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Sammandrag 

Den här uppsatsen behandlar objektivitet kontra subjektivitet i SVT:s rapportering av nyheter. 

Materialet som undersökningen består av 20 artiklar ur nyhetsarkivet på svt.se angående 

krisen mellan Ryssland och Ukraina och sträcker sig över en tidsperiod från slutet av år 2013 

till september år 2014. 

Journalister har krav på sig att sammanfatta nyheter såväl korrekt och kortfattat som 

lättförståeligt och informationstätt. Men viktigast av allt är kanske att rapporteringen är 

neutral. Att skildringen av verkligheten sker fri från åsiktsyttringar och vinklingar regleras 

ytterst av radio- och TV-lagen samt yttrandefrihetsgrundlagen och speglar den demokrati vi 

har i Sverige. 

Undersökningen fokuserar på skribenternas språk och hur språkliga fenomen kan användas 

för att implicit måla upp en bild som läsaren förväntas dela.  

Analyserna som applicerats på artiklarna är fyra till antalet. De tar upp hur mycket de båda 

länderna får komma till tals i artiklarna, vilken övergripande bild som målas upp av respektive 

land, hur värderande ord och uttryck används i samband med rapporteringen samt hur 

skribentens egna attityder lyser igenom och undermedvetet styr läsarens tankebanor.    

Resultaten från analyserna åskådliggör tämligen entydigt att skildringen av konflikten inte 

är opartisk. Det visar sig i alla de aspekter som analyserna illustrerar, med undantag av den 

första som uppvisar en rättvis fördelning i hur mycket plats varje lands uttalanden får i 

nyhetsartiklarna. I de andra avseendena kan man utläsa uttryck för subjektivitet i ordval och 

en snedvriden spegling av konflikten och dess aktörer. Det land som hamnar på skuggsidan är 

Ryssland. En motvilja från Sverige och svenska medier att acceptera Rysslands agerande kan 

härledas till en problematisk bakgrund mellan länderna med tidigare konflikter och stora 

skillnader i ideologiska värderingar.  
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1. Inledning 

Mycket kritik har riktats mot svenska medier sedan oroligheterna mellan Ryssland och 

Ukraina började rapporteras i svenska nyheter i december 2013. Man tycker att rapporteringen 

är vinklad till Ukrainas fördel och ”[h]äpnadsväckande partiskt [---]” enligt signaturen G 

Johansson som skrivit till SVT:s tittarservice (G Johansson 2014).  

Sveriges television
1
 är en av våra största nyhetskällor och även de har blivit utsatta för 

kritiken. SVT verkar under public services policy om att vara demokratiska och objektiva. 

Finns det belägg för den här kritiken? 

På SVT:s eget forum Opinion (ww.svt.se/opinion) pågår oberoende debatter av aktuella 

nyheter. Vem som helst får skicka in sin debattartikel som, efter SVT:s granskning, publiceras 

på webbsidan. Där kan man bl.a. ta del av en artikel skriven av Kalle Kniivilä (Kniivilä 2014) 

om den ensidiga skildringen av Ryssland-Ukrainakrisen. Kniivilä driver en rysslandsblogg 

och kommer ca en månad efter skrivtillfället ut med boken Putins folk: Rysslands tysta 

majoritet där han river ner bilden av Ryssland som ett land drivet av terror. 

I sin artikel på SVT Opinion Den ryska propagandan anfaller (Kniivilä 2014) menar 

Kniivilä att svenska medier kommer med vaga och ibland osanna påståenden om vad som 

sker i konflikten i öst och att alla parter, oavsett ståndpunkt, skulle gagnas av källkritik och 

faktagranskning. ”Lögnen kan bara bekämpas med sanningen [---]” säger han i samband med 

en redogörelse över hur ukrainska myndigheter har förbjudit fyra ryska kanaler att sändas i 

Ukraina. Förbudet grundar sig på att kanalerna skulle innehålla budskap som kan tolkas som 

propaganda och uppmana till våld. Problemet här blir att myndigheterna i Ukraina går emot 

yttrandefriheten genom beslutet. Frågan blir vem som äger rätten att avgöra vad som ska 

anses vara propaganda och därmed förvägra medborgarna att ta del av viss information. 

Kniivilä menar att ansvaret ligger på journalistkåren att, istället för att tysta ner Ryssland, 

belysa problemen och bekämpa eventuella rykten genom att lyfta fram och ifrågasätta dem.  

Ordet propaganda har en klart negativ klang och för tankarna vidare till ord som diktatur 

och indoktrinering, men ytterst handlar det om att inte ge hela bilden av en händelse, utan 

endast rapportera vad som passar in i bilden som sändaren vill skapa. Fenomenet beskrivs av 

Nationalencyklopedin
2
 på det här viset (understrykningen i citatet är min egen):  

                                                 
1
 I fortsättningen används förkortningen SVT för Sveriges Television. SVT kommer att betraktas som ett pluralt 

ord och refereras till därefter. 
2
 I fortsättningen används förkortningen NE för Nationalencyklopedin. 
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mer eller mindre systematiskt bedriven verksamhet som syftar till att med hjälp av 

språk, bilder eller andra symboler påverka människors åsikter, värderingar eller 

handlingar i en bestämd riktning. (NE, propaganda) 

 

Vill man dra det till sin spets kan man fråga sig om inte en vinklad rapportering från svenska 

medier, om det finns belägg för kritiken, enligt NEs definition av begreppet kan tolkas som en 

mild form av propaganda. 

1.1 Syfte 

Med hjälp av en språklig analys undersöks i den här uppsatsen huruvida nyhetsrapporteringen 

på SVT:s hemsida, www.svt.se, är objektiv eller inte. Analysen rör artiklar som handlar om 

konflikten mellan Ukraina och Ryssland. Anledningen till valet av just den konflikten är dels 

att det har rapporterats mycket därifrån, mer eller mindre frekvent, under mer än ett halvårs 

tid, dels att det ger en rimlig tidsavgränsning och en spridning av textförfattare så att analysen 

inte riskerar att styras av en enskild skribents språkbruk. En annan anledning till ämnesvalet 

är att rapporteringen kring just denna konflikt har blivit starkt kritiserat av allmänheten för att 

vara just subjektiv. Jag vill bevisa eller motbevisa den kritiken med språkliga belägg.  

SVT har på sin hemsida själva definierat sin policy i frågan utifrån Public services 

värderingar:  

SVT:s verksamhet bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och 

andra intressen i samhället. (SVT:s hemsida. Det här är public service; 2014) 

Med detta sagt skulle alltså den här undersökningen inte kunna påvisa någon som helst 

skillnad i hur man framställer Ryssland respektive Ukraina i sina nyhetsrapporteringar på 

SVT:s hemsida.  

 

1.2 Frågeställningar 

Min huvudfråga är: 

Är SVT:s webbaserade nyheter angående Ryssland-Ukrainakrisen rapporterad på ett 

objektivt och opartiskt sätt, d.v.s. speglar urvalet av fakta båda sidor samt är informationen 

framförd på ett neutralt sätt utan märkbar påverkan av sändarens personliga ställning eller 

ideologiska värderingar?  

 

 Är framställningen av ländernas roller i konflikten rättvist rapporterad? 

http://www.svt.se/
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 Används värderande ord och uttryck som påvisar en viss hållning i frågan från SVT:s 

sida?  

 

 Får både Ryssland och Ukraina komma till tals i artiklarna? 

1.3 Uppsatsens disposition 

Närmast följer, i kapitel 2, en redogörelse över hur SVT verkar i samhället och över vikten av 

att deras nyheter rapporteras rättvist och neutralt. Kapitlet har till uppgift att ge läsaren 

bakgrundsinformation om SVT för att sätta uppsatsens undersökningar i ett sammanhang. 

Samma kapitel reder även ut begreppen Public service och Granskningsnämnden och 

förklarar deras koppling till SVT och den här uppsatsen.   

Kapitel 3 behandlar tidigare forskning i ämnet. Där presenteras en uppsats skriven om 

svenska mediers bild av Ryssland, en avhandling beträffande det språk som används i 

etermedier samt en avhandling om vad som karaktäriserar ett reportage och om språket som 

används däri.  

I kapitel 4, följer en redogörelse för urvalsprocessen för det material som samtliga 

undersökningar utgår ifrån. Materialet består av nyhetsartiklar och en tabell finns uppställd 

där publiceringsdatumen för dessa presenteras.  

Därefter redogörs i kapitel 5 för vilka analysmetoder som har applicerats på materialet och 

vilket syfte de förväntas fylla. Jag anger för varje analysmetod vilken litteratur som har 

använts som stöd för teorierna.  

Resultaten för undersökningarna redovisas under ett separat kapitel, 6. Jag går där igenom 

vilket utslag analyserna har givit och illustrerar med exempel. Vidare resonerar jag kring vad 

dessa kan säga, med stöd av den litteratur som presenterats i föregående kapitel.  

I kapitel 7 sammanfattas resultaten kortfattat och jag ger en övergripande slutsats över vad 

undersökningarna sammantaget säger om materialet med utgångspunkt i frågeställningarna 

som presenterades i kapitel 2. Avslutningsvis följer i kapitel 8 en diskussion där resultaten av 

undersökningarna sätts in i en kontext. Jag resonerar kring vilka kringliggande faktorer som 

kan ha påverkat att resultaten ser ut som de gör. Under det här kapitlet tas även Vidare 

forskning upp med förslag på andra infallsvinklar och relaterade ämnen att analysera inom 

samma diskurs som den här uppsatsen. 
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2. Bakgrund 

SVT:s nyhetssändningar når ut till nästintill alla människor i Sverige och fler och fler börjar 

också förse sig med nyheter via webben. En undersökning som NORDICOM
3
 har genomfört 

påvisar svenskars genomsnittliga användning av sociala och traditionella medier på internet. 

Med traditionella medier avses morgon- och kvällstidningar samt tidskrifter, radio och TV 

och det är den kategorin som kommer att avses i de siffror som presenteras nedan.  

År 2013 var genomsnittssiffran för konsumtion av den här typen av medier 32 %, d.v.s. att 

av personerna i undersökningen, människor i åldrarna 9 – 79, använder 32 % internet som 

forum för konsumtion av traditionella medier istället för att t.ex. läsa sin morgontidning i 

fysisk upplaga (Nordicom 2014). Den siffran visar på hur viktigt internet har blivit för att 

skaffa sig information. 

Undersökningen tar också upp hur användandet skiljer sig mellan låg-, mellan och 

högutbildade personer. Skillnaden mellan ytterligheterna, låg- och högutbildade, är drygt 20 

procentenheter men den minsta gruppen, lågutbildade, har ändå en genomsnittlig användning 

på 18 %. Den siffran, i kombination med den tidigare nämnda konsumtionssiffran, speglar en 

mycket bred målgrupp. Man konsumerar medieutbudet i alla delar av Sverige, från alla 

samhällsklasser och med olika bakgrund och åsikter. SVT är, tillsammans med SR och UR
4
, 

ett av nordens största medieföretag och berörs därför i högsta grad av dessa siffror.  

Tillgängligheten och mångfalden i målgruppen, i kombination med att SVT verkar under 

public services policy om opartiskhet, gör att de är mycket betrodda av svenska folket. En 

undersökning som SVT har gjort löpande sedan 1990 avslöjar tittarnas attityd till företaget 

(Ahlstrand m.fl. 2014). Utslaget visar att 90 % av de tillfrågade år 2013 vill beskriva SVT 

som ”trovärdiga”. Informationen är insamlad genom en webbenkät där svarspersonerna fått 

uppskatta hur väl SVT lever upp till utvalda uttryck, alla av positiv karaktär. Värt att nämna är 

alltså att ordet trovärdig inte är svenska folkets egen ordval utan en bedömning på ett 

värdeord som SVT valt. Oavsett formuleringens ursprung så ger siffran 90 % extra emfas åt 

vikten av att rapportera en rättvis bild av verkligheten. Gemene man litar alltså på vad som 

rapporteras om och publiceras i SVT:s namn.  

Den här uppsatsen kommer att behandla internetpublicerade nyhetsartiklar från SVT:s 

hemsida. Trots att allt som publiceras på hemsidan ansvaras för av SVT så lyder det 

                                                 
3
 Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning. Skrivs i fortsättningen med gemener. 

4
 Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio. Medieföretag som sänds i radio och som båda är en del av 

public service. 
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webbaserade utbudet inte under public service policy. Dock har SVT, enligt SVT:s chef för 

programetik Jan Axelsson (Axelsson 2014), ”[---] självmant valt att använda precis samma 

publicistiska policy på webben som i broadcast. Vi följer alltså helt och fullt grundreglerna 

om saklighet och opartiskhet etc. även på webben.” 

2.1 Public service 

Public service är en verksamhet vars uppdrag är att reglera radio- och TV-utbudet till 

allmänhetens nytta. De regleras i sin tur av radio- och TV-lagen och 

yttrandefrihetsgrundlagen. Public service har avtal med mediebolag i och utanför Sverige, 

däribland SVT. Policyn som har utarbetats av public service innefattar en mängd olika 

rättesnören för hur programutbudet ska utformas samt hur det ska tillgängliggöras för olika 

minoritetsgrupper och människor med svårigheter, exempelvis hörsel- och synnedsättning. 

Den delen av policyn lämnas dock därhän eftersom den inte har någon plats i den här 

undersökningen. Vad som är desto viktigare att redogöra för är deras policy kring objektivitet. 

Radiotjänst, som är ett dotterbolag till SVT, SR och UR, och därmed en del av svensk public 

service, beskriver på sin hemsida public services uppdrag på det här viset:  

 

Uppdraget för SVT, SR och UR är att ge svenska folket allt från nyheter och 

dokumentärer till underhållning och utbildning – på ett sakligt och objektivt sätt. 

(Radiotjänsts hemsida; 2015) 

 

Man skriver också att finansieringen sker oberoende av politiska- eller kommersiella intressen 

med hjälp av Radio-och TV-avgiften och att det är demokratisk fråga att alla ska kunna förse 

sig med ett neutralt TV-utbud. 

2.2 Granskningsnämnden för radio och tv  

Granskningsnämnden för radio och tv är en organisation som ryms inom Myndigheten för 

radio och tv (Granskningsnämnden för radio och tv, 2015). Myndigheten råder under 

Kulturdepartementet
5
 och har till uppgift att besluta i mediefrågor med utgångspunkt i 

yttrandefrihetsgrundlagen. De ansvarar för avgifter och tillstånd samt sprider kunskap om hur 

medier i Sverige verkar och utvecklas.  

Beslutsorganet Granskningsnämnden kontrollerar innehållet i svensk radio och tv för att se 

till att reglerna för dessa följs samt tar emot anmälningar från lyssnare och tittare för att 

                                                 
5
 En organisation som på Regeringskansliets uppdrag ansvarar för frågor om kultur, medier och idrott.  
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besluta huruvida en närmare granskning av ett program är aktuellt. Verksamhet som bedrivs 

på webben regleras inte av myndigheten, men eftersom SVT själva avser att applicera samma 

regelverk på sin hemsida likväl som i sändning är nämndens utvärdering ändå relevant för den 

här uppsatsen. 

Varje år utvärderar granskningsnämnden mediebolagen som verkar under public service. 

Utvärderingarna redovisas med en övergripande bedömning av bolaget samt en ingående 

redogörelse för varje aspekt som har granskats. Hela programutbudet tas med i underlaget, 

men man anger att 41 % av SVT:s totala utbud utgörs av egenproduktion, vilket främst 

innebär nyheter och SVT Forum. 

Helhetsbedömningen av granskningen från föregående år, 2013, ser ut som följer: 

Granskningsnämnden anser vid en helhetsbedömning att Sveriges Radio AB, 

Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB, enligt bolagens public 

service-redovisningar, huvudsakligen har uppfyllt sina public service-uppdrag under år 

2013. (Ahlstrand m.fl. 2014, s. 1) 

Nämnas bör att inget eget kapitel om nyhetsrapportering eller objektivitet tas upp i 

dokumentet. Det enda avsnittet som berör ämnet avser nyheter för barn, vilket jag inte anser 

vara representativt för den generella nyhetsrapporteringen. Det återstår att se hur 

granskningen för 2014 reflekterar den starka kritik SVT har blivit utsatt för i samband med 

Ryssland-Ukrainakrisen under året. 
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3. Tidigare forskning 

3.1 ”Sverige behöver inte oroa sig – än” 

Enligt en uppsats om hur medierapporteringen kring Ryssland ser ut i Sverige, skriven av två 

studenter vid Linnéuniversitetets informatörsprogram, är den bild som målas upp av Ryssland 

mörk. Uppsatsen, med titeln ”Sverige behöver inte oroa sig – än. ”En studie om hur Ryssland 

gestaltas i svenska medier är skriven av Charlotta Bosson och Antonia Trollmåne som ett 

examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap. Undersökningarna i uppsatsen 

utfördes under våren 2014 och baseras på 35 tidningsartiklar publicerade i Dagens Nyheter 

och Aftonbladet samt Rapport, som sänds i SVT, och UR:s nyhetsprogram Ekot. Slutsaten av 

analyserna var att Ryssland beskrivs i svensk media som ett hot, ett problem eller en risk i 

olika sammanhang. Detta resultat fann man i samtliga 35 artiklar som man granskat. Med 

tendentiöst valda ord och till och med liknelser mellan Putin och Hitler gör man enligt 

uppsatsförfattarna ingen hemlighet av föraktet mot vår granne i öst.  

Läsaren/lyssnaren förväntas ha viss förkunskap om Ryssland. Det leder till att man ibland 

förmedlar gamla invanda åsikter utan att dessa ifrågasätts. Uppsatsförfattarna beskriver det så 

här: 

Den genomgående negativa gestaltningen av Ryssland förklaras inte heller. Här 

förväntas vi alla ha kunskap om, och förståelse för, anledningarna till att rapporteringen 

är genomgående negativ. Svenskarnas bild av ryssarna som grymma och falska barbarer 

som har ’insupit falskhet genom modersmjölken’ tas här bara för given
54

. Det för givet 

tagna grundar sig på kulturella värderingar som gör att både de som konstruerar 

medierna innehåll samt de som tar del av det är relativt omedvetna om den gestaltning 

som görs
55

. Detta gör också att man tar för givet att den negativa inställningen till 

Ryssland delas av alla. (Bosson & Trollmåne 2014, s.34)  

 

En tänkbar förklaring till Sveriges negativa inställning gentemot Ryssland, menar författarna, 

är att Sverige och Ryssland har en dålig relation som grundar sig i en historia av stridigheter 

länderna emellan med start på 1500-talet. Den klassiska ”rysskräcken” blir en stereotyp som 

är svår att tvätta bort, eftersom den är så djupt rotad i såväl journalisterna som 

nyhetskonsumenterna. Eftersom bilden är så vedertagen blir den sällan ifrågasatt. 
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Man resonerar också i uppsatsen att Ryssland som ett av Sveriges grannland är extra utsatt 

för rapportering och eftersom deras politik på flera avseenden går stick i stäv med vår ideologi 

blir gestaltningen negativ. 

 

3.2 Etermediernas nyhetsspråk  

Jan Svensson, professor i svenska språket vid Lunds universitet, har forskat kring hur radio- 

och Tv-journalistiken använder sig av språket i sina nyhetsrapporteringar. Hans avhandling 

Etermediernas nyhetsspråk 2. Studier över innehåll och informationsstruktur (Svensson 1981) 

tar upp olika språkliga aspekter som kan säga något om sambandet mellan syntax och 

semantik i rapporteringarna. Analyserna i avhandlingen avser etermedier, alltså det talade 

språket i radio och TV, men har ändå relevans för min undersökning då samma 

grundförutsättningar borde gälla för nyhetsspråk, oavsett i vilken form det presenteras, och i 

vilket forum.  

De krav som ställs på journalister, att de ska vara formella och sakliga men samtidigt 

snabba att rapportera nya händelser och skickliga i att använda ett språk som alla ska kunna 

förstå, sätter en stor press på yrkesgruppen. Det är näst intill omöjligt att se till att alla 

aspekter blir tillgodosedda och korrekta varje gång. Svensson problematiserar det faktum att 

den värld som ofta rapporteras om, den politiska och ekonomiska världen, i många fall 

belägen i andra länder än Sverige, är en främmande värld för majoriteten av 

nyhetskonsumenterna. Detta i samband med en hög informationstäthet, alltså att mycket 

information förmedlas på kort tid, bidrar till att nyhetsrapporteringen ibland kan vara svår att 

förstå och ställer extra stora krav på att språket är tydligt. De samhällsgrupper som i högst 

grad påverkas av svårbegripligheten är äldre och lågutbildade personer, menar Svensson. 

Resultatet av hans undersökning är således, att vad gäller begriplighet är det omöjligt att ge en 

absolut diagnos, eftersom mottagaren och hans eller hennes förkunskaper är avgörande i 

frågan. Språket i etermedier summeras vara ”korrekt, välplanerat och informationstätt” 

(Svensson 1981, s. 226) och ligger därmed ganska långt ifrån det vardagliga talspråket. För att 

möjliggöra för fler att ta till sig allt som sägs skulle nyhetsspråket behöva bli mer talspråkligt. 

Dessutom skulle informationstätheten behöva reduceras, antingen genom att sändningarna 

förlängs eller att antalet nyheter komprimeras till att endast de viktigaste rapporterades. 

Viktigt att notera är att den här undersökningen är gjord 1981 och inte helt kan anses 

applicerbar på dagens medier. Därför är det inte relevant att gå igenom resultaten i 
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avhandlingen i detalj, men journalisternas roll och konsumenternas rättigheter är desamma 

idag som för 33 år sedan. 

3.3 Reportaget som kom av sig 

Om språkbruket i reportage skriver Lars J Hultén i sin avhandling Reportaget som kom av sig: 

en analys av reportaget som textform utifrån produktionsperspektivet och sändarrollen med 

betoning på reporterns personliga tonfall : en undersökning av reportaget i några 

landsortstidningar 1960-1985 (1990). Titeln på avhandlingen talar tydligt om vad 

undersökningen går ut på. Hultén har alltså analyserat tidningsreportage ur ett antal språkliga 

aspekter för att komma åt hur uttryck för reporterns närvaro i texten skiljer sig i över tid. 

Reportaget som textform produceras inte efter samma kriterier som en nyhetstext i flera 

avseenden. Men det finns gemensamma nämnare för texterna och därför är Hulténs forskning 

intressant för min uppsats. Innehållet i de både genrerna behöver inte skilja sig åt 

överhuvudtaget. Skillnaden ligger snarare i uttryckssättet. Båda textformerna bygger på en 

dokumentation av verkligheten, men i ett reportage har reporterns egen röst tillåtelse att ta 

plats. Hultén menar att genom reporterns personliga uttryck ges större möjlighet att skildra en 

så realistisk bild av verkligheten som möjligt. I det undersökta materialet sammanfattas 

nyhetsförmedlarens närvaro, eller reporterreflextion som Hultén själv benämner fenomenet, 

som ett ”’småprat’” (1990, s.202) snarare än en värderingsyttring. Den personliga tonen 

försvinner efterhand och den slutliga skillnaden mellan 1960/65 års reportage och reportagen 

år 1980/85 är en minskning av fenomenet till hälften, från 18 % till 9 %. 

Likt Jan Svensson (1981) tar Hultén upp journalistens uppgift att återberätta och 

sammanfatta en händelse verklighetsenligt. Konsekvensen blir att små nyanser och 

uttrycksfulla beskrivningar försvinner med tiden och ger plats åt ett mer ”nyktert” uttryck. 

Hultén tar upp indirekt anföring som ett exempel på när stilistiken får ge vika till förmån för 

funktionen. Anföringsformen används som ett sammandrag av vad som sagts och ger således 

ingen plats åt situationens autenticitet eller preciseringar. Utsagan presenterar helt enkelt inte 

samma närhetskänsla till situationen som en direkt återgivelse, enligt Hultén.   

I avhandlingens sammanfattning uttrycks att graden av ”konst”, d.v.s. målande skildringar 

och personligt tonfall, inom denna textgenre har minskat sedan år 1960 och istället har en 

högre grad av professionalism uppvisats. Reportaget som textform har följaktligen kommit att 

mer och mer likna nyhetstext.  

På sina ställen i min undersökning kan man dock se exempel på hur de undersökta 

nyhetsartiklarna har likheter med Hulténs beskrivning av reportage, trots att han anger dessa 
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drag inte höra hemma i nyhetstexten. Bland annat ges likheterna uttryck för i form av 

skribentens närvaro och målande skildringar.  
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4. Material 

Materialet är hämtat från SVT:s hemsida, www.svt.se, i arkivet för nyheter. För att få ett så 

rättvist resultat som möjligt ville jag använda mig av slumpen för att välja materialet, men för 

att inte riskera att urvalet skulle bli för snävt behövde slumpen ändå struktureras upp med 

några avgränsningar. Den första avgränsningen utgjordes av att bestämma vilket sökord som 

gav bäst utslag för det jag sökte utan att styra in mot något speciellt resultat. Jag valde att 

använda sökordet ”ryssland ukraina” i nyhetsarkivets sökfält. Vilket ord som kommer först 

spelar ingen roll för sökresultatet. Sökningen gav sammanlagt 105 artiklar. Dessa sorterades 

upp efter under vilken månad de utgavs. Sex artiklar var utan datum, de sållades bort 

tillsammans med dem som inte hade någon underskrift utan bara signerades TT och därför 

inte till fullo kunde representera SVT. Månaderna december 2013 till september 2014 var 

representerade, med undantag av januari 2014, men eftersom de artiklar som publicerats i 

december och maj endast var signerade TT sållades de bort. Återstod gjorde sex månader: 

februari, mars, april, juni, augusti och september 2014. Jag ansåg att ett omfång på ca 20 

artiklar skulle vara rimligt för att få en bredd i min undersökning samtidigt som det inte skulle 

bli övermäktigt stort att arbeta med. Tanken var att slumpmässigt välja ut tre artiklar från 

varje månad i den mån det gick, vilket skulle ge mig 21 artiklar att arbeta med. Dock fanns 

det inte tre artiklar utgivna varje månad under de premisser jag satt upp, medan vissa månader 

presenterade fler än så.  

Det slutgiltiga urvalet blev 20 artiklar utgivna mellan 27 februari och 2 september 2014 

som behandlar Ryssland-Ukrainakrisen, alla signerade av skribenter som arbetar för SVT. 

Publiceringsdatumen för artiklarna presenteras nedan: 

 

Tablå 1. Publiceringsdatum för de artiklar som behandlas i uppsatsen. 

Februari  27/2 28/2   2 st 

Mars  2/3 4/3 7/3 16/3 4 st 

April 8/4 11/4 13/4 17/4 4 st 

Juni 3/6 14/6 16/6 27/6 4 st 

Augusti 12/8 17/8 26/8 29/8 4 st 

http://www.svt.se/


15 

 

September 1/9 2/9   2 st 

TOTALT     20 st 

 

En lista över artiklarna återfinns i bilaga 1. Artikellista.  
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5. Metod 

För att hitta språkliga belägg för huruvida SVT:s nyhetsrapportering är objektiv eller inte har 

en textanalys utförts av ett urval nyhetsartiklar som hämtats från SVT:s webbaserade 

artikelarkiv. Den litteratur som främst ligger till grund för arbetet är Metoder för 

brukstextanalys av Lennart Hellspong (2001) och Etermediernas nyhetsspråk av Jan Svensson 

(1981), dessa två utgör utgångspunkten för att undersöka materialet. Undersökningen består 

av en inledande kvantitativ del som ger en överblick över materialet. Här ställs frekvensen av 

språkliga fenomen från rapporteringen av Ryssland respektive Ukraina upp för att det ska vara 

lätt att jämföra och dra slutsatser. Sedan presenteras en övergripande kvalitativ del som syftar 

till att redovisa förekomsten av språkdrag som kan bevisa eller motbevisa kritiken om en 

subjektiv rapportering. 

Uppsatsen utgår övergripande från Hellspongs kapitel om s.k. fallasianalyser (Hellspong 

2001, kap.14). En fallasi skulle kunna översättas med en fallgrop, och i det här fallet avses en 

tankefälla. Analysen används för att utröna om en text innehåller missvisande språkbruk som 

kan leda läsarens tankar i en bestämd riktning, om dess argument och antaganden saknar 

källor och om slutsatserna grundar sig på osakliga argument. Hellspong menar att dessa 

språkliga knep, som kan vilseleda läsaren, inte behöver vara en avsiktlig strategi från 

sändarens sida. De är dock vanligt förekommande i vissa genrer och genom att följa 

Hellspongs metod går det att detektera och tolka underliggande värderingar och haltande 

resonemang i en text. 

För att bredda analysen har även retoriska och ideologikritiska aspekter tagits upp i 

uppsatsen och analyserats i enlighet med Hellspongs kapitel om dessa (Hellspong 2001, 

kap.12 samt kap.16). 

Jag har valt ut fyra infallsvinklar att arbeta utifrån med hjälp av Hellspong (Hellspong 

2001) och Svensson (Svensson 1981), Vem får komma till tals, Hur framställs länderna, 

Värderande ord och uttryck samt Attitydmarkörer. De tre första som presenteras har stöd i 

Hellspongs analysverktyg och utgår från frågeställningar ur kapitel 12, 14 och 16. Den sista 

undersökningen har inspirerats av en analysmetod ur Jan Svenssons avhandling som han 

presenterar i sitt kapitel Undersökningen av den sekundära informationen (Svensson 1981, 

kap. 5). Anledningen till att just dessa fyra har valts är för att de ger en så detaljerad och 

varierad bild som möjligt av språket i artiklarna samtidigt som risken att samma fenomen 

analyseras flera gånger minimeras. 
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5.1 Kvantitativ analys  

De kvantitativa undersökningarna syftar till att åskådliggöra hur mycket plats Ryssland 

respektive Ukraina får i den sammanlagda textmassan som har analyserats, samt hur SVT:s 

skribenter framställer länderna i sin rapportering. Länderna tilldelas epitet i artiklarna genom 

språkliga strategier från journalisternas sida, och genom att kvantifiera omfånget av dessa 

beskrivningar kan man urskilja den generella bilden av respektive land. Resultaten redovisas i 

följande kapitel med hjälp av tabeller och diagram samt ett resonemang kring utfallen. 

5.1.1. Vem får komma till tals? 

För att åskådliggöra hur mycket utrymme varje land får i artiklarna, både i form av 

ordagranna återgivelser såväl som i skribenternas återgivelse av vad som sagts, analyseras 

kvantiteteten av hur mycket länderna får komma till tals. För att få ett korrekt resultat har jag 

använt mig av räkneverktyget läsbarhetsindex, LIX på webbsidan www.lix.se. LIX 

utvecklades i slutet av 60-talet för att mäta läsbarhetsindex på texter, d.v.s. hur lätt- eller 

svårläst en text är. Teorin går ut på att antalet ord per mening läggs ihop med procentdelen 

långa ord (ord med mer än 6 bokstäver) i en text. Värdet man får ut graderar, med hjälp av en 

tabell, hur svår eller lätt texten är att förstå. 

Förutom uträkning av en texts LIX-värde hjälper LIX-verktyget även till med att räkna 

antalet ord och meningar i texten. Det tar också fram en frekvenslista över vilka ord som 

förekommer och antalet gånger de används.  

För min analys om hur mycket länderna får komma till tals har originalmaterialet, d.v.s. 

artikelsamlingen, manipulerats så lite som möjligt, men vissa åtgärder har ändå vidtagits för 

att resultatet ska bli korrekt. Först och främst har jag tagit bort text som står i anslutning till 

artiklarna men som inte utgör en del av själva artikeln, såsom publicerings- och 

uppdateringsdatum, signaturer och mailadresser samt källhänvisningar. En liknande bitext 

som däremot fått vara kvar är en rättelse som SVT, i samband med en felinformation, i 

efterhand lagt till i en artikel. Rättelsen har värderats som SVT:s röst riktad till allmänheten 

och har av den anledningen behållits. Efter varje rubrik och mellanrubrik har jag satt ut en 

punkt trots att det inte fanns i originaltexterna. Detta på grund av att lix.se räknar grafiska 

meningar, det vill säga från versal till punkt, och därför skulle tolka exempelvis rubriker och 

underrubriker som en del av den följande meningen i och med att ingen punkt skiljer dem åt.  

I analysen presenteras först antal ord och meningar i hela textmassan. Därefter redovisas 

motsvarande information med enbart den text vari Ryssland respektive Ukraina får komma till 

tals för att fastställa hur mycket plats varje lands uttalanden får procentuellt i materialet. 

http://www.lix.se/
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Enligt Hellspongs konstruktivistiska analys (Hellspong 2001, s.147–160) kan man upp- 

eller nedtona element som anses viktiga eller oviktiga i en text. Genom att använda betonande 

strategier är det möjligt för sändaren att markera vad som anses värt att uppmärksamma. Ett 

sätt att uträtta detta är genom ett medvetet val av textelementens placering. Hultén (1990, 

s.205) skriver att en nyhetsskribent placerar det mest intressanta först i sin text. Därefter 

presenteras följande information i en fallande skala för vad som anses mest viktigt. Den här 

strategin används dels för att artikeln ska kunna kapas från slutet när den publiceras om det 

förekommer brist på plats i tidningen. En annan anledning är att läsaren inte ska behöva leta i 

artikeln efter det mest essentiella. En sats som placeras i rubriken markeras som viktigare än 

en sats inne i artikeln Jag kommer ta hänsyn till detta när jag redovisar Rysslands och 

Ukrainas yttranden.  

Jag kommer även ta hänsyn till i vilken form yttrandet återges, d.v.s. om det är återgett 

med direkt eller indirekt anföring, eftersom det har betydelse vem som formulerar uttalandet. 

Formerna beskrivs nedan med stöd av Svenska språknämndens definition i Svenska 

skrivregler (2000):  

Direkt anföring: Direkt anföring är en ordagrann återgivelse av vad en person har sagt. 

Direkt anföring måste markeras med antingen citationstecken eller ett talstreck. Det måste 

framgå vem som har uttalat det sagda.  

Indirekt anföring: Indirekt anföring är när man återger ett uttalande med vissa förändringar 

och förenklingar. I Svenska skrivregler (2000, s.34 f.) listas några vanliga sätt att modifiera 

yttranden, det kan ske bland annat genom att kasta om ordföljden eller att ändra tempus och 

personliga pronomen. En indirekt anföring sker när en talare eller skribent återberättar vad 

som har sagts men med en egen formulering. 

I samband med att ett direkt eller indirekt uttalande återges används ofta ett sägesverb, ett 

ord, vanligtvis ett verb, med vilket man anger att yttrandet är återberättat, för att knyta uttaldet 

till personen som uttalat sig. Säger, påstår eller enligt är några vanliga uttryck för 

talåtergivelse. Dessa har jag räknat och kategoriserat efter huruvida de är positiva, negativa 

eller neutrala. Även skiljetecknet kolon [:], dessa kommer att klassas som neutrala. 

Vad jag har bedömt som ett uttalande är när en person direkt citeras eller när det uppges 

vad personen har sagt genom indirekt anföring. Relevanta personer, för den här delen av 

uppsatsen, vars uttalanden är medräknade, är personer med en koppling till den ryska 

respektive ukrainska staten, såsom presidenter, ministrar och ambassadörer, samt 

militärväsendet, bland annat befälhavare och säkerhetsråd. Uttalanden från medborgare, 

separatister eller andra länders regering har sållats bort. I de fallet dessa skulle inkluderas vore 
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det viktigt att samtidigt ange vilken sida de stod på i konflikten. NATO
6
 agerar på Ukrainas 

sida, men endast ur ett världsfredsperspektiv; separatister är Ukrainska medborgare men 

stöttar Ryssland. För att göra metoden överskådlig har jag inte låtit dessa stå som 

representanter för Ryssland och Ukraina i det här avseendet. Även ryska respektive ukrainska 

mediers plats i artiklarna är bortsållade av samma anledning. Om medier ska räknas med 

måste även hänsyn tas till vilket mediaföretag det handlar om och dess ideologi och det skulle 

bli ett för stort arbete att undersöka. 

5.1.2. Hur framställs länderna? 

Även om en text har som mål att vara objektiv så är det omöjligt att bortse från att texten 

produceras i ett samhälle, en kontext. Dessutom produceras den av en sändare och för en eller 

flera mottagare som i sin tur också ingår i en kontext. Varje kontext i sin tur präglas av en 

ideologi. Hellspong skriver att ”[e]n ideologi är en helhet av mer eller mindre tydliga 

föreställningar och värderingar som präglar hur vi ser på mäniskan, samhället och världen.” 

(Hellspong 2001, s.131). Ideologins ståndpunkter blir en allmänsanning för individerna inom 

dess kontext och genom att sprida åsikterna som speglas i ideologin kan man utan att tvinga 

människor ändå få makt över deras tankar. 

Under rubriken ”Attityder, roller, röster och relationer” ställer Hellspong (Hellspong 2001, 

s.137) upp ett antal frågeställningar som kan appliceras på en text i syfte att utröna dess 

ideologiska funktion. ”Vilka personer eller förhållanden framställer texten som positiva eller 

negativa?” (Hellspong 2001, s.137) lyder en av frågorna. Min realisering av den 

frågeställningen ser ut som följer: 

De ”personer eller förhållanden” som får stå som huvudaktörer i den här delen av min 

undersökning är Ryssland och Ukraina. Enskilda personer, såsom presidenter eller andra 

representanter för länderna, har alltså inte analyserats separat utan ingår under kategorierna 

Ryssland respektive Ukraina. Proryska separatister är per definition ukrainare, men jag har 

räknat dem som ryska i den här analysen för att de representerar den ryska sidan av 

konflikten. Det är det övergripande intrycket av hur länderna framställs i artikeln som får 

avgöra under vilken kategori artikeln hamnar.  

Att endast kategorisera rollerna som positiva eller negativa var inte aktuellt, dels för att det 

skulle bli en för generell uppskattning, dels för att bilden är mer komplex än så. För att 

använda tydliga roller som bjuder på så få tolkningsvariationer som möjligt är uppdelningen 

                                                 
6
 Nordatlantiska fördragsorganisationen. En försvarsmakt vari de allierade medlemsnationerna kollektivt ska 

försvara varandra i det fall krig utbryter. 
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skurk, offer, hjälte och neutral. Nedan ges en beskrivning av vad som kvalificerar en artikel 

till respektive grupp. 

Rollen som skurk tilldelas landet i de fall det framställs som den agerande parten i negativ 

bemärkelse. Antingen den som anfaller eller hotar. Även i fall utan ett agerande, om ett land 

beskrivs med ett negativt epitet, såsom opålitligt, har det fått denna roll. 

Offer blir ett land som beskrivs vara i en underlägsen position, exempelvis förväntas 

förlora konflikten, eller som blivit orättvist behandlat, såsom att tvingas betala för höga 

avgifter. Ett faktiskt offer i bemärkelsen ”den som blir utsatt för något” tilldelas inte 

automatiskt en offerroll i den här undersökningen då även en skurk kan bli utsatt. I det fallet 

rapporteras det snarare som om en rättvisa blivit skipad. För att förtydliga skillnaden har jag 

ställt upp ett exempel. Jämför dessa två meningar: ”Rånaren rusade från platsen men halkade 

på det hala underlaget och kunde tillfångatas av polisen” och ”Mannen som blev rånad sprang 

efter förövaren men halkade på det hala underlaget och rånaren kom undan.”. I båda fallen 

utgörs händelsen av att en person blir utsatt för samma omständighet, nämligen att halka på 

ett halt underlag. I det första exemplet tilldelas rånaren rollen som skurk i och med att han på 

grund av halkningen ”får vad han förtjänar”, medan mannen i det andra exemplet blir ett offer 

då han oförtjänt blivit rånad och dessutom halkar när han vill ta tillbaka det stulna. 

För att ett land ska bli hjälte ska det råda omständigheter av en offersituation, som jag 

beskrivit ovan, men landet ska antingen rädda upp situationen eller agera på ett sätt som 

framställs som ett värnande av de svaga. 

Ibland går det inte att utläsa någon underliggande värdering av det rapporterande. I de 

fallen har jag bedömt landet i fråga neutralt. 

Ett land kan få fler än en roll i en och samma artikel, exempelvis kan landets regering få en 

tilldelad roll medan befolkningen i landet beskrivs med en annan. Sådana gränsfall hamnar 

inom en kombinerad kategori och exemplifieras under resultatredovisningen.   

5.2 Övergripande kvalitativ analys 

Den övergripande kvalitativa analysen består av två delar. I den första delen undersöks 

huruvida ord och uttryck med värderande karaktär används och undermedvetet leder in 

läsaren i bestämda tankemönster. Den andra delen analyserar attitydmarkörer som avslöjar 

skribentens egna åsikter och implicit uttrycker dennes inställning till det som rapporteras. Till 

skillnad från den kvantitativa analysen fokuserar inte det här kapitlet på förekomsternas 

frekvens. Istället diskuterar jag i resultatdelen, med stöd från litteratur i ämnet, vad 

fenomenen kan säga om en textförfattares intentioner och dess inverkan på läsaren.  
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5.2.1 Värderande ord och uttryck 

Som en del av den kvalitativa delen av den här undersökningen åskådliggörs ord och uttryck i 

texterna som av olika anledningar inte kan klassas som neutrala. Bedömningen utgår från 

Hellspongs definitioner som kommer att utvecklas nedan samt utifrån min egen bedömning. 

Dessa redogörs för och jag förklarar vad som är utmärkande med formuleringarna. Stöd för 

teorin återfinns i Metoder för brukstextanalys (Hellspong 2001) samt i Vägar genom texten 

(Hellspong & Ledin 1997). 

För att utröna de värderande ordens betydelse för hur informationen i artiklarna uppfattas 

har jag vänt mig till retoriken. Klassiskt används begreppet retorik om ”vältalighet”, alltså en 

muntlig process, men ytterst handlar det om kommunikationen mellan en sändare och dess 

mottagare och därför kan det vara relevant att analysera även skriven text retoriskt. Hellspong 

inleder sitt kapitel om retorisk analys (Hellspong 2001, s.99-107) med att tala om textens 

persuasiva strävan, d.v.s. dess vilja att övertyga eller påverka sin läsare. Främst ges det här 

uttryck för i exempelvis reklamannonser och debattartiklar vars hela syfte är att styra 

mottagaren till att köpa en vara eller hålla med om ett argument, men den här tendensen kan 

också förekomma dold i andra typer av texter. Hellspong använder sig av frågeställningen 

huruvida texten försöker ta fasta på mottagarens inställning till budskapet och om sändaren 

använder sig av metoder för att underblåsa eller dämpa känslor och attityder i sammanhanget. 

Den metod som jag har valt är att analysera förekomsten av värderande ord och uttryck som 

undermedvetet styr läsaren in i bestämda tankebanor. 

I boken Vägar genom texten (Hellspong & Ledin 1997) beskriver författarna att värderande 

ord har stor betydelse i den sociala kontexten. En bedömning från sändaren signalerar till 

mottagaren vad som är bra eller dåligt och vad man ”bör” tycka. Det medför inte bara en 

inverkan på mottagarens inställning utan har även effekten av att skapa gemenskap, eller 

samhörighet, till en grupp eller ett sammanhang där dessa attityder värderas högt. Hellspong 

och Ledin uttrycker till och med att ”värderingar är farliga” (1997, s.170) och motiverar detta 

med att sändaren ger ett falskt intryck av att han eller hon beskriver sanningen istället för en 

åsikt och ger budskapet mer trovärdighet än vad det nödvändigtvis förtjänar. 

Ordval kan påverka vilken roll aktörerna får spela i en given situation. Även om det 

explicit inte anges hur situationen ska tolkas så kan sättet på vilket händelsen återberättas 

styra läsarens attityd. I enlighet med Hellspongs och Hellspong & Ledins definition har jag 

markerat ord och uttryck i mitt material som passar in beskrivningen. Nedan preciseras ordens 

karaktärsdrag. Jag har grupperat de värderande ord och uttryck som går att återfinna i min 

textmassa i fem kategorier efter deras karaktär: 
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Miljöskildring. I flera exempel tagna från textmassan målar skribenten upp en bild av att 

levnadsförhållandena för människorna i Ukraina är hemska. Denna typ av skildring i många 

fall är inte relevant för en objektiv nyhetsrapportering utan syftar snarare till att väcka sympati 

för Ukrainas invånare. Hellspong benämnder det här fenomenet känsloladdning (Hellspong 

2001, s.127) i sitt kapitel om propagandaanalys och avser med begreppet att förstärka en text 

med ord och uttryck som engagerar mottagarens känslor. 

Underläge. Under den här kategorin ges exempel på när en aktör utmålas som offer i en 

situation. Det kan yttra sig antingen genom ordval, såsom ”En dyster bild”, ”De måste ge 

upp”, ”Läget är akut”, eller genom exempelvis uttryck för att något land kommer att förlora 

kriget.  

Dysfemismer. När det talas om konflikten kan man hitta ett flertal dysfemismer (definition 

enligt NDLA
7
 (NDLA 2014)), eller minusord. När vi talar om sådant som verkar skrämmande 

eller tabubelagt tenderar vi att använda eufemismer, d.v.s. förskönande uttryck som inte 

väcker lika stor anstöt eller neutrala omskrivningar för att inte röja en eventuell partiskhet. 

Bristen på eufemismer, eller närvaron av dess motsats dysfemismer, kan också uppfattas som 

ett ställningstagande. 

Mänskliggörande. På flera ställen i texterna rapporterar man att ett uttalande har blivit 

meddelat via Facebook. Effekten av det här är att de högt uppsatta ministrarna uppfattas som 

mer ”mänskliga” och vardagliga. Det skapar en igenkänningsfaktor som knyter personen 

närmare läsaren. Detta kan alltså räknas som mänskliggörande. 

Analogier. Ukrainas förre president, Viktor Janukovytj, blev avsatt då han sades vara 

ansvarig för att många människor hade dödats under konflikten. Han ogillas av folket i 

Ukraina och utmålas som en dålig person. Hellspong beskriver ett stilgrepp som han kallar 

falska analogier. Det innebär att man gör en koppling mellan något eller någon som generellt 

anses som ”dåligt” och det man vill ska uppfattas på samma sätt. Det här återfinns på några 

ställen i texten när Janukovytj sammankopplas med fienden Ryssland. 

Jag kommer inte att ange huruvida det är Ryssland eller Ukraina som omtalats i de fall 

värderande ord eller uttryck har använts. Frågeställningen jag vill ha svar på avser om 

värderande ord eller uttryck förekommer i SVT:s artiklar eller inte. Om dessa ord går att finna 

i materialet anser jag det vara ett tecken på subjektivt språkbruk oavsett vilken sida som blir 

gynnad.  

                                                 
7
Norwegian Digital Learning Area 
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SVT ansvarar för allt som publiceras på deras webbplats. Det gäller även uttalanden, vare 

sig det är reporterns eget återgivande av ett yttrande, indirekt anföring, eller ett ordagrant citat 

av det sagda, direkt anföring. De ansvariga på SVT väljer vilka återgivelser som kommer med 

i text och godkänner formuleringar som formges av journalisterna. Trots detta räknar jag inte 

med indirekt och direkt anföring när jag undersöker värderande ord och uttryck från 

artiklarna. Mitt syfte är att få fram huruvida värderande ord används av SVT:s skribenter för 

att påverka mottagaren i någon riktning. Ett värderande ord som skribenten har återgett 

genom citering eller dylikt, och alltså inte producerat själv, är därför inte relevant och skulle 

kunna påverka resultatet till att ge en missvisande bild av SVT:s rapportering. 

5.2.2 Attitydmarkörer 

En attitydmarkör är ett ord eller uttryck som inte nödvändigtvis bidrar med en 

betydelsebärande funktion till innehållet i en sats. Dess bidrag ligger istället på en mer 

pragmatisk nivå, alltså hur språket används och tolkas interaktivt. Fenomenet omnämns oftare 

i samtalskontext än när man talar om skriven text, och då handlar det bland annat om 

samtalsstöd från mottagaren såsom mm och javisst, eller icke-verbala uttryck som nickningar. 

Från talarens sida kan exempelvis tonfall och gester användas. Attitydmarkörer i skriven text 

har en lite annan funktion, i likhet med i talsituationer hjälper de i text till att kommunicera 

samspelet mellan sändare och mottagare, men här måste det markeras med ord. I 

Etermediernas nyhetsspråk (1981) skriver Jan Svensson att dessa markörer kan användas för 

att visa på sändarens inställning till det som han eller hon uttrycker. Svenssons avhandling 

behandlar talat språk, men de markörer han väljer att granska är de som uttrycks genom 

satsadverbial vilket gör hans metod applicerbar även på mina texter. Han har sammanställt en 

lista över de attitydmarkörer som han har hittat i sitt material. Jag har utgått ifrån den listan 

när jag gått igenom mina artiklar. Utöver dessa har jag även lagt till andra uttryck som 

förekommer i min textmassa som passar in i Svenssons definition. För att göra min lista mer 

lättöverskålig har jag kategoriserat attitydmarkörerna efter den funktion de fyller. I tablå 2 

återfinns en uppställning av markörerna samt en kort notering om vad varje kategori innebär.  
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Tablå 2. Attitydmarkör som undersöks i artiklarna som utgör uppsatsens material. Orden är indelade i 

samlingskategorier efter ordens funktion i texten. 

Tvekord  

Ord som en skribent kan 

använda när han eller hon 

inte vill ta fullt ansvar för det 

som sägs.  

Slutsats  

Ord som markerar att 

skribenten drar en parallell 

mellan två påståenden. 

 

Förstärkning 

Ord som positivt eller 

negativt förstärker 

uppfattningen av satsens 

innehåll. 

Nog 

Kanske  

Alltså 

I själva verket 

Uppenbarligen 

Egentligen 

Helt enkelt 

Däremot 

Dessutom 

Till och med 

Tyvärr 

Verkligen 

Ännu  

Knappast 

Enda/ende  
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6 Resultat  

6.1  Kvantitativ analys 

6.1.1 Vem får komma till tals? 

Här redovisas vad man kvantitativt kan säga om uttalanden i texten. Hur mycket Ryssland 

respektve Ukraina får komma till tals i artiklarna anges, i relation till hela materialets 

omfattning för att sätta siffrorna i sammanhang.  

Textmassan som uträkningarna utgår ifrån består av sammanlagt 20 artiklar. Dessa 

omfattar 7 964 ord uppdelade i 477 meningar. Nedan följer uträkningar på hur respektive land 

fåt ta plats i artiklarna. Vilka sägesverb skribenterna har använt sig av då de omnämnt direkt 

och indirekt skildrade yttranden från representanter för Ryssland respektive Ukraina 

presenteras även. Verben kategoriseras efter deras karaktär, positiva, negativa eller neutrala 

(se avsnitt 2.1 och 5.2.1).  

 

Direkt anföring 

Ryssland får komma till tals 14 gånger i de undersökta artiklarna varav 3 gånger redan i 

artikelns rubrik. Den motsvarande siffran för Ukraina är 5 gånger, varav ingen gång i 

rubriken. Här bör tilläggas att en av artiklarna är en intervju med Sveriges ambassadör för 

Ryssland. Intervjun består, naturligt nog, nästan uteslutande av direkt och indirekt anföring 

vilket gör att siffrorna för Rysslands del höjs markant och utfallet blir lite orättvist. Tar man 

bort den artikeln i beräkningarna bli Rysslands siffror istället 8 varav 2 i rubrik. Eftersom 

urvalet av artiklar är slumpmässigt och inte bör manipuleras i efterhand kommer den här 

artikeln i fortsättningen ändå att räknas med. 

 

Indirekt anföring  

Det återberättas vad Ryssland har sagt 33 gånger i materialet, vilket presenteras i 44 meningar 

med sammanlagt 648 ord. För Ukrainas del är antalet gånger de får återgett sina yttranden 27 

fördelat på 32 meningar. Antalet ord vari Ukraina får komma till tals är 714, ett högre antal än 

Ryssland trots färre meningar och tillfällen.  

Det här resultatet visar på att Ukraina och Ryssland har getts ungefär lika mycket utrymme 

i materialet. I tabell 3 finns en uppställning över dessa siffror för att göra resultatet mer 

överskådligt. 
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Tablå 3. Anger hur mycket utrymme Ryssland respektive Ukraina får i materialet fördelat på antal gånger, antal 

meningar och antal ord samt hur stor procent värdena utgör av hela textmassan. 

 Ryssland Ukraina 

Antal gånger 33 27 

Antal meningar 

Procent av textmassan 

44  

(9,2 %) 

32  

(6,7 %) 

Antal ord 

Procent av textmassan 

648  

(8,1 %) 

714  

(9,0 %) 

 

 

Sägesverb: 

Efter att jag har plockat ut alla uttalanden från rysk och ukrainsk sida kan det konstateras att 

båda sidor citeras och refereras till ungefär lika mycket. Ryssland en aning mer, men 

skillnaden är marginell. Tittar man på vilket verb som skribenterna har använt för att referera 

till uttalandet ser man en skillnad vad gäller både ordvariation och användandet av värderande 

ord. Jag grupperade orden i tre kategorier: positivt laddade ord (föreslå, bekräfta), negativt 

laddade ord (varnar, avvisar) och neutrala ord (säger, enligt). Ord och uttryck som utgör 

gränsfall har jag valt att kategorisera som neutrala för att undvika att själv färga resultatet i 

någon riktning. De fall som avses är hävdar och heter det. Båda dessa uttryck kan tolkas som 

att skribenten inte samtycker med uttaladet, alltså negativt, men på grund av att den tolknigen 

är för godtycklig och för vag jag har trots detta valt att betrakta dem som neutrala. Figur 1 

visar hur fördelningen av de olika rollerna ser i ut för Ryssland respektive Ukraina 

(procentuell andel av totalt antal sägesverb). 
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Figur 1. Diagrammen visar karaktären på de sägesverb som skrivits ut efter respektive lands direkta och indirekta 

yttranden. 

  

Antalet uttalanden i artiklarna var sammanlagt 79 stycken, men sägesverben var endast 64 till 

antalet. Fördelningen var 37 för Ryssland och 27 för Ukraina. Att siffrorna för antalet 

uttalanden respektive sägesverb inte överensstämmer beror på att man inte alltid har använt ett 

sägesverb för varje uttalande. Ibland har ett sägesverb fått stå för två uttalanden, exempelvis 

när samma yttrande blir presenterat med både indirekt och direkt anföring: 

Vid presskonferensen i Moskva sade den ryske energiministern Alexander Novak att 

Ukraina måste [så!] hela skulden innan det kan bli förhandlingar igen. 

– Det blir inga förhandlingar förrän Ukraina betalat hela skulden på 4,5 miljarder dollar. (12) 
8
 

Andra gånger har två sägesverb uttryckts för vad jag har räknat som ett och samma uttalande: 

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov säger idag att situationen i Ukraina inte kan 

stabliseras [sic!] så länge som landet inte tar hänsyn till de ryssättades intressen. Han 

avfärdar också anklagelser om att Ryssland ligger bakom oron i landet. (7) 

De negativt laddade orden, såsom förnekade, anklagade, varnar, avvisar, användes i 7 fall 

för Rysslands uttalanden, d.v.s. 18,9 % av sägesverben, medan man för Ukrainas uttalanden 

endast använde 2 negativa verb, anklagade, fördömt, vilket motsvarar 7,4 %. 

De positivt laddade orden, föreslår, vädjat, bekräftade, var färre över lag i texterna, men 

Ukraina representerades av 4 fall, 14,8 %. Ryssland å sin sida fick ett positivt sägesverb, 

föreslår, 2,7 %.  

Vad gäller de neutrala orden kan sägas att för Ukrainas del varieras orden en aning mer än 

när man talar om Ryssland. För Ryssland används enligt och säger/sade/sa i mer än 2/3 av 

fallen medan man för Ukraina använde fler varianter: använder, förklarar sig, meddelar, 

                                                 
8
 Alla understrykningar i citaten är mina egna för att förtydliga min poäng. De siffror som står inom parentes i anslutning till 

varje citat är en hänvisning till den artikel ur vilken citatet är taget. Artiklarna återfinns i bilaga 1. 

Ryssland 

Positiva 2,7
%

Negativa
18,9 %

Neutrala
78,4 %
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uppgav etc. Enligt Hellspongs kapitel om propagandaanalys kan variation vara ett tecken på 

vad han kallar konkretion (Hellspong 2001, s.127). Han menar att genom att färga språket och 

tala målande eller varierat om det som man vill lyfta fram som viktigt kan man påverka sina 

läsare på ett undermedvetet plan.  

6.1.2 Hur framställs länderna? 

Genom skildringen av ländernas ageranden tilldelas de olika funktioner, roller, i det spel som 

är den pågående konflikten. Oberoende av vad exakt som sker i varje artikel kan de delas upp 

efter fyra huvudsakliga roller: hjälte, skurk, offer och neutral (se definition i avsnitt 5.1.2.). I 

vissa fall antar samma land flera roller i samma artikel. Ett sådant sammanfall sker när 

exempelvis stat och befolkning i samma land tilldelas olika roller. 

Nedan presenteras först ett diagram som illustrerar utslaget av hur de 20 undersökta 

artiklarna har kategoriserats, sedan exemplifieras och beskrivs resultatet. Jag tar även upp och 

problematiserar hur gränsfall i undersökningen har hanterats. 

Figur 2 anger hur många artiklar som hamnat under respektive roll-kategori. Nedan följer 

en redogörelse för hur kategoriseringen gått till. 

 

 

Figur 2. Diagrammet illustrerar de roller Ryssland respektive Ukraina tilldelas i de undersökta artiklarna. De blå 

staplarna representerar Ryssland och de röda Ukraina. Antalet artiklar är 20 stycken. Då stapeln endast visas som en 

ruta på botten av diagrammet avses en nollmarkering av fenomenet.  
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Som framgår av figur 2 är det en markant skillnad mellan hur länderna framställs. Av 20 

artiklar så är det 18 som framstället Ryssland som skurk (1–20 med undantag av 6 och 16)
9
. 

De flesta fall handlar om att Ryssland har militär i Ukraina eller hotar att anfalla. I en del fall 

verkar Ryssland vid första anblick se ut att framställas i positiv dager, men läser man hela 

artikeln är tonen ändå negativ. Ett exempel är artikel 5, där Ryssland säger att de inte ska 

starta krig mot Ukraina. ”Vi stödjer Krims befolknings fria och demokratiska val” citerar man 

en talesman för ryska dumans underhus, och så långt är bilden av Ryssland positiv. Längre 

ner i artikeln anklagas de dock för att ”stödja ’separatister och terrorister’”. Man skriver också 

att Ryssland hotar med att det är ”’extremt farligt’” att blanda in NATO i konflikten och 

avslutar artikeln med att utrikesministrarna gemensamt i ett uttalande fördömer Rysslands 

agerande mot Ukraina. Vilka som representerar utrikesministrarna är lite oklart eftersom 

Polens utrikesminister är den enda som nämns i artikeln. På det hela taget blir Ryssland skurk 

i artikel 5.  

Antalet gånger Ukraina utmålas som skurk är 0 av 20. Dock är det en artikel (9) i vilken 

Ukraina hamnar under kategorin skurk/offer (definition i avsnitt 5.1.2). I artikeln får 

politikerna i Ukrainas huvudstad Kiev och i västra Ukraina skulden för den misär som 

beskrivs råda i den östra delen av landet och man ifrågasätter huruvida landets regering är 

kapabel till att kontrollera Ukraina med all splittring som råder. Anledningen till att den här 

artikeln inte hamnar under kategorin skurk är att de som blir utsatta är Ukrainas egna 

invånare. En situation med arbetslöshet, dålig ekonomi och kostsam sjukvård beskrivs och 

man säger att ”[f]ör människorna här i östra Ukraina finns bara en förklaring till deras misär [-

--]”. Medborgarna är helt klart offer och därmed hamnar artikeln under en tudelad kategori. 

Under kategorin offer är fördelningen nästa lika vittskild som skurkkategorin, men med 

motsatt land som har övertaget. Endast en gång i materialet kan man tolka Ryssland som offer 

och då handlar det inte om just Ryssland utan att de proryska separatisterna i Ukraina ”[---] 

kommer att få stryk om man inte gör något.” (16). Ukraina å sin sida får agera offer 12 gånger 

i de 20 artiklarna (2, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 och 20). Dessa sammanfaller i många 

fall med de artiklar som beskriver Ryssland som skurk, d.v.s. när Ryssland beskrivs provocera 

Ukraina militärt.  

Det finns två fall då Ukraina benämns som hjälte/offer (definition i avsnitt 5.1.2). 

Hjälteepitetet får de då de beskrivs skydda invånarna. När Ryssland förbereder sig för strid 

sägs Ukraina ”[---] ge sina säkerhetsstyrkor order om att ta till alla åtgärder som finns för att 

                                                 
9
 Siffrorna inom parentes anger vilken eller vilka artiklar som ingår i kategorierna samt vilka artiklar som åsyftas 

i exemplen. Artiklarna återfinns numrerade som bilaga i slutet av uppsatsen. 
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försvara medborgarna.” (1). I det andra fallet har man gripit ryska medborgare (10), vilket 

som händelse kan anses provokativt eller aggressivt, men i artikeln beskrivs händelsen snarare 

som om man avväpnat en fara. För båda artiklarna i den här kategorin gäller det samtidigt att 

Ukraina även får en offerroll då blir attackerade av Ryssland. 

Ukraina anses skildras neutralt i fem artiklar (3, 6, 7, 14 och 16) medan Ryssland ges 

samma roll i en artikel (6). Att länderna kan betraktas neutralt har i vissa fall att göra med att 

reportern uppger att ingenting har skett: ”Samtalen i London mellan Rysslands och USA:s 

utrikesministrar om Ukraina gav inget resultat.” (6). I andra fall tar artikeln upp hur andra 

länder ser på konflikten och då omnämns inte ens alltid båda länderna. 

6.2 Övergripande kvalitativ analys 

6.2.1 Värderande ord och uttryck 

Uttrycket Patos har sitt ursprung i det antika Grekland och används idag inom retorikens 

begreppsapparat för att beskriva de metoder en talare, skribent eller ett annat medium kan 

använda sig av för att väcka känslor hos sin publik. Enligt NE:s beskrivning av begreppet står 

det för ”[...] framkallande av sympati för talaren eller avsky för hans motpart.” (NE, patos). 

Den här undersökningen syftar till att visa huruvida det framgår på vilken sida skribenten 

står i den pågående konflikten, eller om han/hon håller sig helt neutral. Vad som granskas är 

närvaron eller frånvaron av ord och formuleringar som ger uttryck för en åsikt, ett 

värderande. 

Patos kan alltså handla om både positiva och negativa känslor. Nedan presenteras utdrag 

från artiklarna som kan anses avslöja skribentens hållning genom patos, vilket kommer fram i 

olika typer av värderande uttryck. Jag har valt ut ett antal citat som jag anser vara 

representativa exempel för varje kategori. Utdragen är sorterade efter min kategorisering 

enligt deras karaktär. Kategorierna går in i varandra och i vissa fall kan samma utdrag tyckas 

hörs hemma under mer än en kategori. Jag har i de fallen sorterat dem efter var jag anser att 

de passar bäst in. Parentesen efter varje mening anger från vilken artikel citatet är taget. 

Miljöskildring: Framställning av dåliga förhållanden i vilka Ukrainas medborgare tvingas 

leva på grund av krisen.  

”För människorna här i östra Ukraina finns bara en förklaring till deras misär: [---]” (9) 

”På väg tillbaka från de slitna utkanterna av Donetsk [---]” (9) 
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”Särskilt bekymmersam Enligt Der Spiegel är fruktan stor i Ukraina att Ryssland nu ska 

hjälpa separatisterna också genom flyganfall.” (20) 

Underläge: Uttryck som implicit målar upp en underlägesposition för ett land. 

”För att rädda sina soldater ur ryssarnas järngrepp, säger Nato-strategerna [---]” (20) 

”De helt obeväpnade soldaterna krävde sina jobb tillbaka av de ryska militärer som tagit 

kontroll över flygplatsen.” (4) 

”Det är främst en rädsla för att Krim ska ryckas bort från Ukraina som är bakgrunden 

till detta uttalande.” (2) 

”– Det faktum att vi får ganska mycket uppgifter om ryska trupprörelser vid gränsen 

tyder på att Ryssland anser att läget börjar bli akut. Att de beväpnade rebellerna i 

Luhansk och Donetsk kommer att få stryk om man inte gör något.” (16) 

Dysfemismer: Negativa ordval som ger en ofördelaktig karaktär åt det omtalade. 

”För människorna här i östra Ukraina finns bara en förklaring till deras misär: pengarna 

som tjänas i kol- och stålbältet stjäls av politikerna i Kiev och västra Ukraina.” (9) 

”Många experter har varnat för att Ryssland medvetet skulle försöka destabilisera östra 

delarna av Ukraina för att skaffa sig en förevändning att sända trupper till landet.” (7) 

”Glädje i Ukraina – fientlig inställning från Ryssland” (13) 

”Enligt Bert Sundström kan man kalla den ryske presidentens reaktion för närmast 

fientlig.” (13) 

”Men troligare är nog ändå att president Putins mål är att göra livet surt för Ukraina 

efter det folkliga motstånd som ledde till att Ukrainas förre president, Viktor 

Janukovytj, flydde fältet och därmed öppnade vägen för ett Ukraina som söker sig mot 

EU.” (17) 

”Putin talade på fredagen om att sända ”humanitär hjälp” till Krim på begäran av 

förvaltningen där. Det kan ses som ännu ett hot
 
om rysk inblandning på ukrainska 

Krim.” (2) 

Mänskliggörande: språkliga strategier som verkar för att de omtalade personerna får en 

mer personlig gestaltning. 

”Ministern skyller övertagandet direkt på Ryssland. Han använder på Facebook
 
det 

starka uttrycket beväpnad invasion.” (2)
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”[---] skriver Avakov i ett Facebook-inlägg.” (10) 

”[---] skrev Avakov på sin Facebook-sida, enligt Reuters.” (7)
 

Analogier: En sammankoppling mellan två element för att de ska uppfattas på samma sätt. I 

dessa fall kopplas den illa omtyckta, avsatta, presidenten, som anses som en ”dålig” person, 

samman med Ryssland, som därmed också implicit beskrivs som dåligt.  

”Det är ett avtal som den nu avsatte ryskvänlige ukrainske presidenten Viktor 

Janukovytj förlängde 2010.” (2) 

”Den nyinsatte premiärministern för den ukrainska regionen har redan uttalat att han 

fortfarande ser den avsatte Janukovytj, som tycks ha tagit sin tillflykt till Ryssland, som 

Ukrainas laglige president.” (2)
 

 

6.2.2 Attitydmarkörer 

Det finns en oändlig variation i hur ett budskap kan föras fram. Beroende på genre, mottagare, 

medium och en rad andra faktorer formuleras budskapet för att passa in i sin kontext. En 

nyhetstext ska vara objektiv, men det betyder inte att den är avskalad all språklig variation 

som förekommer när den skapas av mänskliga händer. Attitydmarkörer är en sådan variation 

och den hjälper bland annat till att, medvetet eller omedvetet från sändarens sida, röja 

skribentens inställning. Här presenteras de attitydmarkörer som SVT:s skribenter har använt i 

den här uppsatsens urval av artiklar. 

Tvekord: Ord som en skribent kan använda när han eller hon inte vill ta fullt ansvar för det 

som sägs.  

”Men troligare är nog ändå att president Putins mål är att göra livet surt för Ukraina[---

]” (17) 

”Det är nog en avvägning som Putin håller på med just nu [---]” (16) 

”Kanske beskedet om den planerade hjälpsändningen var ett försök att avleda 

omvärldens uppmärksamhet” (17) 

Slutsats: Ord som markerar att skribenten drar en parallell mellan två påståenden. 

”Ett ukrainskt Nato-medlemskap har alltså beskrivits som Putins värsta mardröm.” (18) 

”Ryssland anser sig alltså ha viktiga säkerhetspolitiska intressen på Ukrainas 

territorium.” (2) 
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”Att han i själva verket bidragit till att förverkliga sin egen mardröm” (18) 

”Proryska separatister håller på att destabilisera Ukraina, uppenbarligen med stöd av 

Moskva, genom ’en orkestrerad kampanj av provokationer och sabotage’.” (8) 

”Ukrainas president Petro Porosjenko – som i början av juli inledde en framgångsrik offensiv 

mot proryska rebeller – har nu egentligen bara förhandlingar som alternativ” (20) 

”Enligt Nato-strategerna är det inte längre nödvändigt med en rysk invasion. De 

utesluter helt enkelt att krigslyckan skulle kunna vända sig till Ukrainas förmån.” (20) 

”Nu står dessutom 10.000 man med tungt artilleri precis vid gränsen” (20) 

”Dessutom ställer USA med omedelbar verkan in sitt deltagande i G8-mötet i Sochi 

[sic!].” (3) 

”Vägar ska dessutom ha spärrats av mellan Ryssland och Krim.” (3) 

Förstärkning: Ord som positivt eller negativt förstärker uppfattningen av satsens innehåll. 

”Det finns i dagsläget inga handfasta bevis för att Ryssland verkligen ligger bakom de 

proryska demonstranternas ockupation.” (7) 

”Det kan ses som ännu ett hot
 
om rysk inblandning ” (2) 

”Frågan är om Putin blir ännu mera desperat efter detta hot” (18) 

”Fordonen från Ryssland har utrustats med de proryska separatisternas flaggor, men 

eftersom Ukrainas armé har kontroll över vägarna mellan Novoazovsk och rebellfästena 

längre norrut finns det knappast några tvivel om att det handlar om en direkt rysk 

militär intervention.” (17) 
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7 Sammanfattning och diskussion 

Analyserna som utförts i samband med att den här uppsatsen kom till har utgått från ett 

begränsat material. Men det är tillräckligt stort för att resultaten ska kunna anses säga något 

om den webbpublicerade rapportering som SVT ansvarar för vad gäller förmedlingen av 

nyheter angående Ryssland-Ukraina konflikten.  

Utrymmet i artiklarna som tilldelas respektive land visar inte på någon ojämlik fördelning 

av betydelse. Båda länderna fick komma till tals i ungefär samma utsträckning. Ryssland fick 

ta mer plats än Ukraina; det berodde delvis på att en av de slumpmässigt valda artiklarna var 

en intervju med Rysslands Sverigeambassadör vari både indirekt och direkt anföring utgjorde 

den största delen. Vad gäller de sägesverb som användes vid respektive lands uttalanden så 

var den övervägande delen neutrala för bägge länderna. Ukrainas yttranden återgavs med lika 

många negativt som positivt laddade ord. Fördelningen för Ryssland skiljde sig markant i det 

avseendet att negativt laddade ord var mycket mer frekvent förekommande än de positivt 

laddade. Här går att se en tydlig skillnad, även om detta inte självständigt kan antas ge uttryck 

för en färgad rapportering.   

Vilken roll journalisterna ger länderna i konflikten påverkar hur mottagaren ser på 

konflikten och här syns en klar skillnad i rapporteringen mellan hur Rysslands och Ukrainas 

ageranden skildras. En klar majoritet av artiklarna beskriver Ryssland som ”skurk” och 

Ukraina som ”offer”. Skillnaden är så markant att det utan vidare går att dra slutsatsen att 

skribenten färgar texten med sin egen åsikt. Dock bör det, i tolkningen av resultatet, tas 

hänsyn till konfliktens faktiska karaktär. Ryssland är den offensiva parten medan Ukraina är 

det land som blir utsatt och därför tvingas till defensivt agerande. Häri ligger en naturlig 

skurk/offer-relation som inte har med subjektivitet att göra, vilket gör att en liten 

snedfördelning av roller förväntas. Vad som gör att analysen ändå visar på en partisk hållning 

är den markanta skillnaden samt den ibland omotiverade rollfördelningen som jag belyser 

med exempel i resultatredovisningen. Många fall kan inte förklaras endast med parternas 

naturliga roller utan måste anses vara ett uttryck för vinklad rapportering. 

Många värderande ord och uttryck går att återfinna i textmassan. Utan att gå in djupare i 

fenomenet kan det konstateras att blotta förekomsten av dessa är ett tecken på att skribenten 

låter sin inställning lysa igenom i artiklarna. Tittar man närmare på orden ser man att 

minusord och omotiverade miljöbeskrivningar såväl som uttryck för att ett land skulle vara i 

underläge resulterar i att vår uppmärksamhet riktas åt ett, av sändaren, valt håll. Vilka 
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värdeord man väljer för att skildra förhållanden och människor påverkar hur mottagren 

tenderar att uppfatta dessa. 

På liknande sätt används så kallade attitydmarkörer, alltså språkliga markörer i form av 

framförallt sats-adverbial som signalerar sändarens hållning. Både ord som anger tvekan (nog, 

kanske), ord där skribenten drar en parallell mellan två satser (alltså, uppenbarligen) och ord 

som används för att förstärka ett påstående (verkligen, knappast) dyker upp i materialet och 

färgar språket så att läsaren på ett undermedvetet plan styrs att värdera det rapporterade på ett 

givet sätt. 

Sammanfattningsvis kan resultaten av undersökningarna som har presenterats i den här 

uppsatsen beskrivas som ganska entydiga. Trots vissa undantag och ett fåtal exempel som 

visar på motsatsen vill jag dra slutsatsen att Ukraina favoriseras och hålls om ryggen av 

SVT:s reportrar och nyhetsskribenter i de avseenden som uppsatsen har tagit upp. 

Rapporteringen kan inte anses objektiv och opartisk i enlighet med de riktlinjer som SVT ska 

utgå ifrån. Uttryck för subjektivitet lyser igenom i artiklarna i form av värderande ord, val av 

formuleringar och den generella bilden som utmålas av länderna.  

7.1 Diskussion  

Relationen mellan Sverige och Ryssland kan beskrivas som problematisk. Talrika krig har 

utkämpats mellan länderna under en 300-årsperiod med startpunkt på 1500-talet och så sent 

som under 2013 var relationen kylig då Sveriges dåvarande utrikesminister Carl Bildt, i 

motsättning till Rysslands intressen, arbetade aktivt för att Ukraina skulle gå med i EU.  

Under vinter-OS i Sotji 2013 debatterades det mycket kring homosexualitet, och Sotjis 

borgmästare Anatolij Pachomov uttryckte att homosexuella personer inte var välkomna i hans 

stad. Sverige, tillsammans med många andra nationer, rasade över denna diskriminering och 

många bojkottade invigningen av evenemanget. En av dem som ställde sig bakom bojkotten 

var Sveriges idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth. 

En komplicerad historisk relation och en av Sverige ifrågasatt moralorientering hos 

Ryssland gör att vi i Sverige inte förbehållslöst tar parti för Ryssland. Tvärtom är det, med 

den här bakgrunden, lätt att nära den dåliga bild vi har av Ryssland genom en polariserad 

rapportering av deras aktioner. Eller som Sveriges förre utrikesminister Carl Bildt uttrycker 

det: ”Militära invasioner är inte ett sätt att skaffa sig vänner [---]” (3) 

Den här uppsatsen är en undersökning av språkliga företeelser i rapporteringen av en 

internationell konflikt. Något som inte har tagits upp tidigare i uppsatsen, och som ligger 

utanför räckvidden för min utbildning, är problematiken med översättning och tolkning. Om 
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vi utgår ifrån att inte alla skribenter på SVT redaktion behärskar ryska och ukrainska innebär 

det att minst en mellanhand finns mellan ett uttalande och dess återgivning i den färdiga 

texten, även när det gäller direkt anföring såsom citat. Det här kan resultera i att nyanser i 

språket uttrycks på fel sätt och därmed kan en översatt text uppfattas på ett annorlunda sätt än 

dess ursprungstext. Svenska språkbyrån
10

 ger ut tidsskriften Språkbruk som tar upp språkliga 

frågor samt informerar och debatterar om ämnen som rör språk. På sin hemsida 

(www.sprakbruk.fi) har Språkbruk publicerat en artikel som diskuterar 

översättningsproblematiken i kontexten svenskspråkiga läroböcker översatta från finska. 

Artikelns författare Monica Äikäs skriver:  

Det är inte egalt hur vi formulerar oss, utan språkdräkten har betydelse för hur vårt 

budskap går fram. Det sägs att ”det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta”, och det 

dunkelt sagda eller skrivna går inte heller fram till läsaren. (Äikäs 2001) 

Det här knyter an till Kalle Kniiviläs resonemang som dryftas i uppsatsens inledning 

angående svenska mediers vaga rapportering. Hans slutsats är att ryktesspridning och orättvis 

skildring effektivast motverkas genom en precis och tydlig redogörelse för vad som sker i 

konflikten. Översättning är en av svårigheterna i att realisera en mer korrekt skildring. 

Tolkningsproblematiken kan även relateras till Jan Svenssons (1989) forskning som 

presenteras i kapitel 6, Tidigare forskning. Resultatet av hans forskning om språket i 

etermedier visar att språket är precist och informationstätt men att det inte alltid är lätt att 

uppfatta alla nyanser av det rapporterade. På så sätt kan vikten av att vara korrekt resultera i 

att det ibland görs avkall på lättförståligheten. Det kan, trots korrektheten, bjuda på fler 

tolkningsmöjligheter och därigenom mer missförstånd av nyheterna. 

Vad spelar andra nationers och organisationers åsikt för roll för vår ståndpunkt i 

konflikten? Vid flera tillfällen har exempelvis NATO gått ut och uttryckt sitt missnöje över 

Rysslands agerande. Även USA:s president Barack Obama har offentliggjort att man står på 

Ukrainas sida. I ett samtal med Rysslands president Vladimir Putin ska Obama ha uttryckt en 

”’djup oro’ för vad han kallade Rysslands tydliga kränkning av Ukrainas suveränitet och 

territoriella integritet” (3). Båda dessa är inflytelserika röster i debatten och frågan är om inte 

deras ageranden och starka ställningstagande smittar av sig på Sverige, speciellt som vi redan 

har en negativ uppfattning av Ryssland. Resonemanget stöds, enligt Bosson och Trollmåne, 

av andra forskare. Man menar att makthavares åsikter lätt överförs till normer i kontexten i 

vilken de verkar. Det här kan även appliceras på en lägre nivå. Om NATO och USA influerar 

                                                 
10

 En avdelning på Institutet för de inhemska språken i Finland som har till uppgift att skydda bl.a. svenskan i 

Finland. 

http://www.sprakbruk.fi/
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svenska mediers hållning gentemot konflikten i öst går ledet vidare till svenska medier som 

”makthavare” som påverkar svenska folkets inställning. Följdfrågan till detta resonemang blir: 

Kan vi lita på vad medierna rapporterar? Var går gränsen för propaganda?  

7.2 Vidare forskning 

Att döma av de resultat som påvisats i den här uppsatsen finns det all anledning att forska 

djupare i det här ämnet. Flera aspekter kan undersökas för att ge en ännu tydligare bild av vad 

som kan förbättras för att medierapporteringen ska vara objektiv. Analysen av modalitet, 

alltså uttrycket av ett förhållningssätt i en text, kan breddas. En modalitetsanalys kan rymma 

allt ifrån hur användningen av modala hjälpverb bidrar till ett mer subjektivt uttryck i en text, 

till att studera vad den systemiskt funktionella grammatiken kallar interpersonell 

metafunktion. Begreppet används om de sociala relationer som skapas mellan sändare och 

mottagare i samband med en text. Hellspong och Ledin (Hellspong & Ledin 1997) beskriver 

hur interpersonell metafunktion kan spegla sociala band såväl som maktförhållanden och hur 

en text påverkar sin omgivning. 

I min uppsats har ingen analys berört bilder i artiklarna, dock är jag övertygad om att en 

analys av dessa samt av bildtexten som står i samband med dem har mycket att säga. 

Förutom SVT är det intressant att analysera även andra mediebolag. Mitt val av forum var 

enkelt eftersom jag på en så liten plattform ville få största möjliga bredd på undersökningen. 

Att då välja Sveriges tredje största medieföretag som kan konsumeras i hela Sverige, och som 

dessutom har en uttalad policy om objektivitet, var en självklarhet. Dock finns det många 

andra medieföretag som kan vara värda att granska i samma syfte. 

En annan aspekt som är värd att forska vidare på är hur mediebilden faktiskt påverkar 

människor. Med intervjuer och enkäter skulle man kunna ta reda på vad den lite förvrängda 

sanningen, som den här uppsatsen har påvisat, gör med svenska folkets egna åsikter kring det 

här ämnet och även andra ämnen. 
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Artikel 1: Ryska stridsplan redo för strid i Ukraina 

27 februari 

Ryssland höjer tonen och placerar stridsflygplan vid gränsen mot Ukraina. 

Samtidigt svarar Ukraina med att ge sina säkerhetsstyrkor order om att ta till 

alla åtgärder som finns för att försvara medborgarna. 

Efter oroligheterna på Krimhalvön har nu Ryssland placerat stridsflygplan på gränsen mot Ukraina. 

Bara minuter efter det beskedet svarade Ukraina med att meddela att de gett sina säkerhetsstyrkor order om 

att ta till alla åtgärder som finns för att skydda medborgarna. 

Ukrainas tillfällige president Oleksandr Turchynov säger att ryska truppförflyttningar utanför Rysslands 

flottbas i Krim kommer att ses som en militär aggression, skriver AFP. 

Han har också vädjat till de ryska styrkorna att inte lämna basen. 

Under förmiddagen kallade Ukrainas utrikesdepartement till sig Rysslands sändebud i Kiev, och kräver 

omedelbara konsultationer med Moskva. 

Mobiliseringen av flygvapnet kommer dagen efter att Ryssland utförde en stor militärövning i närheten av 

gränsen mot Ukraina. 

Nato oroade över utvecklingen 

Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen uttlar sig nu om det upptrappade läget mellan de båda 

länderna. Han säger att han är oroad över utvecklingen på Krimhalvön och uppmanar Ryssland att inte 

vidta åtgärder som citat "kan eskalerar spänningen eller kan skapa missförstånd".   

Mer information följer. 

 TT 

 Karolina Nelander Schützer 

Publicerad:27 februari 2014 - 08:07 

Uppdaterad:27 februari 2014 - 11:12 
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Artikel 2: Krim: Allvarligaste läget hittills 

28 februari 

Uppgifterna om att uniformerade män har intagit två flygplatser på Krim är de 

mest oroande hittills i det upptrappade läget på halvön, som tillhör Ukraina men 

som befolkas av en majoritet av ryssar, skriver SVT:s utrikeskommentator Bo 

Inge Andersson. 

Det är oklart varifrån de beväpnade kommer. Det kan vara ryska nationalister som är bofasta på Krim. Men 

det kan också vara personer med anknytning till den ryska armén. 

En flygplats ska ha omringats i regionalhuvudstaden Simferopol, en annan i Sevastopol, längst i söder på 

Krim. 

Den ukrainske inrikesministern har fördömt det inträffade som en ockupation som strider mot alla 

internationella avtal och regler. Ministern skyller övertagandet direkt på Ryssland. Han använder på 

Facebook det starka uttrycket beväpnad invasion. 

Om det är så är det närmast att se som en krigshandling mot Ukraina. Det trappar upp konflikten på Krim 

ytterligare ett steg. Men ryska Svartahavsflottan har förnekat att man är inblandad i Sevastopol. Läget är 

oklart – men allvarligt. 

Faktum är att den ukrainska regeringen knappast kan göra något åt det som händer på Krim. 

Ryska intressen 

I Sevastopol har den ryska Svartahavs-flottan sin stora bas  - på ukrainskt territorium.  

Det är ett avtal som den nu avsatte ryskvänlige ukrainske presidenten Viktor Janukovytj förlängde 2010. 

Ryssland anser sig alltså ha viktiga säkerhetspolitiska intressen på Ukrainas territorium. 

Rysk rädsla 

Ett beslut av parlamentet i Kiev den 23 februari att ryska språket inte ska få användas i officiella 

sammanhang – utan bara ukrainska – har skapat rädsla bland de många ryskspråkiga i Ukraina att den nya 

regeringen i Kiev ska diskriminera dem med ryska rötter. 

EU och USA oroas av att Ukraina kan splittras på grund av den pågående kampen mellan ryska och 

ukrainska grupper. Än så länge har dock den ryske presidenten Vladimir Putin avböjt planer från den ryska 

Krim-befolkningen att införliva området med Ryssland. 

Försvara ryssarna 

Däremot talar Ryssland nu om att försvara ryssarna i området från övergrepp. Det oroar eftersom Ryssland 

använde liknande ordval inför kriget mot Georgien 2008 – att man måste ingripa för att skydda ryssar. 

Putin talade på fredagen om att sända "humanitär hjälp" till Krim på begäran av förvaltningen där. Det kan 

ses som ännu ett hot om rysk inblandning på ukrainska Krim. 

Ockupationen av regerings- och parlamentsbyggnader på Krim har ökat oron liksom Rysslands nu inledda 

militärövningar nära Krims gräns också börjar oroa västmakterna. 
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Överfördes till Ukraina 

Det hela kompliceras av områdets historia. Det tillhörde det sovjetiska Ryssland ända fram till 1954 då den 

dåvarande sovjetledaren, Nikita Krustjev överförde området till den dåvarande sovjetiska delrepubliken 

Ukraina. 

När Ukraina, efter Sovjetunionens fall 1991, blev självständigt 1992 fortsatte Krim att tillhöra Ukraina. 

Men cirka 60 procent av befolkningen är ryssar. 

Det finns nu separatistiska tendenser – bort från Ukraina och åter till Ryssland – som skulle kunna leda till 

en konflikt mellan Ryssland och Ukraina med storpolitiska följder. 

En viktig grupp som är för Krims fortsatta förbindelser med Ukraina är tatarerna som utgör 12-15 procent 

av befolkningen. Det är minnen från det förflutna som spelar in. 

Sovjetunionen deporterade alla tatarer från Krim 1944. Sovjet fruktade att tatarerna skulle hjälpa nazisterna 

vilket en del gjort under den tyska ockupation under andra världskriget. 

Krimtatarer har drabbat samman med proryska demonstranter när oroligheterna började på Krim denna 

vecka. 

Varnat Ryssland 

USA och EU har redan varnat Ryssland och uppmanat Putin att respektera Ukrainas territoriella enhet. Det 

är främst en rädsla för att Krim ska ryckas bort från Ukraina som är bakgrunden till detta uttalande. 

Men även i övriga östra Ukraina finns det starka känslor för Ryssland. Däremot har det de senaste dagarna 

inte sett ut som om de känslorna gäller den i lördags avsatte presidenten Viktor Janukovytj, som annars 

hade sitt starka fäste här. 

Kallar sig den rätte presidenten 

Hans ansvar för de många dödade under protesterna har bidragit till att han inte kan räkna med mycket stöd 

i landsdelen, även om han nu efter flykten från Ukraina har dykt upp igen och förklarar sig vara den 

rättmätige presidenten. 

Hans ställning i de östra delarna av Ukraina kan nu bli beroende på hur läget utvecklar sig på Krim. 

På Krim har det ryskdominerade parlamentet tagit över makten. Den nyinsatte premiärministern för den 

ukrainska regionen har redan uttalat att han fortfarande ser den avsatte Janukovytj, som tycks ha tagit sin 

tillflykt till Ryssland, som Ukrainas laglige president. 

Krims regionalparlament har dessutom utlyst en folkomröstning som ska ge större självständighet åt 

området - det kan ses som ett första steg mot utträde ur Ukraina. 

 utrikeskommentatorBo Inge Andersson bo_inge.andersson@svt.se 

Publicerad:28 februari 2014 - 11:15 

Uppdaterad:28 februari 2014 - 14:03 
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Artikel 3: USA varnar Ryssland: Dra tillbaka styrkorna 

2 mars 

Det spända läget mellan Ryssland och Ukraina trappades upp ytterligare på 

söndagens morgonen. Ryska soldater ska ha tagit vapen från en ukrainsk 

radarbas. Vägar ska dessutom ha spärrats av mellan Ryssland och Krim. Den 

upptrappade oron har fått världens ledare att reagera kraftfullt. 

Söndagen startade oroligt i Ukraina. Guvernören i ryska Belgorod-regionen uppger till Reuters att 

beväpnade trupper har blockerat en väg som leder från Moskva till Krimhalvön. 

Ryska soldater ska även ha stormat flera militära mål på Krim, rapporterar SVT:s korrespondent Elin 

Jönsson. De uppgavs tidigare ha tagit vapen från en radarbas i Sudak och från ett träningscenter för den 

ukrainska flottan i Sevastopol på Krim, enligt nyhetsbyrån Interfax. De ryska styrkorna ska ha uppmanat 

ukrainska soldater att byta sida och lockat med ryska pass och medborgarskap. 

Under lördagen stärkte ryska styrkor kontrollen på Krimhalvön och oron spreds även till andra delar av 

Ukraina. Proryska demonstranter hissade flaggan på regeringsbyggnader i flera städer och de drabbade 

samman - ibland våldsamt - med ukrainare som stöder landets nya regering. 

– Det här är förmodligen den farligaste situationen i Europa sedan Sovjets invasion av Tjeckoslovakien 

1968, sade en högt uppsatt företrädare för en västmakt anonymt till Reuters. 

Skapade kraftiga reaktioner 

Efter att Rysslands president Vladimir Putin igår fått klartecken att ingripa militärt i landet kom de 

internationella reaktionerna omgående. Vita huset fördömer USA Rysslands ingripande i Ukraina och 

kräver att landets styrkor dras tillbaka från Krimhalvön, skriver man i ett uttalande. 

USA varnar också Ryssland för ”ökad politisk och ekonomisk isolering” om landet fortsätter med hoten 

mot Ukraina. Dessutom ställer USA med omedelbar verkan in sitt deltagande i G8-mötet i Sochi. 

Barack Obama ska tidigare under lördagen ha talat i telefon med Rysslands president Vladimir Putin, 

rapporterar flera nyhetsbyråer. Under samtalet, som ska ha pågått under närmare 90 minuter, uttryckte 

Obama återigen ”djup oro” för vad han kallade Rysslands tydliga kränkning av Ukrainas suveränitet och 

territoriella integritet, uppger Vita huset. 

Enligt den ryska nyhetsbyrån Ria Novosti sa Putin att Ryssland har rätt att skydda sina intressen och 

rysktalande människor i östra Ukraina eller Krim om deras säkerhet hotas. 

FN hade krismöte 

Under det extrainsatta krismötet i FN:s säkerhetsråd krävde USA:s FN-ambassadör Samantha Power att FN 

och OSSE omedelbart skickar observatörer till Ukraina. Power betecknade ryska överhusets beslut att säga 

ja till ett militärt ingripande i Ukraina som ”farlig och destabiliserande”. 

– Denna intervention saknar laglig grund, och är ett brott mot Rysslands plikt att skydda Ukrainas 

suveränitet, territoriella integritet och oberoende, sade hon och krävde: 
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– Det är dags för Ryssland att stoppa interventionen. Rysk militär måste dra sig tillbaka. 

Natten mot söndag svensk tid kom också uppgiften att Kanada kallar hem sin ambassadör i Ryssland för 

konsultationer. I likhet med USA hoppar Kanada också av förberedelserna inför G8-mötet i ryska Sotji i 

juni, meddelar landets premiärminister Stephen Harper, efter ett regeringsmöte om krisen i Ukraina, skriver 

Reuters. 

”Skulle vara början på ett krig” 

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Ukrainas tillfällige president Oleksandr Turtjynov har gett order till 

armén att sätta sig i stridsberedskap, och landets nya premiärminister Arsenij Jatsenjuk ska över telefon ha 

uppmanat den ryske premiärministern Dmitrij Medvedev att dra tillbaka sina styrkor till basen på Krim. 

– En militär intervention skulle vara början på ett krig och slutet på alla förbindelser mellan Ukraina och 

Moskva, sa Jatsenjuk enligt Reuters. 

I Ukrainas traditionellt ryssvänliga brännpunkt Krimhalvön, togs det ryska beskedet främst emot med 

glädje, rapporterar SVT:s korrespondent Elin Jönsson, på plats i Krim. 

– Många som jag pratat med ser den nya regeringen i Ukraina som ett hot, och säger att man vill bli en del 

av Ryssland. Man ser ett ryskt militärt ingripande som en befrielse, säger Elin Jönsson. 

Bildt: Övergrepp mot folkrätten 

I en snabbt insatt presskonferens kommenterade Sveriges utrikesminister Carl Bildt (M) på lördagen 

Rysslands agerande och kallade det för ett övergrepp mot folkrätten. 

– Det är utomordentligt allvarligt och äventyrar Ukrainas säkerhet men också fredsprincipen för hela 

Europa, sa Carl Bildt. 

Man har även kallat upp den ryske ambassadören i Sverige till utrikesministeriet för ”ett skarpt samtal”, sa 

Bildt. 

– Förr eller senare kommer Putin att backa. Militära invasioner är inte ett sätt att skaffa sig vänner och det 

är inte bra för Rysslands utveckling på sikt. 

På söndagen samlas NATO:s ambassadörer till ett krismöte i Bryssel. Även EU:s utrikeschef Catherine 

Ashton har kallat alla medlemsländer till nya krissamtal på måndagen. 

Kerry: Omfattande följder för Rysslands internationella ställning 

USA:s utrikesminister John Kerry anser Moskva hotar fred och säkerhet i regionen genom att skicka 

soldater till Ukraina. Han varnar också för att de amerikansk-ryska banden skadas. 

– Om inte Ryssland vidtar omedelbara och konkreta åtgärder för att minska spänningarna blir det 

omfattande följder för de USA-ryska relationerna och Rysslands internationella ställning, sade han i ett 

uttalande enligt AFP. 

Kerry anser att Moskvas handlingar inte bara är ett brott mot internationella avtal utan också utgör "ett hot 

mot fred och säkerhet i Ukraina och den större regionen". 
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Utrikesministern deltog enligt USA:s UD tidigare under dagen i en telefonkonferens med "globala 

utrikesministrar" för att "samordna nästa steg". Exakt vilka utrikesministrar det rörde sig om var dock inte 

känt. 

– Vi är eniga i vår bedömning och kommer att arbeta tillsammans för att stödja Ukraina och dess folk i 

detta historiska ögonblick, sade Kerry, och upprepade de amerikanska kraven på att Ryssland ska dra 

tillbaka sina soldater. 

Ukrainas förmåga att försvara sig ifrågasatt 

På Självständighetstorget, Majdan, i Kiev - centrum för protesterna som ledde till att den nu landsflyktige 

presidenten Viktor Janukovytj avsattes - ger man inte mycket för Ukrainas förmåga att försvara sig. 

– Armén? Det finns ingen armé. Det är bara på pappret, sade Sasjko, en man i 50-årsåldern som besökt 

torget i tre månader för att delta i protesterna. 

– EU borde sluta att fundera och göra uttalanden. I stället måste unionen börja fatta konkreta beslut, sade 

han till Reuters. 

Ivan, en pensionär i 60-årsåldern hävdade att "Putin är en fruktansvärd diktator". 

– Detta måste väst förstå, detta måste Europa förstå. Vi behöver hjälp, vädjade han. 

 Charlotta Johansson charlotta. 

Publicerad:1 mars 2014 - 23:21 

Uppdaterad:2 mars 2014 - 10:37 

mailto:charlotta.
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Artikel 4: Ryska fartyg blockerar gräns mellan Krim och Ryssland 

4 mars 

Ryska örlogsfartyg blockerar sundet mellan Krimhalvön och Ryssland. Samtidigt 

fortsätter läget att vara spänt på den ukrainska sidan. 

Ryska krigsfartyg har blockerat Kertjsundet mellan Krim och Ryssland. Ukrainska gränsvakter säger till 

Reuters att ryska pansarfordon siktats på den ryska sidan av gränsen. Dessutom kontrollerar enligt 

gränsbevakningen rysk militär den ukrainska sidan av sundet som utgör gräns mellan Ukraina och 

Ryssland. 

Den ryska militären har inte bekräftat uppgiften. 

Samtidigt fortsätter läget att vara spänt på Krimhalvön i Ukraina. Runt 300 ukrainska soldater kom i dag till 

flygbasen i Belbek nära Sevastopol på Krim. De helt obeväpnade soldaterna krävde sina jobb tillbaka av de 

ryska militärer som tagit kontroll över flygplatsen. Flera varningsskott avfyrades av den ryska militären. 

Den ryska militären hotade att skjuta mot de ukrainska soldaterna om de fortsatte att närma sig flygbasen. 

Skotten var de första som avfyrats sedan sedan de pro-ryska trupperna tog kontroll över flygbasen förra 

veckan, rapporterar AP. 

Ultimatum gick ut 

Ingen annanstans på Krim, som nu kontrolleras av rysk militär, rapporteras strider. 

I går gav Ryssland enligt uppgift ett ultimatum till den ukrainska militären på Krim: Kapitulera annars 

kommer militäranläggningar att stormas. Ultimatumet skulle gå ut klockan fyra på tisdagsmorgonen. 

Men en talesperson för ryska Svartahavsflottan förnekade i går till Interfax att de skulle vara redo att 

anfalla ukrainska militäranläggningar. Och en ukrainsk befälhavare sade i morse till lokala medier att inga 

försök till stormning hade gjorts. 

Ryssland drar tillbaka övningstrupper 

Tidigt i dag beordrade ryske presidenten Vladimir Putin istället att ryska styrkor ska återkallas till sina 

permanenta baser. 

Det handlar om övningar med 150.000 man som hållits vid ukrainska gränsen i västra Ryssland och som 

påbörjades i fredags. Tillbakadragandet gäller alltså inte de trupper som tagit kontroll över Krim. 

Kreml hävdar att militärövningen har avslutats enligt förutbestämd tidsplan och att den inte har haft något 

att göra med krisen i Ukraina och på Krim, skriver Reuters. 

 Anna H Svensson anna.h.svensson@svt.se 

 Johanna Eklundh johanna.eklundh@svt.se 

Publicerad:4 mars 2014 - 08:09 

Uppdaterad:4 mars 2014 - 17:05 
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Artikel 5: Ryssland: Det blir inget krig med Ukraina 
7 mars 

Rysslands parlament kommer att respektera det ”historiska val” som Krim-

borna gör i folkomröstningen. Samtidigt säger en talesperson för dumans 

överhus att det inte blir något krig med Ukraina. 

– Vi stödjer Krims befolknings fria och demokratiska val, sade Sergej Narysjkin, talmannen för ryska 

dumans underhus, vid ett möte i dag i Moskva med lokala parlamentariker från Krim. 

Det rapporterar nyhetsbyrån AFP som hänvisar till flera ryska nyhetsbyråer. 

I går röstade det regionala parlamentet på Krim för att halvön ska anslutas till Ryssland och utyste en 

folkomröstning i frågan till den 16 mars. 

”Inget krig” 

Senare under förmiddagen sade en talesman för den ryska dumans överhus, federationsrådet, att det inte 

kommer att bli något krig mellan Ryssland och Ukraina. 

– Det är fullständigt nonsens och återspeglar absolut inte våra intentioner, heter det i ett uttalande från 

federationsrådet, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. 

Ukraina redo att prata 

Ukraina är redo att hålla samtal med Ryssland men Moskva måste först dra tillbaka sina trupper, leva upp 

till de åtaganden som föreskrivs i internationella avtal samt sluta stödja ”separatister och terrorister”, säger 

Ukrainas premiärminister Arsenij Jatsenjuk i Kiev. 

Jatsenjuk säger vidare att ingen i ”den civiliserade världen” kommer att erkänna resultatet av den ”så 

kallade folkomröstningen” på Krimhalvön, skriver Reuters. 

Varnar för Natoinblandning 

Att blanda in Nato i Ukraina-konflikten kommer att höja spänningarna och är ”extremt farligt”, säger det 

ryska utrikesdepartement i ett uttalande. 

Beslutet om att se över samarbetet med Ryssland tyder på partiskhet, heter det i uttalandet enligt Interfax. 

Nato har tidigare meddelat att Ryssland bland annat kan uteslutas från deltagande i operationen med att få 

ut Syriens kemiska vapen ut från landet, att man kommer att se över samarbetet med Ryssland och öka 

samarbetet med Ukraina. 

Polen vill stärka EU:s insatsstyrkor 

Polens utrikesminister Radoslaw Sikorski säger att frågan om Ukraina är viktig för grannländerna. 

– Vi måste förstärka EU:s försvarspolitik och förstärka insatsstyrkor, säger han. 

Det är talande och betydelsefullt att ha dagens konferensen i Narva, betonar Sikorski enligt TT:s utsände. 

– Vi är i en byggnad som står på ruiner efter kriget i Europa. Och vi befinner oss vid gränsen till Ryssland. 

I ett gemensamt uttalande fördömer utrikesministrarna Rysslands attack mot ukrainskt territorium och säger 

att folkomröstningen i Krim vore olaglig. 

 TT 

 WebbearbetningÖrjan Magnusson orjan.magnusson@svt.se 

http://www.svt.se/nyheter/varlden/val-pa-krim-ryssland-eller-ukraina
mailto:orjan.magnusson@svt.se
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Artikel 6: Samtalen om Ukraina misslyckades 

16 mars 

Samtalen i London mellan Rysslands och USA:s utrikesministrar om Ukraina 

gav inget resultat. – Ryssland kommer att respektera beslutet som folket på Krim 

fattar, sade Sergej Lavrov, Rysslands utrikesminister. 

Enligt Lavrov finns det ingen ”samsyn” mellan de två länderna när det gäller krisen i Ukraina. 

Sergej Lavrov sade dock att hans samtal med John Kerry varit ”konstruktiva”,  rapporterar brittiska BBC. 

På söndagen ska invånarna på Krim i en folkomröstning ta ställning till om de vill tillhöra Ryssland. 

Både USA och EU anser att folkomröstningen på Krim är ett brott mot internationell rätt och ukrainska 

konstitutionen. Ryssland har å sin sida inte erkänt den provisoriska regeringen i Ukraina. 

Enligt BBC sade den ryske utrikesministern dock att Ryssland inte har några planer att invadera sydöstra 

Ukraina. 

USA erkänner inte resultatet 

John Kerry sade att USA inte ändrat ståndpunkt. Enligt den amerikanska regeringen är folkomröstningen på 

Krim illegitim. USA kommer inte att erkänna resultatet. 

Den amerikanske utrikesministern sade också att president Putin, enligt Sergej Lavrov, inte är redo att fatta 

något beslut förrän efter folkomröstningen. 

 Örjan Magnusson orjan.magnusson@svt.se 

Publicerad:14 mars 2014 - 17:30 

Uppdaterad:16 mars 2014 - 16:33 

http://www.bbc.com/news/world-europe-26583697
mailto:orjan.magnusson@svt.se
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Artikel 7: Nato manar Ryssland att backa 

8 april 

Utrikesdepartementet i Moskva varnar i skarpaste ordalag Ukraina kring 

utvecklingen i gränstrakterna mellan de två länderna. 

”Vi manar till omedelbart stopp för de militära förberedelser som kan leda till utbrott av inbördeskrig”, 

heter det i en kommuniké från Rysslands utrikesdepartement på tisdagen. 

Men samtidigt varnade Nato i starka ordalag Ryssland. Nato:s generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen 

uppmanade Ryssland att dra tillbaka de omkring 50.000 soldater som man posterat nära gränsen mot 

Ukraina. 

1.1.1.1 Ukraina stormade ockuperad byggnad 

I den östukrainska staden Charkiv, genomförde Ukraina på tisdagen ”antiterroroperation”, som innebär att 

hela stadskärnan tillfälligt stängs av, meddelade inrikesminister Arsen Avakov. 

”Stadens centrum är avstängt liksom tunnelbanestationer. Så snart vi är klara, kommer vi att öppna dem 

igen”, skrev Avakov på sin Facebook-sida, enligt Reuters. 

Ett 70-tal ”separatister” har gripits i Charkiv, enligt Avakov. Till nyhetsbyrån Interfax-Ukraina ska han ha 

sagt att de som gripits misstänks för ”olagliga aktiviteter som har samband med separatism, organisering av 

oroligheter och fara för människors hälsa” samt andra lagbrott, skriver Reuters. 

1.1.1.2 Ligger Moskva bakom? 

Efter ett par veckors relativt lugn sedan Ryssland i praktiken tagit kontroll över Krim, stiger nu spänningen 

i Ukrainas östra delar. Många experter har varnat för att Ryssland medvetet skulle försöka destabilisera 

östra delarna av Ukraina för att skaffa sig en förevändning att sända trupper till landet. 

Det finns i dagsläget inga handfasta bevis för att Ryssland verkligen ligger bakom de proryska 

demonstranternas ockupation av myndighetsbyggnader i städerna Charkiv, Lugansk och Donetsk. 

Ockupanterna har krävt att områdena ska följa exemplet Krim, vända huvudstaden Kiev ryggen och liera 

sig med Moskva. 

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov säger idag att situationen i Ukraina inte kan stabliseras så länge 

som landet inte tar hänsyn till de ryssättades intressen. Han avfärdar också anklagelser om att Ryssland 

ligger bakom oron i landet. 

1.1.1.3 FAKTA: KRISEN I UKRAINA 

 * Krisen i Ukraina bröt ut när president Viktor Janukovytj i november 2013 backade från ett samarbetsavtal med EU. 

 * Den EU-vänliga oppositionen tog över Självständighetstorget i centrala Kiev och krävde presidentens avgång. 

 * Sammandrabbningar mellan kravallpolis och demonstranter bröt ut i februari. Över hundra demonstranter sköts 

ihjäl, bland annat av krypskyttar på tak. 

 * EU medlade och fick fram ett avtal om samlingsregering och presidentval. Janukovytj lämnade Ukraina när det stod 

klart att de mest militanta inom oppositionen underkände avtalet. 

 * Folkomröstning om halvön Krims framtid hölls söndagen den 16 mars. Därefter följde Rysslands annektering av 

Krimhalvön. 

 (TT) 

 TT-Reuters 
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Artikel 8: Ryssland kräver neutralt Ukraina 

11 april 

Inför nästa veckas planerade fyrpartssamtal om Ukraina, kräver Ryssland 

garantier för att Ukraina förblir neutralt. 

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov säger att han vill ha garantier för Ukrainas neutralitet, ett uttalande 

som understryker Moskvas motstånd mot att Ukraina går med i försvarsalliansen Nato, skriver Reuters med 

hänvisning till ryska nyhetsbyråer. 

Lavrov säger sig också vara redo för nästa veckas fyrpartssamtal med USA, EU och representanter för 

Ukraina. Han föreslår att Ukrainas gasskuld till Ryssland ska tas upp. 

Fokus på gasskulden 

Att Ryssland använder Ukrainas gasskuld som politiskt påtryckningsmedel är inget nytt. I den nuvarande 

spända situationen skulle en fokusförflyttning från det militära och nationalistiska perspektivet, till ett mer 

ekonomiskt, samtidigt kanske kunna bidra till att minska spänningarna kring Ukrainas östra gräns. 

Ukraina redo för nödlån 

Ukrainas finansminister säger att Kiev har uppfyllt alla villkor som ställts för den första omgången 

nödhjälp från Internationella valutafonden (IMF), rapporterar Reuters. 

Rysslands finansminister Anton Siluanov säger samtidigt till sin amerikanske kollega Jack Lew att Moskva 

är oroat över Ukrainas obetalda gasräkningar. Kommentaren fälldes vid ett möte mellan de två vid sidan av 

IMF:s och Världsbankens vårmöte som pågår i Washington i USA. 

USA anklagade Ryssland 

Proryska separatister håller på att destabilisera Ukraina, uppenbarligen med stöd av Moskva, genom "en 

orkestrerad kampanj av provokationer och sabotage". 

Det sade Vita huset i ett uttalande, efter att president Barack Obama talat i telefon med Tysklands 

förbundskansler Angela Merkel om krisen i Ukraina. 

Presidenten uppmanade även EU och andra allierade att vara beredda på "att möta ytterligare 

upptrappningar från rysk sida med nya sanktioner". 

 TT 

 reporterRoland Zuiderveld roland.zuiderveld@svt.se 

Publicerad:11 april 2014 - 10:12 

Uppdaterad:11 april 2014 - 20:34 
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Artikel 9: Politikerna i Kiev får skulden för fattigdomen i öster 

13 april 

Idag erövrade kamouflagefärgade pro-ryska aktivister två polisstationer i staden 

Slovjansk i östra Ukraina. Och i miljonstaden Donetsk intogs också 

polishögkvarteret av en pro-rysk folkmassa. SVT:s utsända var på plats. 

Vi hade just gjort en rundresa i området runt Donetsk, huvudstaden i kol- och stålbältet i östra Ukraina. Vår 

guide, Alexander Petrov som tidigare var gruvarbetare men nu arbetar som taxichaufför, målade upp en 

dyster bild av situationen i Donbass-området. 

Politiker får skulden 

Nedlagda kolgruvor, arbetslöshet, obetalda löner till de som fortfarande har jobben kvar och en havererad 

offentlig sektor: allt från skolor till sjukvård, tidigare gratis, kostar i dag pengar, avgifter som ska betalas 

med krympande löner och pensioner. För människorna här i östra Ukraina finns bara en förklaring till deras 

misär: pengarna som tjänas i kol- och stålbältet stjäls av politikerna i Kiev och västra Ukraina 

På väg tillbaka från de slitna utkanterna av Donetsk sprang vi rakt in i en demonstration som utgick ifrån 

den, av prorryska aktivister, ockuperade lokala regeringsbyggnaden i centrala Donetsk. Omkring tretusen 

personer marscherade mot det lokala polishögkvarteret. 

Polishus ockuperas 

Under rop om folkomröstning för att ansluta östra Ukraina till Ryssland omringades polishuset. Under 

några timmar av brandtal, obeslutsamhet och ilskna utfall mot centralregeringen i Kiev, tog sig en del av 

demonstranterna in polishuset. 

De krävde den lokale polischefens avgång och att de i västra Ukraina så ökända inrikestrupperna, Berkut, 

skulle sättas in som polis istället för den nuvarande, i huvudsak Kiev-lojala, polisen. Ukrainas regering 

hävdar att Ryssland skickar in professionella provokatörer för att spä på oron och utmana 

centralregeringens auktoritet. 

Regeringens förmåga ifrågasätt 

De vi såg demonstrerar i dag, här i Donetsk, var i huvudsak vanliga veckoslutslediga Donetskbor, 

pensionärer, medelålders par och ungdomar. Men där fanns också unga män i kamouflagefärgade 

uniformer utrustade med walkie-talkies, handbojor och batonger. 

De allra flesta i miljonstaden Donetsk valde att göra något annat än att demonstrera mot Kiev. Det är därför 

svårt att säga hur stort stöd de pro-ryska grupperna har här i Donetsk. Men klart är att de som är så 

missnöjda med centralregeringen i Kiev att de är beredda att demonstrera och rent av ockupera byggnader, 

är tillräckligt många för att regeringens förmåga att kontrollera landet är kraftigt ifrågasatt. 

 reporter DonetskClaes JB Löfgren claes_jb.lofgren@svt.se 

Publicerad:12 april 2014 - 17:43 

Uppdaterad:13 april 2014 - 07:07 
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Artikel 10: Tio ryska medborgare gripna i Ukraina 

17 april 

Ukraina har gripit tio ryska medborgare med bakgrund inom 

underättelsetjänster, rapporterar Reuters. 

Tidigare på torsdagen uppgav Ukrainas inrikesminister Arsen Avakov att tre proryska separatister dödats 

och 13 skadats i natt sedan ukrainska trupper drivit tillbaka en attackerande folkmassa i staden Mariupol 

vid Svarta havet. 

Avakov sade enligt nyhetsbyrån AP att en folkmassa på omkring 300 män, beväpnade med 

molovtovcocktails och handeldvapen, anföll den ukrainska flottbasen vid Svarta havet men drevs tillbaka 

av nationalgardet och polisen. 

”Efter att gärningsmännen kastat brandbomber och molotovcocktails mot militären och skjutit mot 

vaktposter, sköt nationalgardet varningsskott”, skriver Avakov i ett Facebook-inlägg. 

När attacken fortsatte öppnade de eld direkt mot anfallarna. 

Massan avväpnad 

Avakov sade i uttalandet att 63 personer hade gripits och att de flesta av angriparna har avväpnats. 

Upproret som väst anklagar Ryssland för att stödja har skapat kaos i östra Ukraina under de senaste 

veckorna. Militanta proryssar har ockuperat polisstationer och andra myndighetsbyggnader i minst tio olika 

städer, inklusive Mauripol. 

Ukraina upplöser förband 

Ukraina löser upp det militära förband som förlorade 6 bepansrade fordon till proryska separatister efter ett 

misslyckat försök att driva bort ockupanter i östra Ukraina, skriver AFP. Ukrainas tillförordnade president 

Oleksandr Turtjynov säger i parlamentet att förbandet tas ur tjänst, och att de soldater som gett upp sina 

vapen ska ställas inför rätta. 

Ukrainas militär led ett pinsamt nederlag i onsdags sedan en mycket omtalad anti-terroroperation slutade 

med att separatister tog kontroll över sex av militärens fordon och fick ett stridsvagnsförband att lägga ned 

vapnen. 

I en kommuniké säger regeringen att den militära kolonn som blockerats av separatister utanför staden 

Kramatorsk nu återvänder till sitt högkvarter. 

 webbreporterAnders Eliasson anders.eliasson@svt.se 

 TT 

Publicerad:17 april 2014 - 07:40 
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Artikel 11: USA: ”Ryssland skickar vapen till Ukraina” 

14 juni 

Stidsvagnar och granatkastare har förts från Ryssland till Ukraina. Det säger 

USA som nu ställer sig bakom samma anklagelser som Ukrainas regering 

tidigare framfört. 

Det är det amerikanska utrikesdepartementet som visar att vapen har lämnat sydvästra Ryssland och 

passerat genom flera städer i östra Ukraina. 

Tre stridsvagnar 

Amerikanska utrikesdepartementet och Ukrainas inrikesminister är eniga om att det förts vapen mellan 

länderna. Tidigare i veckan gick inrikesministern ut och anklagade Ryssland för att ha låtit rebeller köra tre 

stridsvagnar över den ryska gränsen och på så sätt underblåst konflikten. 

”Vi bedömer att separatister i östra Ukraina har införskaffat tunga vapen och militär utrustning från 

Ryssland, bland annat ryska stridsvagnar och raketkastare”, sade utrikesdepartementets talesperson Marie 

Harf i ett uttalande. 

Hon sade att tre stridsvagnar av typen T-62 och flera raketkastare av typen BM-21 (Grad) har korsat 

gränsen från Ryssland under de senaste tre dagarna. 

– Detta är oacceptabelt, sade hon vid en pressbriefing. 

Krisen i Ukraina har hu pågått sedan i höstas. Hundratals har dött och trots dialog mellan Ukraina och 

Ryssland tycks konflikten vara långt från löst. 

 Regina Svedberg Ågren regina.svedberg.agren@svt.se 

Publicerad:14 juni 2014 - 06:41 

Uppdaterad:14 juni 2014 - 07:57 
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Artikel 12: Gazprom stoppar rysk gas till Ukraina 

16 juni 

Tidsfristen för Kiev att betala den saftiga gasnotan till ryska Gazprom har löpt 

ut. I morse ströp Ryssland gasleveranserna till Ukraina. 

– Vi levererar inget om de inte betalar i förskott, sade Gazprom-chefen Aleksej Miller vid en 

presskonferens i Moskva. 

Miller och Rysslands energiminister Alexander Novak anklagade Ukraina för att vara kompromisslösa i de 

segslitna förhandlingarna om den ryska gasen. 

– Jag tycker Ukraina förstör eftersom de inte vill förhandla, vi har försökt kompromissa vid flera tillfällen, 

men de vägrar, sade Miller. 

Natten till måndag avslutades förhandlingarna i Kiev om ryska gasleveranser till Ukraina. En talesman för 

det ryska gasbolaget Gazprom gick då ut med ett ultimatum: 

Om Ukraina inte betalade sin gasnota på 1,95 miljarder dollar senast klockan 8 på måndagsmorgonen 

svensk tid, skulle gasleveranserna stoppas. 

Ukraina bekräftar 

På ett regeringsmöte vid lunchtid bekräftade Ukrainas energiminister Jurij Bovko att den ryska kranen hade 

dragits åt. 

– Vi har fått information om att gasleveranserna till Ukraina minskats till noll, utöver den mängd som 

skickas för vidaretransport till europeiska länder, sade Bovko. 

Det ryska gasstoppet till Ukraina kan även medföra stopp i leveranserna till flera EU-länder, men från 

Gazprom heter det att man kommer att fortsätta med sina EU-leveranserna och att Ukraina måste låta den 

gasen passera genom ledningarna. 

Runt en tredjedel av den naturgas som EU importerar kommer från Ryssland, och ungefär hälften av detta 

kommer via Ukraina. 

Den omedelbara effekten av ett stopp i leveranserna väntas dock inte bli stora, med tanke på att det är 

sommar och att både EU och Ukraina har tillräckligt stora lager för att klara sig ett tag. 

– Så här fem timmar efter att tidsfristen gått ut strömmar gasen till Västeuropa utan problem, sade Aleksej 

Miller.  

Dyraste gasen i Europa 

Tidigare under månaden fick Ukraina förlängd tid att lösa gatnotan sedan man gjort en delbetalning på 786 

miljoner dollar. 
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Men landet har vägrat lösa hela skulden i protest mot Gazproms prishöjning på 80 procent, rapporterar 

BBC. Ukraina hade tidigare en gasrabatt, framförhandlad av Viktor Janukovytj, som togs bort i april. 

Det innebar att gaspriset höjdes från 268 dollar till 485,5 dollar per tusen kubikmeter och blev dyrast i hela 

Europa, rapporterar BBC. 

Moskva hävdar att Ukrainas innestående skuld är dubbelt så hög som den krävda summan, totalt drygt fyra 

miljarder dollar. 

Vid presskonferensen i Moskva sade den ryske energiministern Alexander Novak att Ukraina måste hela 

skulden innan det kan bli förhandlingar igen. 

– Det blir inga förhandlingar förrän Ukraina betalat hela skulden på 4,5 miljarder dollar. 

 Charlotta Johansson charlotta.johansson@svt.se 

 Anders Eliasson anders.eliasson@svt.se 

 TT 

Publicerad:16 juni 2014 - 08:46 
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Artikel 13: ”Glädje i Ukraina – fientlig inställning från Ryssland” 

27 juni 

Samarbetsavtalet mellan EU och Ukraina tas emot med glädje av de flesta 

ukrainare, även om det finns motstånd i de östra delarna av landet. Det 

rapporterar SVT:s utsände Bert Sundström från Ukraina. 

Ukrainas nuvarande president Petro Porosjenko skrev i dag under ett historiskt samarbetsavtal under EU-

toppmötet i Bryssel. Avtalet innebär att man fördjupar sitt ekonomiska och politiska samarbete med EU och 

det ger Ukraina tillgång till EU:s marknad på omkring 500 miljoner människor. 

Enligt Bert Sundström, SVT:s utsände i Ukraina, är dagens underskrift både symboliskt och praktiskt viktig 

för många ukrainare. 

– Självklart finns det motstånd, som här i östra Ukraina, men jag tror att majoritet ser det som ett framsteg. 

Och ett hopp om demokrati och välstånd, rapporterar SVT:s Bert Sundström. 

Ryssland reagerar 

Dagens underskrift, och medgivande om ett samarbetsavtal mellan EU och Ukraina, kan enligt SVT:s 

utsände ses som en slags bekräftelse på någon som många ukrainare länge kämpat för – att man nu tar 

steget in i en demokratisk gemenskap. 

– Det här är kanske den viktigaste dagen för mitt land sedan självständighetsdagen. De senaste månaderna 

har Ukraina betalat högsta möjliga pris för att vår europeiska dröm ska bli sann, sade Porosjenko i sitt tal i 

Bryssel. 

Men avtalet faller inte i god jord överallt. I Ryssland har reaktionerna varit stränga, och långt ifrån positiva. 

Man menar att EU pressat Ukraina att skriva under avtalet. Och Putin menar att avtalet riskerar att dela 

Ukraina i två delar. 

”Man känner sig pressad av grannen” 

Enligt Bert Sundström kan man kalla den ryske presidentens reaktion för närmast fientlig. 

– Situationen innan det här började i november i fjol var ju att Rysslands president Putin lyckats övertygat 

Ukrainas president Janukovytj att inte skriva på det här avtalet med EU. Då såg Putin liksom Ukraina som 

inlemmat i hans intressesvär, och nu gick det här åt skogen ur det perspektivet. 

Vid toppmötet i Bryssel finns SVT:s Christian Catomeris på plats. Han säger att EU är angeläget om att 

hjälpa Ukraina på grund av att landet uttryckt en vilja om att ta emot hjälp. 

– Man känner sig pressad av grannen Ryssland och vill ha hjälp. 

 Ella Berger ella.berger@svt.se 

Publicerad:27 juni 2014 - 22:12 

Uppdaterad:27 juni 2014 - 22:49 
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Artikel 14: Bildt: Putin har dolda trupper vid Ukraina 

3 juli  

Ukrainakrisen kan komma att eskalera igen. Det säger utrikesminister Carl Bildt 

(M) som i dag varnar för att Ryssland nu återigen för fram trupper mot den 

ukrainska gränsen. 

Utvecklingen har enligt Carl Bildt pågått de senaste tio dagarna och han betecknar situationen som ”klart 

oroväckande”. 

– Det är alldeles uppenbart att den militära optionen ligger på Kremls bord på ett mycket tydligt sätt, säger 

Carl Bildt i en intervju i SVT:s program Rakt på i Almedalen. 

”Dolt trupper runt kritiska avsnitt” 

Carl Bildt har under veckan besökt såväl Moldavien och Georgien som Ukraina efter det att länderna 

undertecknat nya frihandelsavtal med EU. I tisdags till exempel besökte Bildt Ukrainas huvudstad Kiev. 

Och på plats i Visby varnar i dag utrikesministern för att Ukrainakrisen återigen kan komma ett eskalera. 

Det tidigare tillbakadragandet av ryska trupper har den senaste tiden ersatts med att Ryssland på nytt för 

fram militära trupper mot gränsen. 

– De senaste tio dagarna har vi sett att Ryssland har tillfört, och också dolt trupper, runt de kritiska 

avsnitten av gränsen mot Ukraina, säger Carl Bildt. 

”Helt klart oroväckande” 

– Och medan de tidigare trupperna var på övningsfält går de nya trupperna in i fältpositioner kring 

Ukrainas gränser. Det är helt klart oroväckande. Det innebär att Ryssland har fattat beslut om att skaffa sig 

nya militära optioner att gå in i Ukraina. Det innebär inte att man verkligen kommer att göra det, men det är 

mycket tydligt att den militära optionen ligger på Kremls bord. 

Pågår det alltså förberedelser från rysk sida att genomföra operationer in i Ukraina? 

– Ja, men det innebär inte att det kommer att ske. Ryssland har flera olika optioner, men om de verkligen 

trycker på den här knappen, det vet vi inte förrän det sker. Men vi måste veta vad som pågår och ha en 

mental beredskap. Och vi måste ha en pågående dialog med våra europeiska partners om hur detta ska 

hanteras. 

 Reporter, AlmedalenAnders Naeselius anders.naeselius@svt.se 

Publicerad:3 juli 2014 - 17:04 

Uppdaterad:3 juli 2014 - 20:15
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Artikel 15: ”Rysk konvoj får inte komma in i Ukraina” 

12 augusti 

En rysk konvoj med humanitär hjälp ska vara på väg till östra Ukraina i 

samarbete med Internationella Röda Korset. Men nu säger en talesperson för 

Ukrainas militär att konvojen inte kommer att släppas in i Ukraina. 

På tisdagsmorgonen gav sig 280 fordon med humanitär hjälp av mot Ukraina, uppger den ryska 

nyhetsbyrån Itar-Tass enligt Reuters. Tusentals människor i området befaras sakna tillgång till vatten, el 

och medicinsk hjälp, enligt organisationen. 

Men det finns en oro för att hjälpen är en rysk krigsstrategi, och under tisdagsförmiddagen citerar flera 

nyhetsbyråer en talesperson för Ukrainas militär som säger att hjälpkonvojen inte kommer att släppas in i 

Ukraina. 

Samarbete med Röda Korset 

Enligt en rådgivare till Ukrainas president kommer Internationella rödakorskommittén (ICRC), att flytta 

över förnödenheterna från den ryska konvojen till andra fordon vid den ukrainska gränsen, och därefter 

transportera in dem i landet. 

ICRC uppger att de krävt säkerhetsgarantier från båda parter och att organisationen tillåts leverera den 

ryska hjälpen med respekt för dess fundamentala principer kring neutralitet och oberoende. 

Den ryske presidenten Vladimir Putin sade på måndagen att Ryssland, i samarbete med ICRC skulle skicka 

hjälpkonvojen till östra Ukraina. ICRC uppger att de fört samtal med ukrainska och ryska myndigheter om 

Rysslands hjälpinsats. 

Andre Loersch, en talesperson för ICRC säger enligt nyhetbyrån AP att han inte har någon information om 

innehållet i hjälpinsatsen och att han vet inte vart i östra Ukraina den är på väg. 

Litar inte på Ryssland 

Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius säger enligt Reuters att en humanitär aktion kan vara en 

täckmantel för Ryssland att ta sig in i landet. 

Nato-chefen Anders Fogh Rasmussen bedömer att en rysk invasion är ”högst sannolik”. 

– Vi ser att Ryssland bygger vidare på förevändningarna för en sådan operation under skenet av en 

humanitär aktion, och vi ser en militär närvaro som kan användas för sådana olagliga operationer i Ukraina, 

säger han. 

 Jaqueline Balcer Bednarska jaqueline.balcer.bednarska@svt.se 

 TT 

 Charlotta Johansson charlotta.johansson@svt.se 
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Artikel 16: Rebelledare: Rebeller upplärda i Ryssland 

17 augusti 

Separatistledaren Alexander Zakharchenko hävdar att de proryska rebellernas 

styrkor inkluderar 1.200 soldater som lärts upp i Ryssland. 

De 1.200 soldaterna ska ha fått fyra månaders träning i Ryssland, enligt Zakharchenko. Han säger också att 

rebellerna har tillgång till 150 militärfordon. 

1.1.1.4 ”Man kan utgå från att alla ljuger” 

Redan i fredags rapporterade journalister att de sett militärfordon köra in i Ukraina. I går påstod ukrainsk 

militär att de angripit och förstört ryska militärfordon som kört över gränsen. Men det har konsekvent 

förnekats av Ryssland som kallar uppgifterna om att man gått in i Ukraina för ”fantasier”. 

– Det är otroligt svårt att veta vad som egentligen händer, det är en enorm ryktesspridning och många 

spekulationer. Det enda man kan utgå ifrån är att alla ljuger, säger SVT:s utsände i Ukraina Bert 

Sundström. 

1.1.1.5 Svåra överväganden för Putin 

Han konstaterar att allt tyder på att tumskruvarna dras åt runt separatisterna i Luhansk och Donetsk, men att 

ingen vet om de verkligen är på väg att falla eller om de kan hålla emot i flera månader till. 

– Det faktum att vi får ganska mycket uppgifter om ryska trupprörelser vid gränsen tyder på att Ryssland 

anser att läget börjar bli akut. Att de beväpnade rebellerna i Luhansk och Donetsk kommer att få stryk om 

man inte gör något. Det är nog en avvägning som Putin håller på med just nu: är det värt gå in militärt och 

därmed drabbas av mycket hårdare sanktioner eller inte? Men jag tror att det i så fall skulle röra sig om en 

liten insats, jag tror inte att Putin överväger någon stor militär insats. 

– Oavsett om man tycker att separatisterna och Ryssland eller Ukraina bär största skulden, så råder det 

råder ingen tvekan om att 100.000-tals civila får betala ett väldigt högt pris. Det rapporteras om nya 

dödsoffer varje dag och vad gäller det lidandet måste till stor del Ukrainas regering lastas, säger Bert 

Sundström. 

1.1.1.6 RÄTTELSE 

I en tidigare version av den här artikeln angavs att Zakharchenko sagt att ryska militärfordon och soldater var på väg 

över gränsen till Ukraina. Det byggde på en felaktig översättning av det brittiska nyhetsbolaget BBC och är nu ändrat. 

Vi beklagar. 

 Maria Makar maria.makar@svt.se 

 Frida Pettersson Normark frida.pettersson.normark@svt.se 
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Artikel 17: Frågan alla ställer sig inför presidentmötet i Minsk 

26 augusti 

När Ukrainas och Rysslands presidenter, Petro Porosjenko och Vladimir Putin, i 

dag ställs öga mot öga med varandra i Minsk är det dagen efter vad som 

förefaller vara en kraftig rysk upptrappning av kriget i östra Ukraina. 

Enligt Ukrainas nationella säkerhetsråd körde åtminstone tio ryska stridsvagnar, flera andra pansarfordon 

och militära lastbilar tidigt i går morse över gränsen från Ryssland till Ukraina några kilometer norr om den 

lilla staden Novoazovsk som ligger i det allra sydöstligaste hörnet av Ukraina. 

Om uppgifterna stämmer har Ryssland nu bestämt sig för att stödet till styrkorna i området runt städerna 

Luhansk och Donetsk inte räcker, och att det därför krävs en tredje front. Fordonen från Ryssland har 

utrustats med de proryska separatisternas flaggor, men eftersom Ukrainas armé har kontroll över vägarna 

mellan Novoazovsk och rebellfästena längre norrut finns det knappast några tvivel om att det handlar om 

en direkt rysk militär intervention. 

Ukraina hävdar också att styrkorna som gick över gränsen hade stöd av kraftig artilleribeskjutning från 

Ryssland in i Ukraina. Både Ukraina och NATO hävdar att Ryssland i veckor har försökt hejda den 

ukrainska militärens framryckningar mot rebellerna genom ihärdig artillerield över gränsen. Ryssland 

tillbakavisar anklagelserna. 

Raljant Lavrov 

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov var närmast raljant när han igår på en presskonferens svarade att 

han inte hört talas om några ryska trupprörelser och att ”det finns så mycket desinformation”. Lavrovs 

presskonferens handlade annars om att Ryssland nu beslutat att ytterligare en hjälpkonvoj ska sändas till de 

rebellkontrollerade områden i östra Ukraina. 

Som så ofta famlar både experter, politiker och journalister efter förklaringar till Rysslands agerande. 

Kanske beskedet om den planerade hjälpsändningen var ett försök att avleda omvärldens uppmärksamhet 

från det ryska intrånget i söder, säger någon. Kanske både den nya konvojen och de ryska trupprörelserna 

är ett sätt att öka pressen på Ukraina inför morgondagens möte, menar andra. 

Oklart läge 

Budskapet till president Porosjenko kan vara att han inte ska inbilla sig att Ukraina kan vinna en militär 

seger mot separatisterna. Därför skulle han göra klokt i att acceptera ett ryskt erbjudande om eldupphör. 

Men Porosjenko är väl medveten om att en vapenvila mycket väl kan vara det enda som krävs för att stora 

delar av östra Ukraina de facto, om än inte formellt, hamnar under rysk kontroll. Ungefär som 

Transnistrien, en del av Moldavien där ryska ”fredsbevarande” styrkor sedan åratal håller en dysfunktionell 

utbrytarstat under armarna. 
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Fram till förra veckans ryska hjälpsändning till rebellerna i Luhansk och gårdagens ryska militära intrång i 

södra Ukraina verkade det bara vara en tidsfråga innan Ukrainas armé skulle besegra de proryska styrkorna. 

Nu är läget mer oklart. 

Men fortfarande är det oklart vad Ryssland vill. Att de ryska styrkorna går in i Ukraina just där den kortaste 

landvägen går från Ryssland till Krimhalvön, som ju Ryssland invaderade i februari är en händelse som ser 

ut som en tanke. Men troligare är nog ändå att president Putins mål är att göra livet surt för Ukraina efter 

det folkliga motstånd som ledde till att Ukrainas förre president, Viktor Janukovytj, flydde fältet och 

därmed öppnade vägen för ett Ukraina som söker sig mot EU. 

Krigsslut fråga 

Mötet idag är egentligen inte ett toppmöte mellan de ryska och ukrainska presidenterna. Det skulle vara ett 

möte med representanter för EU och för den "Euroasiatiska tullunion" som Ryssland försöker skapa, och 

där Ukraina fram till Janukovytjs fall var en viktig beståndsdel. Värd för mötet är Vitrysslands president 

Aleksandr Lukasjenko. Men inför mötet är det ingen som tänker på tullunioner och handelsfrågor. Det alla 

undrar är om mötet kan bli ett steg närmare ett slut på kriget i Ukraina. Chanserna är nog tyvärr små. 

 Bert Sundström bert.sundstrom@svt.se 
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Artikel 18: Putins politik kan driva Ukraina in i Nato 

29 augusti 

Kanske har Vladimir Putin skjutit sig själv i foten med sin politik mot Ukraina. 

Att han i själva verket bidragit till att förverkliga sin egen mardröm – att 

Ukraina går in i Nato. 

Ukrainas premiärminister Jatsenjuk vill föra landet in i Nato – vilket är vad president Putin fruktar mest av 

allt. Det är ett drag som ytterligare fördjupar konflikten med Ryssland. 

Frågan är om Putin blir ännu mera desperat efter detta hot. Eller om det är del av ett förhandlingsspel från 

Ukrainas sida: Att ukrainskt löfte om att trots allt inte gå med i Nato skulle kunna förbättra situationen. 

Redan nu verkar det som om EU och Nato har ”adopterat” Ukraina. Ukrainas öde har redan knutits nära EU 

och Nato. Nato talade idag om sitt stora ansvar för Ukraina. 

Ingen militär konflikt 

EU har till exempel utfärdat ekonomiska straffåtgärder (sanktioner) mot Ryssland för att hjälpa Ukraina. 

Det är sanktioner som troligen skadar EU-områdets ekonomi – men man är alltså villig att offra detta för att 

stödja ”adoptivlandet” Ukraina. 

President Barack Obamas uttalanden i går gick ut på att det inte kommer att bli någon militär konflikt med 

Ryssland just med hänvisningen att Ukraina inte är en medlem i Nato. 

Om Ukraina hade varit Nato-medlem skulle alltså Natos svar bli ett annat på den invasion av delar av 

Ukraina som Nato och Ukraina nu beskyller Ryssland för. Då skulle Nato ha hamnat i krig med Ryssland. 

EU var lockande generöst 

Den här krisen startade med att Ukraina ville närma sig EU – och EU var lockande generöst och lovade det 

mest frikostiga samarbetsavtal som man någonsin beviljat ett land. 

Redan detta fick Putin att slå till mot Ukraina. Han fruktade att Ryssland skulle förlora inflytande i 

Ukraina. Ukraina ses traditionellt av ryska ledare som en rysk intressesfär. 

Att en västorganisation som EU på det sättet skulle snuva Ryssland på inflytande Ukraina bidrog till hans 

aktioner mot grannlandet. 

I den pågående konflikten har det sagts att en sak som skulle kunna blidka Putin är att Ukraina för 

framtiden lovar att inte söka Nato-medlemskap. Ett ukrainskt Nato-medlemskap har alltså beskrivits som 

Putins värsta mardröm. 

Fick ja från Nato 2008 

Med Jatsenjuks utspel kan det förhandlingskortet nu ha förlorat sitt värde. 
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År 2008 fattade Ukraina verkligen ett beslut om att gå in i Nato. Och samma år sade Nato ja till 

medlemskapet – under förutsättning att Ukraina uppfyllde Natos krav på att försvaret skulle anpassas och 

moderniseras till Nato-nivå. 

Men 2010 – under den nyvalde ryskvänlige ukrainske presidenten Viktor Janukovytj – lades planerna på is. 

Ukraina fattade beslut om att föra en alliansfri politik. Och Ukraina kan idag nog anses vara ganska långt 

från att kvalificera sig för Nato-medlemskap. 

Ukrainas premiärminister Jatsenjuk vill alltså att parlamentet ska rösta om att att Ukraina ska ge upp sin 

status som neutralt land. Man kan se det som en reaktion på – som Ukraina och Nato anser sig ha bevisat – 

att ryska trupper ska ha gått in i Ukraina. 

Nato-stödet har ökat 

Samtidigt är han bara ledare för en tillfällig expeditionsregering, eftersom regeringssamarbetet har spruckit. 

Och i oktober är det nyval till parlamentet. 

Men opinionsmätningar den senaste tiden har visat att stödet för ett Nato-medlemskap har ökat. 

Den avgående Nato-generalsekreteraren Anders Fogh Rasmussen sade på fredagen att Nato ”respekterar” 

ett beslut om medlemskap från Ukraina. 

Han betonade att Nato redan 2008 beviljat Ukraina status som ”kandidat” – det vill säga att Ukraina först 

måste anpassa sig till Nato-standard. 

Medlemskap kan splittra 

Han framhöll också att Ukraina är i sin fulla rätt att fatta ett sådant säkerhetspolitiskt beslut – utan 

inblandning från andra makter, det vill säga vare sig Nato eller Ryssland kan hindra det. 

Samtidigt skulle ett Nato-medlemskap troligen splittra landet ytterligare, eftersom de östra delarna 

fortfarande känner sig mer orienterade österut, mot Ryssland. 

 utrikeskommentatorBo Inge Andersson bo_inge.andersson@svt.se 
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Artikel 19: Rysslands ambassadör: Vi har ingen millitär i Ukraina 

1 september 

Det pågår ingen som helst invasion i Ukraina just nu. Det finns inga ryska 

förband där. Det hävdar Rysslands Sverigeambassadör. 

–  Alla påstående om att Ryssland har militära förband på ukrainskt territorium saknar all 

verklighetsförankring, sade ambassadör Viktor Tatarintsev när han gästade Agenda på söndagen. 

Carl Bildt, Sveriges utrikesminister, har kallat det ryska agerandet för en dold invasion av Ukraina, där 

reguljära förband från Ryssland används. Nu handlar det inte längre bara om specialister, instruktörer, 

vapenleveranser och så kallade frivilliga, menar Carl Bildt. 

Viktor Tatarintsev ville inte uttala sig direkt om den svenske utrikesministerns påståenden. 

– Jag vill bara upprepa än en gång: det finns inga som helst förband från Ryska federationen i Ukraina, 

sade ambassadören. 

– Man kan ju påstå olika saker och ting men säger man något så här allvarligt måste man ha dokument som 

bevisar det man säger.  Annars är det bara ogrundade beskyllningar, tillade han. 

”Sammanställda bilder” 

Journalister på plats säger att de sett ryska soldater och ryskt materiel, bland annat stridsvagnar, på den 

ukrainska sidan av gränsen. Det finns till och med bilder på det. Nato har visat satellitbilder på 

militärkolonner med vad som påstås vara ryska fordon. 

Dessutom har tillfångatagna ryska soldater visats upp i rysk tv.    

Frågan om de tillfångatagna soldaterna är, enligt Viktor Tatarintsev, redan ”fixad och löst” i och med att de 

utväxlats mot tillfångatagna ukrainska soldater. 

Ett misstag 

Att de ryska soldaterna överhuvudtaget kom in på ukrainskt territorium var ett misstag. 

– De patrullerade den ryska sidan av gränsen och gick sedan vilse och blev tillfångatagna, sade Tatarintsev. 

Inte heller satellitbilderna och andra bilder på rysk militär och materiel i Ukraina duger enligt Tatarintsev 

som bevis. 

– Det är grundlösa påståenden. Bilder kan man sammanställa. Man kan ta en bild någon gång någonstans 

och säga att det är ryssar. 

Enligt Tatarintsev kan det lika gärna vara vietnameser, kineser eller amerikaner. 

– Det kan bara vara fråga om bluffbilder. 
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Ingen invasion av Krim 

Ambassadör Tatarintsev fick också frågor om den ryska annekteringen av halvön Krim. Då förnekade 

Ryssland att rysk militär var inblandad  ända tills övertagandet var ett faktum. 

Även detta avvisar Viktor Tatarintsev. 

– Det var inte fråga om någon invasion eller annektering av Krim. 

EU:s sanktioner mot Ryssland menar Viktor Tatarintsev är helt missriktade. De drabbar EU-länderna 

mycket mer än Ryssland, särskilt efter det ryska beslutet att stoppa importen av livsmedel från flera länder. 

 Örjan Magnusson orjan.magnusson@svt.se 
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Artikel 20: Nato-strateger ser redan Ukraina som förlorare 

2 september 

Nato anser att Ukraina redan har förlorat konflikten med Ryssland. De ryska 

styrkorna är helt enkelt för överlägsna, anser Nato-strateger. 

Detta avslöjar det tyska nyhetsmagasinet Der Spiegel. 

Enligt Nato-strategerna är det inte längre nödvändigt med en rysk invasion. De utesluter helt enkelt att 

krigslyckan skulle kunna vända sig till Ukrainas förmån. 

Dyster bild målades 

– Det är bara för ryssarna att ge Porosjenko order om vart han ska förflytta sina trupper. I krig kallar man 

det för en seger, säger en anonym Nato-källa till Der Spiegel. 

När Natos generaler i slutet av förra veckan kallades till ett krismöte, målade de en dyster bild av läget. 

– Militärt är konflikten redan förlorad för Kiev, citerar Der Spiegel en hög Nato-general som vill förbli 

anonym. 

Bara förhandlingar återstår 

Ukrainas president Petro Porosjenko – som i början av juli inledde en framgångsrik offensiv mot proryska 

rebeller – har nu egentligen bara förhandlingar som alternativ för att rädda sina soldater ur ryssarnas 

järngrepp, säger Nato-strategerna. 

Nato offentliggjorde förra veckan foton som visade hur ryska arméfordon tog sig över Ukrainas gräns. 

Enligt tidningen var det läge som Nato då beskrev i själva verket ännu mer dramatiskt. Då talades det om 

1.000 ryska soldater som hade satts in. Nu står dessutom 10.000 man med tungt artilleri precis vid gränsen, 

enligt tidningen. 

Särskilt bekymmersam är den nya fronten i söder nära storstaden Mariupol. Ryssland kan utnyttja denna för 

att få en landförbindelse till Krim som Ryssland annekterade i våras. Med andra ord: Ännu ett stycke av 

Ukrainas territorium skulle då annekteras av Ryssland. 

Förlorat kontrollen fullständigt 

Nato-experterna anser att Ukraina nu fullständigt har förlorat kontroll över sin östgräns. Ryssland kan alltså 

ta in soldater och materiell utan kontroll. 

Ukrainska trupper har gett upp flygplatsen i Luhansk, vilket betyder, enligt tidningen, att separatisterna för 

första gången behärskar en flygplats. Enligt Der Spiegel är fruktan stor i Ukraina att Ryssland nu ska hjälpa 

separatisterna också genom flyganfall. 

 Bo Inge Andersson Bo_Inge.Andersson@svt.se 
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