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Abstract 
Title: Med medierna som vapen: de strategiska narrativens nya roll i modern 

krigföring 

 

Author: Tobias Adolfsson 

 

Information is power in the 21st century and strategic narratives through framing are 

nowadays regarded as part of the modern armoury of war. States constantly compete 

to create credible narratives in support of their actions on the international policy 

arena. After the Crimean crisis in 2014 the world was forced to open its eyes to 

medias new usage in modern warfare. State funded news agencies play an important 

role in this recent development and one of the most prominent actors is Russia. This 

thesis seeks to contribute to the discussion of strategic narratives and framing in the 

news media through a case study of the Russian news site Sputnik News. The thesis 

focuses on the news agency’s depiction of five empirical events in which the Swedish 

and Russian armed forces were involved during 2014 and 2015. A qualitative analysis 

of 25 news articles discussing the five events has detected proof of pro-Russian 

framing processes. The aim of Sputnik News seems to be a transformation of the 

general Swedish frame regarding Russia itself and perhaps more specifically Russia’s 

recent change in foreign policy. 

 

Keywords: framing theory, information warfare, Russia, soft power, Sputnik News, 

strategic narratives, Sweden 
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1. Inledning  
 

Sedan Vladimir Putin 2012 för andra gången valdes till Rysslands president har 

landets utrikespolitik förändrats markant. Antalet militära provokationer och 

kränkningar mot stater kring Östersjön har intensifierats och i vissa avseenden även 

tangerat dem från Kalla krigets dagar. Sverige är en av dessa Östersjöstater som flera 

gånger de senaste åren fått göra såväl diplomatiska som militära markeringar mot 

både ryskt flygvapen och flotta. Övningar med tungt bombflyg har observerats mot 

svenska mål och det svenska flygvapnet har varit inblandat i en rad incidenter med sin 

ryska motpart. Det tydligaste exemplet på en förändrad militär aktivitet är kanske 

ubåtsjakten i Stockholms skärgård i oktober 2014 som var den största svenska 

insatsen sedan Kalla kriget och som uppmärksammades i hela västvärlden. 

Samtidigt som det sker en ökad militär aktivitet märks även en allt intensivare 

medial aktivitet från ryskt håll. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

skriver i en rapport om informationssäkerhetsläget 2015 att ”informationsoperationer 

där internetbaserad propaganda kombineras med diplomati, lögner, medieutspel och 

traditionell militär verksamhet har blivit vanligt förekommande i väpnade konflikter” 

(MSB, 2015a, s 29). Sårbarheten inför internetbaserade attacker och 

informationsoperationer mot samhället är enligt rapporten en av de mest komplexa 

frågorna för myndigheten inom överskådlig tid. 

Fallet Sverige/Ryssland är särskilt intressant att studera eftersom de två 

staterna har en speciell relation i Östersjöregionen. Sverige har länge varit alliansfritt 

och gärna undvikit att officiellt ta parti i spänningar mellan NATO och Ryssland. På 

senare tid har dock Sveriges neutralitet kommit att ifrågasättas och från flera håll görs 

bedömningar att Sverige tar stora steg mot ett NATO-medlemskap. Detta i relation till 

de senaste årens ökade militära aktivitet i Östersjöregionen gör fallet 

Sverige/Ryssland till ett aktuellt föremål för analys. 

 

1.1 Problemformulering 
 
Genom statligt ägda mediebolag och nyhetsbyråer förmedlas nyheter ur ett ryskt 

perspektiv sedan flera år tillbaka på engelska och sedan april 2014 även på svenska. 

Den ryska staten satsar betydande summor på denna typ av informationsspridning och 
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det ses av vissa som en del i en mer övergripande rysk strategi att utmana den 

västerländska nyhetshegemonin (Pomerantsev, 2015, s 42). Efter Krimkrisen 2014 har 

allt fler även börjat se på den ryska informationsspridningen som en del i en ny typ av 

informationskrigföring. Ryska nyhetsmedier användes under krisen för att sprida 

osäkerhet och förvirring kring vad som egentligen skedde på den ukrainska halvön, 

något som till slut även bidrog till den ryska annekteringen (Darczewska, 2014, s 5). 

Informationskrig via desinformationskampanjer som den under Krimkrisen 

har på senare tid börjat ses som ett allt större problem av både svenska myndigheter 

och av NATO. I regeringens försvarspolitiska inriktningsproposition 2016–2020 som 

i april 2015 överlämnades till riksdagen står bland annat att regeringen föreslår en 

återuppbyggnad av det psykologiska försvaret (Regeringen, 2015). Enligt MSB 

motiveras detta med att ”ett psykologiskt försvar behövs för att säkerställa ett öppet 

och demokratiskt samhälle med åsiktsfrihet och fria medier” (MSB, 2015b). 

Situationen bedöms av regeringen vara så pass allvarlig att det psykologiska försvaret 

är i behov av upprustning.  

Hur problemet med informationskrig ska hanteras är dock en svår fråga och att 

det överhuvudtaget pågår desinformationskampanjer är för många helt okänt. Denna 

okunskap gör att vissa informationskanaler inte granskas tillräckligt kritiskt, vilket i 

sin tur bidrar till att tvivelaktig information kan spridas och få fäste. Hur dessa nya 

informationskrig ska identifieras och bemötas är idag inte helt fastlagt och ytterligare 

studier på detta område är därför nödvändiga. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vad de ryska medierna tar fasta på i sin 

rapportering gällande ett urval specifika händelser i Sverige. I synnerhet vilket 

budskap det statligt ägda Sputnik News försöker förmedla till svenska medborgare är 

föremål för analys.  

 

Denna uppsats frågeställning lyder: Vilken bild av Sverige konstrueras i Sputnik News 

nyhetsrapportering av militära incidenter mellan Sverige och Ryssland? 
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Jag har valt att inrikta min undersökning på nyhetsbyrån Sputnik News eftersom det är 

den enda ryska nyhetsbyrån som förmedlar nyheter på svenska. Genom att starta en 

nyhetsbyrå som förmedlar nyheter på svenska har den ryska staten visat att även det 

svenska folket är av intresse för Rysslands växande informationskampanj. Efter 

Krimkrisen har västvärlden på allvar fått upp ögonen för Rysslands pågående 

informationskrig men i Sverige talas det ännu mycket lite om företeelsen. Genom att 

analysera ett antal artiklar som behandlar incidenter mellan Sverige och Ryssland 

hoppas jag kunna peka på hur det ryska narrativet tar sig uttryck och på så sätt 

besvara min frågeställning. 

 

1.3 Avgränsning 

 

Materialet som är föremål för analys i denna uppsats är artiklar tagna från 

nyhetsbyrån Sputnik News svenska och engelska internetavdelningar. Denna 

internetbaserade nyhetsbyrå ska enligt beskrivningen på dess webbsida leverera 

alternativa nyheter samt ”säga det osagda” (Sputnik News, 2015a). Nyhetsbyrån riktar 

uteslutande in sig på en utländsk publik och rapporterar på inte mindre än 30 språk, 

däribland svenska och engelska.  

För att avgränsa undersökningen har jag, som tidigare nämnts, riktat in mig på 

att analysera nyhetsbyråns rapportering kring ett antal händelser där de svenska och 

ryska försvarsmakterna varit inblandade. Dessa händelser kommer att beskrivas 

närmare längre fram i uppsatsen. 

Undersökningen riktar in sig på vilket budskap Sputnik News förmedlar, men 

inte vilken effekt budskapen har eller i vilken grad de är framgångsrika med att 

influera svenskars inställning. Detta är främst en undersökning av de ryska aktörernas 

handlingar, vilka analyseras utifrån framingteori och teorier inom studiet av 

strategiska narrativ. Uppsatsen är relevant då dess analys fokuserar på konkreta och 

samtida händelser och gör dessutom ett teoretiskt bidrag till diskursen genom att 

kombinera de två teoribildningarna framingteori och strategiska narrativ. 

Eftersom undersökningen riktar in sig på en enda nyhetsbyrå kan det finnas 

viss problematik kring att dra generella slutsatser utifrån uppsatsens resultat. Detta 

kommer dock att diskuteras i metodkapitlet nedan och argument för uppsatsens 
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generaliserbarhet kommer att presenteras utifrån metoder från studiet av 

fallmetodologi. 

 

1.4 Tidigare forskning på området 
 

Rysslands agerande i Ukraina under Maidanupproret och Krimkrisen 2014 har gett 

upphov till en storm av artiklar och forskning på området kring informationskrig och 

strategiska narrativ. Informationskrig och propaganda är långt ifrån ett nytt fenomen, 

troligen är det i vissa former lika gammalt som kriget självt, men de senaste åren har 

framställningssättet förändrats. Sedan 2012 har det skett en avsevärd skiftning i 

Rysslands inställning till betydelsen av internetbaserad informationskrigsföring 

(Thomas, 2014, s 102). Stora resurser har lags på att rekrytera och utbilda IT-

specialister och det är tydligt att Ryssland fokuserar allt intensivare på IT:s och 

informationsspridningens roll i framtida krigföring (ibid.).  

Peter Pomerantsev (2015, s 40) beskriver det ryska informationskriget som en 

del i en övergripande process som startade redan när Vladimir Putin tillträdde som 

president för första gången 2000. I september 2000 antogs nämligen Doktrinen om 

Informationssäkerhet (min övers.) av Kreml, vilken definierade de övergripande 

målen med den ryska utrikespolicyn (Yablokov, 2015, s 303). I denna utrikespolicy 

underströks vikten av att förmedla en ny bild av Ryssland till omvärlden, samt att 

balansera den västerländska dominansen av världsmedierna.  

Enligt Jolanda Darczewska (2014, s 7) rör det sig om organiserade försök från 

Kreml att uppnå politiska mål i omvärlden, utan att använda sig av ekonomiskt eller 

militärt tvång. De ryska informationskampanjernas syfte är att med hjälp av 

svårdetekterade metoder påverka eliter och samhällen, genom både öppna och dolda 

kanaler, för att frammana en psykologisk effekt och även så kallat ideologiskt och 

politiskt sabotage (Darczewska, 2014, s 5).  

I en ansats att göra just detta startades 2005 nyhetsbyrån Russia Today 

(numera RT). Detta gjordes som en del av den ryska statens stora finansiella satsning 

på att främja bilden av Ryssland utomlands. Under Georgienkriget 2008 kom dock 

RT:s verksamhet att förändras. Amerikanska och europeiska medier var under kriget 

massiva i sin kritik mot Rysslands agerande, vilket tvingade de ryska policyskaparna 

att agera. Detta ledde till att RT transformerades från en ryss-vänlig nyhetsbyrå till ett 
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politiskt verktyg med syfte att underminera det västerländska narrativet (Yablokov, 

2015, s 303). 

Den underminerande processen av de västerländska nyhetsbyråerna sker 

främst genom att reportrar och journalister strävar efter att hitta och gestalta nyheter 

som utelämnas från ”mainstream-mediernas” nyhetsrapportering. Taktiken går ut på 

att skada förtroendet för etablerade medier och att sprida en uppfattning om att dessa 

inte levererar relevanta nyheter. RT försöker även sprida bilden av att de 

västerländska medierna aktivt utelämnar information för att främja sina egna narrativ 

och därav inte är att lita på i egenskap av objektiva källor (ibid.).  

Under Maidanupproret och Krimkrisen 2014 användes en mängd TV-kanaler, 

radiokanaler, tidningar och internetbaserade nyhetsbyråer för att sprida den ryska 

informationskampanjen (Darczewska, 2014, s 5). Mediernas rapportering stöddes 

sedan av ryska eller ryssvänliga politiker, analytiker och representanter från den 

akademiska och kulturella eliten i Ryssland (ibid.). 

Genom att nyhetsbyråer som RT inte öppet sprider klassisk propaganda har 

dessa kunnat ta sig medialt utrymme utan att direkt avfärdats som ett språkrör för 

Kreml (Yablokov, 2015, s 306). Enligt Darczewska (2014, s 7) är detta en av 

förutsättningarna för ett lyckat informationskrig och en av förklaringarna till vad som 

hände på Krim 2014. Delar av den rysktalande befolkningen på Krim hade enligt 

Darczewska under en längre tid påverkats av det ryska informationskriget och 

omfamnade därför den ryska annekteringen. 

Denna strategi har bidragit till att göra RT och liknande informationskanaler 

till välanvända verktyg för den ryska administrationen, även utanför oroligheterna i 

Ukraina. Grundandet av Sputnik News svenska avdelning våren 2014 kan därför 

betraktas som en expansion av en redan väletablerad Rysk kommunikationsstrategi.  
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2. Teori 
 

I denna del diskuteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Den här uppsatsen 

bygger på en av de tre stora teoribildningarna inom studiet av internationella 

relationer (IR-teori), nämligen socialkonstruktivismen. Efter en kort redogörelse för 

teoriområdets grundläggande antaganden introduceras riktlinjerna för uppsatsens 

analytiska ramverk. Två analytiska teorier agerar utgångspunkter i uppsatsens 

undersökning: framingteori och strategiska narrativ. 

 

2.1 Socialkonstruktivism 
 

Socialkonstruktivismen är en teoretisk inriktning som grundar sig på premissen att 

människors förhållningssätt till såväl världens beskaffenhet som till vår möjlighet att 

få kunskap om denna utgörs av sociala konstruktioner. Socialkonstruktivismen utgår 

från tre grundantaganden: att mening eller kunskap skapas i en social process; att den 

sociala världen är konstruerad och bygger på gemensamma uppfattningar, och; 

eftersom den materiella verkligheten får mening först när vi genom ord och 

uppfattningar ger den mening, att det inte finns någon objektiv distinktion mellan 

verkligheten och utsagor därom (Eriksson, 2011, s 19-20). 

Inom studiet av internationella relationer riktar socialkonstruktivismen in sig 

på hur aktörer och stater tänker och agerar i världspolitiken. Internationella relationer 

studeras med utgångspunkt i den sociala konstruktionen av aktörer, institutioner och 

händelser. Teorin utgår från antagandet att aktörers världsbilder grundas på en 

blandning av deras egen uppfattning om världen, de identiteter de knyter till sig själva 

och andra, samt allmänna överenskommelser och förfaranden (Hurd, 2008, s 305). En 

viktig del i att identifiera konstruktioner inom internationella relationer är således att 

särskilja andra aktörers aktiva handlingar från sociala och normativa influenser.  
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2.2 Framingteori 
 

Den grundläggande premissen för framingteori är att berättelser om händelser eller 

ämnen framställs av aktörer utifrån olika perspektiv, av olika anledningar och med 

olika syften. Detta följer den ovan nämnda socialkonstruktivistiska grundidén att 

sambandet mellan idéer och handling är av central betydelse för att förstå aktörers 

förehavanden (Eriksson, 2011, s 19). Kontextbeskrivning och problemkonstruktioner 

kan användas av aktörer för att skapa uppfattningar kring vissa idéer eller fenomen 

hos en grupp mottagare. Dessa strategiska problemkonstruktioner kallas inom 

samhällsvetenskapen för frames (tolkningsramar, min övers.). Claes de Vreese (2005, 

s 53) definierar tolkningsramar som en centralt organiserande idé som tillför mening 

till en utveckling av händelser och som väver ihop ett samband mellan dem. 

Kampanjer som syftar till att sprida information pågår ständigt. Förutom 

faktabaserad information i neutralt utbildningssyfte kan sådana kampanjer även 

användas som ett strategiskt medel för politiska aktörer. Inom den internationella 

politiken används strategisk kommunikation flitigt av de flesta stater. I en 

globaliserad värld där information sprids på ett ögonblick och där allt fler beslut tas 

på internationell nivå är det viktigt för alla aktörer hur de uppfattas av sin omvärld. 

Trovärdighet har under 2000-talet blivit viktigare än någonsin och politisk maktkamp 

går ofta ut på försök att stärka sin egen eller försvaga andras trovärdighet (Nye & 

Welch, 2011, s 269). Av denna anledning pågår det hela tiden en konstruktion av 

nationella självbilder och identiteter med syfte att gynna staters anseende i omvärlden.  

Ett annat användningsområde för strategisk kommunikation är dess förmåga 

att sprida politiska budskap och ideologier. Detta kan ske genom mer eller mindre 

systematiskt bedrivna informationskampanjer i tidningar, på internet, i film eller via 

andra medier som når ut till den önskade målgruppen. Detta sker från många olika 

håll och med många olika syften. Miskimmon et al. (2014, s 71) hävdar att 

kommunikation numera gestaltas som en del av den ordinarie krigsarsenalen, som ett 

vapen vilket används för att försvaga motståndare och för att uppnå politiska mål. 

Beroende på hur fakta eller påståenden framställs kan uppfattningar hos 

mottagaren utvecklas och konceptualiseras för att sedan sättas i handling (Björnehed, 

2012, s 21). Enligt Emma Björnehed (2012, s 23) är en tolkningsram aldrig en neutral 

beskrivning av en händelse eller ett ämne, utan en tolkning baserad på en specifik 
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uppfattning av verkligheten. Aktörer som sprider tolkningar är inte bara förmedlare av 

mening utan även skapare av diskurser och aktivt inblandade i konstruktionen av 

uppfattningar (ibid.). Detta behöver inte nödvändigtvis ske med hjälp av goda 

vetenskapliga eller moraliskt riktiga argument. Framing kan även grundas på 

överdrifter, medvetna feltolkningar eller rentav rena lögner för att sprida rädsla, 

förvirring eller intern splittring hos mottagarna (Chong & Druckman, 2007, s 111).  

Mottagarens attityd till ett ämne utgörs enligt Chong och Druckman (2007, s 

111) av summan av de individuella föreställningar och uppfattningar som personen 

tillskansat sig, medvetet eller omedvetet, genom sin omgivning. Det är på denna 

grund människan bygger sina attityder till omvärlden och skapar sin tolkningsram 

(ibid.). Inom politiken används framing flitigt och partier med olika ideologiska 

inriktningar tävlar med varandra för att göra just sina idéer kring politiska problem 

gällande. Vad som sedan avgör väljarens sympatier är en blandning av dennes tidigare 

erfarenheter, politiska åskådning och även de politiska aktörernas påtryckningar. Den 

svenska NATO-debatten är ett tydligt exempel på hur de politiska partierna angriper 

ämnet med bruket av olika tolkningsramar, utformade efter ideologi och i enlighet 

med partiernas övergripande intressen och inriktningar.  

Benford och Snow (2000, s 624) benämner aktörers utformande av 

tolkningsramar som strategiska processer vilka har specifika syften. Det kan bland 

annat röra sig om att mobilisera anhängare, rekrytera nya medlemmar eller förvärva 

resurser. Det finns enligt Benford och Snow (2000, s 615) tre grundläggande 

uppgifter för aktörer vid utformningen av tolkningsramar: diagnostisk framing, 

prognostisk framing och motivationsframing. Diagnostisk framing syftar till att 

identifiera ett problem och därefter bedöma kausalitet samt vem eller vilka som är 

skyldiga till problemet. Prognostisk framing specificerar vad som är problemets 

lösning och hur strategier för denna lösning bör utformas. Motivationsframing syftar 

som namnet antyder till att uppmuntra en viss handling hos mottagaren (ibid.). Dessa 

tre utgångspunkter ligger till grund för all utformning av framing och kan identifieras 

vid ingående analyser. 

Vid analys av hur aktörer har använt sig av tolkningsramar i sitt narrativ har 

Benford och Snow även identifierat ett ramverk vilket innehåller fyra strategiska 

processer (då adekvata motsvarigheter på svenska saknas används i uppsatsen de 

engelska uttrycken): frame bridging, frame amplification, frame extension och frame 

transformation (Benford & Snow, 2000, s 624). Med dessa fyra processer som 
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utgångspunkter kan forskaren identifiera och analysera vilka typer av tolkningsramar 

som framställts i ett empiriskt material. 

Den första processen, frame bridging, är då två eller fler ideologiskt 

kongruenta men strukturellt särskilda tolkningsramar sammanlänkas till en (Benford 

& Snow, 2000, s 624). Detta kan ske genom sammanlänkning av ideologiska rörelser, 

ämnen eller händelser, till exempel koldioxidutsläpp och klimatförändringar, eller 

miljöpolitik och rovdjursfrågor. Genom att undersöka huruvida en dylik 

sammanlänkning av rörelser eller ämnen förekommer kan tecken på frame bridging 

identifieras. 

Den andra processen, frame amplification, innefattar idealiseringen, 

förnyandet eller förskönandet av existerande värden och uppfattningar. Detta används 

för att förstärka och belysa egenskaper i existerande frågor. Givet att några av de 

viktigaste beståndsdelarna i hur människan ser på sin omvärld är kulturella 

värderingar och ”sunt förnuft” är det föga förvånande att de flesta aktörer försöker 

förstärka dessa i utformandet av sina tolkningsramar. Detta tycks särskilt viktigt i de 

fall då aktörerna verkar i stigmatiserade områden där deras uppfattningar tycks 

motsäga de allmänt vedertagna (ibid.). Frame amplification kan även innebära att 

negativa sidor hos en aktör eller en händelse förstärks för att belysa en viss egenskap 

eller uppfattning. Ett konkret exempel på detta är de anti-rökningskampanjer som 

pågår i många länder och som syftar till att förstärka människors medvetenhet kring 

negativa hälsoeffekter med rökning. 

Den tredje processen, frame extension, inbegriper de tillfällen då aktörers 

tolkningsramar utvidgas till att gälla ämnen eller händelser som antas tilltala en 

önskad mottagarkrets. Hur frame extension ser ut och med vilka strategier den sker 

kan variera från fall till fall. Bruket av frame extension är dock inte helt 

okontroversiellt då det kan leda till att grundidén bakom tolkningsramen blir så 

förtunnad att den slutar vara tilltalande för den ursprungliga mottagarkretsen (Benford 

& Snow, 2000, s 625). Som exempel från den svenska politiken kan nämnas 

riksdagspartiet Moderaterna som inför valet 2006 började kalla sig för ”Sveriges nya 

arbetarparti”. Detta gjordes för att utöka den allmänna tolkningsramen rörande partiet 

med syfte att locka fler väljare. 

Den fjärde och sista processen, frame transformation, syftar till då en 

framingprocess ämnar förändra existerande uppfattningar och inställningar i en fråga 

eller ett ämne. Det kan handla om att aktörer vill slå hål på myter eller andra allmänna 
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konventioner gällande en särskild tolkningsram. Det kan även gälla fall då så kallad 

counter-framing är aktuell, det vill säga då en aktör strävar efter att bemöta en annan 

aktörs strategiska narrativ (Benford & Snow, 2000, s 625). Detta är ett av de mest 

centrala användningsområdena för framing inom internationella relationer. Frame 

transformation kan därför tolkas som en övergripande framingprocess vilken de andra 

tre processerna strävar efter att uppnå. Detta är väsentligt för undersökningen och 

något som kommer att dryftas längre fram i uppsatsen. 

Vilken effekt framing har beror på flera faktorer, bland annat på mottagarens 

attityd, hur motståndskraftig tolkningsramen hos mottagaren är, hur ofta de 

konstruerade budskapen upprepas och i vilken utsträckning de utsätts för motstånd 

(Chong & Druckman, 2007, s 113). I den här uppsatsen fokuserar analysen dock på de 

aktörer som skapar tolkningsramar samt deras tillvägagångssätt. För att besvara 

frågeställningen kommer analysen att rikta in sig på att identifiera de tolkningsramar 

som möjligen finns i Sputnik News nyhetsrapportering om Sverige. 

 

2.3 Strategiska narrativ och mjuk makt 
 

Strategiska narrativ bygger liksom framingteori på det grundläggande 

socialkonstruktivistiska antagandet att identiteter och världsbilder är konstruerade och 

sålunda kan påverkas. Denna påverkansstrategi brukar ofta kallas för soft power 

(mjuk makt, min övers.) inom IR-teori. Det mjuk makt bygger på är som namnet 

antyder mjuka värden som till exempel kultur, allmänna värderingar och policys. De 

medel som används för att utöva mjuk makt kan vara allt från filmer, musik och tv-

sändningar till tidningar och nyhetsrapportering (Miskimmon et al. 2014, s 73). Enligt 

Miskimmon et al. (2014, s 71) är strategiska narrativ mjuk makt i den moderna 

världen. Strategiska narrativ söker svaret på en av de grundläggande frågorna inom 

IR-teori, nämligen vilka medel och metoder för övertalning och påtryckningar som 

fungerar bäst i internationella relationer (ibid.).  

Vad policyskapare och politiska strateger vill uppnå genom användandet av 

strategiska narrativ är främst attraktivitet och trovärdighet för sin sak. Det kan till 

exempel vara för en ideologi, en världsuppfattning, en händelse eller till och med en 

stat. Med strategiska narrativ kan attraktivitet och trovärdighet skapas och ha en 

övertygande effekt, ibland baserat på känsla snarare än förnuft. Genom dynamiskt 
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utformade och för ändamålet skräddarsydda narrativ kan den aggregerade summan av 

information skapa en attraktivitet för ämnet i mottagarens ögon.  

Enligt Miskimmon et al. (2014, s 74) är strategiska narrativ idag mer aktuellt 

inom IR-teori än någonsin förut. Författarna ger tre huvudsakliga anledningar till 

varför: för det första kan ett övertygande narrativ vara en inflytelserik maktresurs 

eftersom människor dras till vissa aktörers redogörelser av händelser, staters 

förehavanden, aktörers policys, etcetera. För det andra är strategiska narrativ ett sätt 

att använda informationsmakt på ett bredare, mer dynamiskt plan. Strategiska narrativ 

kan rikta in sig på den framing, utformning eller spridning som fungerar bäst på en 

viss målgrupp och sedan alternera metod beroende på mottagare. För det tredje kan vi 

se att stater använder strategiska narrativ för att influera externa mottagare och 

ständigt konkurrera med andra stater i en komplex medial miljö. Vems historia som 

anses vara mest trovärdig och attraktiv bygger på vem som har det mest effektiva 

strategiska narrativet (ibid.).  

Särskilt i säkerhetspolitiska situationer är det strategiska narrativet en viktig 

komponent. Militära operationer måste i dagens globala samhälle rättfärdigas inför 

andra aktörer genom övertygande argumentation om aktionens nödvändighet och 

legitimitet. Ett sådant narrativ bygger ofta på värden som demokrati, frihet och 

mänskliga rättigheter och har använts i de allra flesta militära operationer de senaste 

decennierna (Nye & Welch, 2011, s 281). Ett exempel på ett sådant strategiskt 

narrativ är den amerikanska informationskampanj som föregick invasionen av Irak 

2003. För att legitimera en militär operation byggde Bush-administrationen sitt 

narrativ om Irak bland annat på misstankar om massförstörelsevapen, nödvändigheten 

av demokrati samt kriget mot terrorismen (Söderberg & Winnerstig, 2015). Eftersom 

USA har en så stark position i den mediala världen, och säger sig kämpa för frihet och 

demokrati, bedömdes deras narrativ av många som mer trovärdigt än det som fördes 

från Iraks sida.  

Strategiska narrativ kan, om de används på rätt sätt, vara kraftfulla verktyg för 

att uppnå politiska mål på den globala arenan. Som sir Francis Bacons fastslog redan 

på 1600-talet med sina bevingade ord ”information is power”, har den som 

kontrollerar och utformar informationsflödet även ett starkt anspråk på makten (Nye 

& Welch, 2011, s 268).  
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2.4 Att kombinera de båda teorierna 
 

Framingteori och strategiska narrativ studeras traditionellt var för sig, men i den här 

uppsatsen kommer de analytiska teorierna att kombineras för att undersöka det 

empiriska materialet. Vad en kombination av dessa tillför undersökningen är att det 

skapar en mer avgränsad analys utifrån det relativt breda begreppet framing, men 

också ett angreppssätt för att analysera strategiska narrativ som en del i en 

framingprocess.  

En framingprocess är enligt de Vreese (2005, s 54) att betrakta som ett 

sammanflöde av en mängd olika influenser via mer eller mindre passiva 

påverkansvägar. Som tidigare nämnts kan tolkningsramar definieras som centralt 

organiserande idéer som väver ihop samband mellan händelser utifrån ett definierat 

syfte (Vreese, 2005, s 53). Enligt de Graaf et al. (2015) är strategiska narrativ att anse 

som ett verktyg för att göra just detta och en viktig komponent i den mer övergripande 

processen av att ”rama in” ett ämne. Strategiska narrativ är aktiva processer som hela 

tiden anpassas efter situationer och händelser, men som ständigt följer ett tema utifrån 

den överordnade ramen. Ett lyckat strategiskt narrativ kan därför bidra till att stärka 

en pågående framingprocess (ibid.). Enligt Nye och Welch (2011, s 269) är 

strategiska narrativ dessutom ett av de viktigaste verktygen i IR-policyskaparnas 

händer vid utformningen och förmedlandet av tolkningsramar. 

En annan viktig roll som strategiska narrativ innehar inom utformandet av 

framingprocesser är att agera som ett verktyg i så kallad counter-framing. För att 

möta andra aktörers strategiska narrativ och tolkningsramar av ämnen eller händelser 

konstrueras egna strategiska narrativ för att förstärka den egna ramen av ämnet. Detta 

är en viktig del i bland annat alliansbyggande mellan stater och ett vanligt inslag vid 

kontesterande konfliktskildringar (Graaf et al., 2015).  

Ett exempel på hur framing och strategiska narrativ kombineras är Rysslands 

mediala agerande under Krimkrisen. De ryska narrativen skiljde sig ofta mot EU:s 

och USA:s och kom ofta som reaktioner på diverse uttalanden från aktörer i väst 

(Pomerantsev, 2015, s 41). Den övergripande ryska tolkningsramen rörande 

förhållandet mellan Ryssland, Ukraina och NATO kompletterades under krisen med 

särskilda strategiska narrativ. Som exempel kan nämnas när Ukrainas president Petro 

Porosjenko i slutet av januari 2015 hävdade att Ryssland satt in över 9000 soldater i 
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östra Ukraina för att strida mot ukrainska trupper (Svahn, 2015). Detta påstående 

dementerades genast av Kreml och i ett uttalande till ryska nyhetstjänster hävdar den 

ryske presidenten Vladimir Putin att han aldrig godkänt några truppförflyttningar till 

Ukraina (Sputnik News, 2015-03-15). Via ryska medier påstods även några dagar 

senare att Kiev i efterhand dementerat sina egna uppgifter, men att detta förbisetts av 

västerländska politiker (Sputnik News, 2015-01-30). Den övergripande ryska ramen 

att Ryssland inte var inblandat i Krimkrisen förstärktes av strategiska narrativ som 

motsade och underminerade de ukrainska uttalandena. 

I metodkapitlet nedan kommer de kombinerade teorierna att operationaliseras 

och konkretiseras för att identifiera och definiera den eventuella förekomsten av 

framing och strategiska narrativ i det analyserade materialet.  
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3. Metod 
 

Utifrån de teorier som presenterats i teorikapitlet kommer här själva metoden för 

uppsatsen att beskrivas. Det analytiska ramverk som presenterades i förra kapitlet var 

en kombination av framingteori och strategiska narrativ. För att applicera dessa 

teorier på mitt material kommer jag att använda mig av fallstudiemetodologi genom 

en kvalitativ innehållsanalys. Denna innehållsanalys grundar sig främst på Benford 

och Snows (2000, s 624) fyra strategiska framingprocesser som redogjorts för ovan. 

 

3.1 Undersökningsdesign: fallstudiemetodologi 
 

Vid detaljerade och ingående studier av enstaka fall används inom 

samhällsvetenskapen vanligen fallstudier. Enligt Alan Bryman (2011, s 73) består 

fallstudieforskning av att analysera den komplexitet och specifika natur som det 

speciella fallet uppvisar. En fallstudie kan bland annat rikta in sig på en viss 

organisation, en stat, en del av ett samhälle, en plats, en person, eller en viss händelse 

(ibid.). Tyngdpunkten i forskningen ligger ofta på ett intensivt studium av miljön som 

omger fallet eller situationen i fråga och har ofta kvalitativa tendenser (ibid.). Som 

andra forskningsmetoder är fallstudier ett sätt att undersöka ett empiriskt ämne genom 

att följa fastlagda procedurer (Yin, 2009, s 18). 

En fallstudie är enligt Robert Yin (2009, s 3) särskilt berättigad under vissa 

omständigheter och förutsättningar. Exempel på sådana omständigheter är när fallet 

representerar: ett kritiskt test av en existerande teori; en sällsynt eller unik 

omständighet; ett representativt eller typiskt fall, eller; ett avslöjande fall. Det finns 

enligt Yin (2009, s 9) tre olika utgångspunkter för användandet av fallstudier: de kan 

antingen vara utforskande fallstudier, beskrivande fallstudier eller förklarande 

fallstudier. Vad som styr valet av utgångspunkt är vilket syfte undersökningen har och 

vilken typ av forskningsfrågor som ställs i studien. Dessa frågor brukar kategoriseras 

enligt modellen vad, vem, var, hur och varför-frågor (ibid.).  

I den här uppsatsen undersöks vilken bild av Sverige som förmedlas i Sputnik 

News genom en utforskande undersökning av vad nyhetsbyrån tar fasta på i sin 

rapportering. Studier som denna har som mål att undersöka ett empiriskt material 

utifrån ett sedan tidigare existerande teoretiskt ramverk för att finna relevanta 
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mönster. Utifrån dessa mönster genereras sedan hypoteser och förslag för framtida 

undersökningar (ibid.). Den här uppsatsen ämnar utföra just en sådan utforskande 

fallstudie utifrån de teorier som presenterats i teorikapitlet ovan och med hjälp av den 

kvalitativa analysmetod som presenteras nedan.  

Att generalisera utifrån fallstudier bestående av få fall har av vissa forskare 

kritiserats för att vara allt för svårt eller rentav ovetenskapligt. Enligt Yin (2009, s 15) 

är det dock viktigt att skilja mellan två olika typer av generaliseringar, nämligen 

analytisk generalisering och statistisk generalisering. Den senare 

generaliseringstypen är förmodligen den vanligaste i de flesta former av forskning. 

Resultatet från ett analyserat urval tillåts, under vissa matematiska premisser och 

statistiska antaganden, att representera en hel population (ibid.). Denna typ av 

generalisering är främst lämplig vid större undersökningar och vid studier med 

kvalitativa inslag.  

För fallstudier bestående av få fall passar snarare analytisk generalisering bäst 

in. Denna typ av generaliseringar bygger på att tidigare utvecklade teorier används 

som mallar vilka jämförs med de empiriska resultaten från varje fallstudie. Om två 

eller fler fall visar sig stödja samma teoretiska mall kan forskaren hävda 

replikerbarhet och generaliserbarhet (ibid.).  

Det är trots detta sällan möjligt att hävda generaliserbarhet för ett helt resultat. 

Ofta är det delar av ett resultat under vissa omständigheter som går att generalisera till 

andra, liknande fall. För att kunna generalisera ett resultat till andra fall måste först 

det undersökta fallet därför definieras. Forskaren måste ställa sig frågorna: Vad är det 

här fallet ett fall av? Har det här fallet egenskaper som gör att det finns möjligheter till 

generalisering? (Teorell & Svensson, 2007, s 47) Det är inte alltid självklart att ett 

undersökt fenomen går att återfinna i en annan kontext, men det behöver inte betyda 

att fenomenet i sig är ointressant att studera.  

På en övergripande generell nivå är fallet som undersöks i den här uppsatsen 

ett fall av strategisk kommunikation inom internationell politik och internationella 

relationer. På ett mer påtaglig plan är detta en studie av en strategisk framingprocess i 

medierna, analyserat utifrån ett antal konkreta händelser. Möjliga generaliseringar 

som kan göras utifrån den här uppsatsens resultat skulle därför kunna handla om 

strategisk kommunikation i medier i relation till empiriska händelser.  
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3.2 Kvalitativ innehållsanalys 
 

Eftersom den här uppsatsen ämnar identifiera övergripande teman och tendenser i 

materialet har jag valt att använda mig av en kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ 

inriktning är att föredra över en kvantitativ i det här fallet eftersom det empiriska 

materialet kräver en noggrann analys för att organisera och bedöma tillgängliga data 

(Teorell & Svensson, 2007, s 99).  

En kvalitativ innehållsanalys går ut på att systematiskt undersöka kvalitativa 

data, utan att kvantitativt räkna eller mäta innehållet. Vad som undersöks är snarare 

innebördsaspekten och de bakomliggande teman som återfinns i materialet 

(Bergström & Boréus, 2005, s 44). En kvalitativ innehållsanalys genomförs vanligen 

på ett mindre omfattande material och söker generalisera med hjälp av strategiskt 

valda fall (ibid.).  

För att uppfylla det vetenskapliga forskningsidealet intersubjektivitet är det 

viktigt att det i undersökningen redogörs för eventuella förväntningar och subjektiva 

utgångspunkter hos forskaren. En tolkning utifrån kvalitativa metoder som denna bör 

ej heller betraktas som den enda tänkbara eller ”rätta” tolkningen, utan snarare som en 

tolkning utav flera möjliga. Teorell och Svensson (2007, s 101) benämner dem som 

provisoriska ”sanningar” tills vidare, precis som vid alla andra samhällsvetenskapliga 

teorier och hypoteser. 

Innehållsanalysen sker i detta fall genom kategorisering av utmärkande 

stycken i analysmaterialet utifrån ett kodschema som utformats efter det teoretiska 

ramverket. Vid konstruktionen av kategorier eller kodscheman för kvalitativa 

innehållsanalyser ställer forskaren vanligtvis ett antal frågor till sig själv och till 

materialet (Bryman, 2011, s 523). Dessa frågor agerar sedan utgångspunkter vid 

kategoriseringen av den data som återfinns i materialet. Det undersökta materialet 

indexeras sedan för att ge en vetenskaplig bild av innehållet (ibid.). Att koda 

kvalitativt material på detta sätt har kritiseras av vissa forskare som hävdar att det 

bidrar till en fragmentisering av data och att den djupare innebörden därav förbises 

(Bryman, 2011, s 526.). I denna uppsats bedömer jag dock att det är ett passande 

tillvägagångssätt eftersom själva undersökningen består av noggrann genomläsning 

och analys av ett relativt litet antal nyhetsartiklar. 
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3.3 Operationalisering 
 

I det följande stycket kommer det analytiska ramverket som tillhandahålls av 

teorikapitlet ovan att operationaliseras. Det material jag ämnar undersöka är 

nyhetsartiklar tagna från nyhetsbyrån Sputnik News vilka behandlar fem särskilda 

händelser där de svenska och ryska försvarsmakterna varit inblandade. Till grund för 

mitt analytiska ramverk ligger Benford och Snows (2000, s 625) teori om de fyra 

olika processer som kan identifieras vid studiet av framing. Som tidigare nämnts är 

dessa fyra processer frame bridging, frame amplification, frame extension och frame 

transformation.  

För att undersöka förekomsten av dessa processer i nyheter läggs fokus på 

vad, vilka detaljer, i en nyhetsberättelse som utgör en tolkningsram eller ett narrativ. 

Det kan till exempel röra sig om särskilda nyckelord, metaforer, fraser, källor, 

rubriker eller bilder (Vreese, 2005, 54). Till detta hör även att undersöka författarnas 

språkbruk och vilka antaganden som tas för givna i narrativet som presenteras i 

nyheten. En vanlig strategi vid bruket av strategiska narrativ är också att presentera 

påståenden och uttalanden som vedertagna fakta, utan att de ansätts för kritisk 

granskning (ibid.). Att identifiera och analysera dessa antaganden kan ge forskaren en 

bild av vilken övergripande tolkningsram som förmedlas av aktören genom narrativen 

(Miskimmon et al., 2015, s 78).  

För att urskilja de strategiska narrativen i materialet och för att identifiera 

bevis för de fyra framingprocesserna har jag valt att konstruera tre kategorier utifrån 

en pilotstudie bestående av en analys på tre artiklar. Frågorna som ställdes till 

materialet lyder: Vad representerar narrativet? Vilket tema ger narrativet upphov 

till? och Hur gestaltas parterna i narrativet? Artiklarna som varit föremål för 

pilotstudien är: ”Sveriges ÖB om ubåten: vi har hittat något...” (Sputnik News, 2015-

10-01b), ”Swedish fighter jets scramble to intercept two Russian Tu-22 over the 

Baltic” (Sputnik News, 2015-07-04) och ”Ryskt fartyg i Öresund, svenska medier 

vettskrämda” (Sputnik News, 2015-10-03). De tre artiklarna är relativt korta 

nyhetsartiklar på högst några hundra ord och ingen artikel har någon namngiven 

författare.  

Svaren på frågorna och bilden som framträder av Sputnik News narrativ efter 

denna pilotstudie är följande: Sverige framställs som hotfullt och mobiliserar; svensk 
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media förstorar triviala händelser; Sverige agerar förvirrat och splittrat; svenska 

politiker använder sig av oseriösa medel, och; svenska medier och 

myndighetspersoner producerar lögner. Med detta som bakgrund utformades tre 

kategorier för innehållsanalysen. Kategorierna sammanfattar Sputnik News narrativ 

rörande Sverige som: (a) neutrala/objektiva; (b) förlöjligande/förminskande, och; (c) 

grundade på känsla. I figur 1 nedan illustreras ett exempel på hur en artikel 

kategoriserats och i följande stycke motiveras dessa tre kategorier utifrån Benford och 

Snows (2000, s 625) framingprocesser. 

(a) Neutrala/objektiva. Den första kategorin innehåller uttalanden och delar av 

nyheter som presenterats som neutrala eller grundade på källor. I teorikapitlet 

nämndes Björneheds (2012, s 23) påstående att alla aktörer som sprider tolkningar 

även skapar diskurser och bidrar till en konstruktion av uppfattningar. Givetvis gäller 

detta också för nyhetsförmedlare och av den anledningen kan nyhetsbyråers egentliga 

neutralitet och objektivitet alltid ifrågasättas och prövas. Nyheter som ger intryck av 

att vara neutrala och objektiva kan i själva verket utgöra delar av en framingstrategi 

som syftar till att förändra eller påverka mottagarnas uppfattningar. För att stärka sin 

egen trovärdighet, legitimitet och attraktivitet kan en aktör konstruera en bild av att 

den förmedlar neutrala och objektiva nyheter. Syftet med att göra detta är bland annat 

att utöka mottagarkretsen för att nå en större publik (Darczewska, 2014, s 12). 

Eftersom meningen med denna typ av narrativ är att framställa och sprida en 

tolkningsram som tilltalar fler mottagare går detta att se som ett uttryck för 

framingprocessen frame extension. Pilotstudien av de tre artiklarna visade att Sputnik 

News tycks göra just detta genom att bland annat presentera uttalanden och 

antaganden i nyheterna som neutrala och vedertagna fakta. 

(b) Förlöjligande/förminskande. Denna kategori innefattar de stycken som på 

ett eller annat sätt innehåller en förminskande eller förlöjligande retorik. Som nämnts 

i teorikapitlet behöver ett narrativ inte nödvändigtvis grunda sig på vetenskapligt eller 

moraliskt riktiga argument. Det kan även grunda sig på överdrifter, feltolkningar eller 

rena lögner (Chong & Druckman, 2007, s 111). Ett sätt att göra detta på är att använda 

sig av en retorik som förringar en aktörs handlingar på ett sådant sätt att de framställs 

som irrationella eller orimliga (Burke, 1969, s 30). På detta vis kan en aktör med hjälp 

av strategiska narrativ underminera en annan parts trovärdighet och attraktivitet. 

Genom att belysa och förstärka en aktörs brister kan ett narrativ därför påverka redan 

existerande tolkningsramar och därav bidra till framingprocessen frame amplification. 
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I pilotstudien fanns flera indikatorer på att detta är något som förekommer i Sputnik 

News nyhetsrapportering. 

(c) Grundade på känsla. I den sista kategorin återfinns de stycken som stödde 

sin argumentation på känsloargument, det som kallas för retorikens patos. Precis som 

för kategori (b) förlöjligande/förminskande, grundar sig dessa narrativ inte 

nödvändigtvis på fakta eller vetenskapliga argument. Dessa stycken innehåller istället 

antaganden och påståenden som anspelar på mottagarens känslor snarare än dennes 

förnuft.  Björck (2015) definierar retorikens patos som framkallande av sympati för 

talaren eller avsky för dennes motpart med uttryck som anspelar på känsloladdade 

påståenden. Trots att en läsare är väl bevandrad i begreppet källkritik kan denne ändå 

låta sig påverkas av känsloargument och ändra sin uppfattning i vissa frågor (Chong 

& Druckman, 2007, s 113). Genom att sammanlänka problem i olika existerande 

tolkningsramar med hjälp av känsloargument kan aktörer påverka mottagares 

inställningar i frågor och åstadkomma processen frame bridging. Pilotstudien antydde 

att Sputnik News försöker göra just detta i sin nyhetsrapportering, vilket föranlett 

denna kategori. 

Då syftet med den fjärde framingprocessen, frame transformation, enligt 

Benford och Snow (2000, s 625) är att förändra eller påverka en redan existerande 

tolkningsram betraktas frame transformation i denna uppsats som en övergripande 

framingprocess. Bruket av frame bridging, frame amplification och frame extension 

bidrar alla till att påverka den grundläggande tolkningsramen av ett ämne och kan 

därför fungera som verktyg för att uppnå ett överordnat politiskt syfte. Den 

sammanlagda bilden av narrativet kommer därför att tolkas som ett uttryck av frame 

transformation från policyskaparna bakom Sputnik News. I analysen nedan kommer 

detta att presenteras närmare. 
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Figur 1. 
Kodschema för artikeln Meningen med ryska ubåtar i Sverige (Sputnik News, 2015-04-15) 

 
Frame transformation 

 
Frame extension 

 
Frame amplification 

 
Frame bridging 

 
Neutrala/objektiva 

 
Förminskande/ 

förlöjligande 

 
Grundade på känsla 

 
Strax efter ubåtsjakten i 
Stockholms skärgård 
uppgav den svenska 
regeringen att inga 
militära samarbetsavtal 
med Ryssland förlängs. 
 

 
I så fall finns det 
anledning att tro att 
ubåtspaniken i Sverige 
utlöstes med avsikt för att 
skapa antiryska känslor. 
 

 
Den svenska marinen är 
en av de bästa i 
Östersjöregionen. Om en 
ubåt verkligen gjorde 
intrång på svenska 
territorialvatten skulle den 
säkert upptäckas. 

 
Finns det verkligen några 
ryska ubåtar i Östersjön? 
Den ryske militärexperten 
Igor Korotjenko svarade 
på frågan. 
 

 
En enda ryska ubåten är 
otillräcklig för att 
upprätthålla en konstant 
känsla av oro. 
Periskopsjukan kan alltså 
återkomma. 
 

 
Sveriges sittande ledning 
försöker att påverka den 
allmänna opinionen för att 
ändra landets 
internationella inställning. 
Om detta lyckas blir 
Sverige inte längre 
neutralt. 
 

 

 

3.4 Material 
 

Det material som analyseras i denna uppsats är 25 artiklar (se bilaga 1) tagna från 

Sputnik News vilka behandlar ett antal incidenter mellan svensk och rysk 

försvarsmakt under 2014 och 2015. Artiklarna har valts ut genom en sökning på 

nyckelorden ”ubåt”, ”Sverige”, ”flotta”, ”flyg”, ”submarine”, ”Sweden”, ”fleet” 

och ”aircraft”. Artiklarna som analyserats från Sputnik News är relativt korta 

nyhetsartiklar på mellan något tiotal och några hundra ord. De innehåller ofta en 

slagkraftig och iögonfallande rubrik och i de flesta fall även bilder. Ingen av 

artiklarna är undertecknade av en författare utan har formatet av en nyhetssida.  

För att ta reda på vilka händelser det rapporterats om i svenska medier 

genomfördes även sökningar på webbsidorna för: Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet, Expressen, SVT, samt Sveriges Radio. Dessa 

nyhetsmedier har valts utifrån deras status som rikstäckande nyhetsförmedlare och 
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vedertagna nyhetskällor med hög trovärdighet. Undantaget är Sydsvenska Dagbladet 

som är en regional tidning, men som var först med att rapportera om fallet med det 

ryska spaningsfartyget. För officiella rapporter och uttalanden har även 

försvarsmaktens, regeringens och MSB:s hemsidor använts som källor. 

Som tidigare fastslagits är alla förmedlare av nyheter även förmedlare av 

tolkningar och det finns därför anledning att ifrågasätta även de svenska mediernas 

neutralitet och objektivitet. Jag har inga illusioner om att svenska nyhetsbyråer är 

strikt objektiva, men det är min bedömning att dessa har tillräckligt hög trovärdighet 

för denna studie. I den här uppsatsen är det dessutom Sputnik News narrativ som är 

föremål för undersökningen. En analys av framing och strategiska narrativ i de 

svenska mediernas nyhetsrapportering får således bli ett projekt för framtiden. 
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4. Analys 
 

Följande del av uppsatsen kommer att redovisa resultatet från analysen av de artiklar 

som undersökts från Sputnik News. Med hjälp av det teoretiska ramverk samt den 

metodologi som presenterats tidigare kommer materialet att analyseras här nedan. 

 

4.1 Undersökta händelser 
 

Händelserna som undersöks i analysen är: incidenten mellan ett ryskt militärflygplan 

och ett av SAS passagerarflygplan, mars 2014; ubåtsjakten i Stockholms skärgård, 

oktober 2014; ryska flygövningar mot Öland, maj 2015; ryska flygövningar mot 

Gotland, juli 2015, och; det ryska spaningsfartyget utanför Malmö, oktober 2015. 

Anledningen till att just dessa händelser valts ut är att de fått stort medialt genomslag 

och varit grundläggande för ett flertal politiska debatter i Sverige. Det analyserade 

materialet består av 25 artiklar vilka tillsammans behandlar dessa fem händelser. Här 

nedan följer en kort sammanfattning av varje händelse. 

 

Ryskt militärflygplan och SAS passagerarflygplan, maj 2014 

I maj 2014 kunde flera svenska medier rapportera att det i mars samma år skett en 

incident mellan ett ryskt spaningsflygplan och ett av SAS passagerarflygplan, endast 

några mil från Skånes kust. Enligt Dagens Nyheter hade det ryska spaningsflygplanet 

flugit med avstängd transponder och därför inte upptäckts på de civila flygledarnas 

ordinarie system (Sundberg, 2014). Det var istället det svenska flygvapnet som via en 

militär radarstation upptäckte planet och varnade passagerarflygplanets piloter, som 

tvingades ändra kurs för att undvika kollision (Sveriges Television, 2014-05-08). 

Denna händelse fick stor uppmärksamhet i svenska medier och flera paralleller drogs 

till en ökad rysk aktivitet i Östersjöregionen.  

 

Ubåtsjakten, oktober 2014 

Ubåtsjakten i Stockholms skärgård under hösten 2014 tog under nästan en månads tid 

upp en stor del av medieutrymmet i den svenska pressen. I mitten av oktober 

tillkännagav försvarsmakten att en omfattande marin underrättelseoperation satts 

igång i jakten på en eller flera oidentifierade undervattensfarkoster (Försvarsmakten, 
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2014). Underrättelseoperationen pågick under en veckas tid och var en av de största i 

Sverige sedan Kalla kriget.  

Ingen stat misstänkliggjordes officiellt för att ligga bakom kränkningen, men i 

medierna pekades Ryssland snabbt ut som misstänkt agitator. I Dagens Nyheter gick 

det den 14 november 2014 att läsa hur svenska experter var eniga om att den enda 

aktören i Östersjön som hade organisationen och teknologin för att utföra en sådan 

operation var Ryssland (Carp & Holmberg, 2014). I en rapport på händelsen som 

försvarsmakten presenterade i september 2015 meddelades att Sveriges territorium 

utan tvivel kränkts av en främmande undervattensfarkost (Försvarsmakten, 2015a). 

 

Ryskt bombflyg mot Öland, maj 2015 

Den 22:a maj 2015 kunde överbefälhavare Sverker Göransson meddela till Sveriges 

Radio att det svenska incidentflyget samma dag ryckt ut för att möta två ryska 

bombflygplan av typen Tu-22 strax söder om Öland (Sveriges Radio, 2015-05-22). 

Att denna typ av aktivitet förekommer är i sig inget ovanligt, men enligt 

överbefälhavaren var det en tydlig markering från ryskt håll att det skett en höjning av 

den militära aktiviteten i och över Östersjön (ibid.). Flera svenska medier 

rapporterade om händelsen och tolkade den som ett bevis på ökad rysk aktivitet. 

 

Ryskt bombflyg mot Gotland, juli 2015 

I början av juli 2015 kunde Försvarsmakten meddela att svenskt incidentflyg lyft för 

att möta två ryska bombplan av samma typ som ett par månader tidigare siktats 

utanför Ölands södra udde (Försvarsmakten, 2015b). Detta skapade starka reaktioner 

hos flera svenska politiker och Folkpartiets partiledare Jan Björklund krävde 

omedelbart en återuppbyggnad av svenskt luftvärn på Gotland (Reguera & Rosén, 

2015). Denna incident spädde ytterligare på den sedan tidigare virala debatten kring 

eventuell upprustning av det svenska försvaret på Gotland och fick medialt gensvar i 

hela riket. 

 

Ryskt spaningsfartyg utanför Malmö, juli 2015 

I oktober 2015 rapporterade Sydsvenskan om ett ryskt spaningsfartyg som passerat 

utanför Malmö (Sydsvenskan, 2015-10-02). Enligt försvarsmaktens uttalande skedde 

ingen otillåten aktivitet under passagen, men nyheten blev ändå uppmärksammad i 

riksmedia och kopplades till det alltmer spända läget i Östersjön (ibid.). Tidningen 
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Expressen skriver till exempel ”I Östersjön pågår en alltmer aggressiv jakt på hemlig 

information. Det ryska fartyget som passerade genom Öresund i förrgår används för 

sådana uppdrag” (Ölander, 2015). 

 

4.2 Undersökning 
 

I denna del presenteras min undersökning av materialet. Efter noggrann genomläsning 

av artiklarna har stycken plockats ur texterna och sedan placerats i de kategorier som 

bäst stämmer överens med innehållet. För att undvika fragmentisering av texterna och 

för att behålla latenta teman har hela fraser plockats ut ur artiklarna. Efter 

kategoriseringen har materialet analyserats utifrån Benford och Snows (2000, s 625) 

teorier om framingprocesser.  

Frame bridging, frame amplification och frame extension kan tillsammans 

användas som verktyg för att förändra en övergripande tolkningsram genom att på 

olika sätt påverka mottagares uppfattningar och inställningar. Följer de tre 

processerna samma grundtes kan de således bidra till en frame transformation av en 

större tolkningsram. Undersökningen har bestått av att identifiera dessa processer i det 

kategoriserade materialet och de fem undersökta händelserna har därför analyserats 

som en helhet. Nedan följer resultatet av undersökningen. 

 

4.2.1 Frame bridging 
	  
Som tidigare redogjorts för i teorikapitlet handlar processen frame bridging om att 

sammanlänka två eller fler tolkningsramar till en och samma övergripande 

tolkningsram genom strategiska narrativ. En del av analysen har därför bestått av att 

urskilja på vilket sätt Sputnik News använt sig av strategiska narrativ för att 

åstadkomma detta samt vilka tolkningsramar de försökt sammanlänka.  

En övergripande bild som tydligt framträtt vid analysen är att Sputnik News 

sökt koppla ihop de svenska myndigheternas agerande vid de fem undersökta 

händelserna med den pågående NATO-debatten. Detta har bland annat gjorts genom 

att politiska krav på upprustning av det svenska försvaret sammanlänkats med en 

påstådd manipulering av nyheter och händelser i svensk media. Sputnik News 

producerar även bilden att både den svenska försvarsmakten och regeringen 
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konstruerar ett imaginärt ryskt hot mot Sverige, med syfte att motivera ett svenskt 

NATO-medlemskap. I de analyserade artiklarna har detta främst skett genom en 

argumentation som stöds på känsloargument. Istället för att stödja påståenden i 

nyheterna med fakta har artiklarna till exempel anspelat på element i den svenska 

identiteten. Ett exempel på detta återfinns i artikeln Gotländska politiker vill minera 

ön (Sputnik News, 2015-05-21a): 

 
”Sverige har hållit sig fast vid alliansfrihetspolitiken i åratal och är 
inte förbundet med några förpliktelser till vare sig Nato eller 
Baltikum. Planerna på att minera Gotland kan endera innebära att 
den svenska försvarsmakten har ägnat sig åt välgörenhet eller så är 
Sveriges anslutning till Nato redan är en löst fråga.” (Sputnik News, 
2015-05-21a) 

 

Förslaget att utöka den svenska försvarsförmågan på Gotland framställs i artikeln som 

direkt kopplat till NATO och det impliceras att svenska skattepengar snarare gynnar 

NATO:s intressen än det svenska folkets. Förslaget sätts även i polemik med Sveriges 

långa tradition av neutralitet och självständighet. Syftet med en sådan argumentation 

är tydlig: för att påverka den svenska opinionen och skapa en opposition mot planerna 

att utöka försvarsförmågan på Gotland påstås detta strida mot den svenska 

utrikespolitiska identiteten. Det är alltså tolkningsramen för Sveriges försvarsmakt 

som försökts sammanlänkas med tolkningsramen för Sveriges utrikespolitik till en 

övergripande tolkningsram av den svenska politiska identiteten.  

Ytterligare ett exempel på frame bridging är Sputnik News ansatser att 

sammanlänka de svenska mediernas rapportering av de militära incidenterna med en 

internationell NATO-dirigerad propagandakampanj. Enligt Sputnik News syftar denna 

propagandakampanj till att skapa antiryska känslor hos befolkningen i väst. I artikeln 

Defending Borders Does Not Mean Russia is a Threat – Envoy to Sweden (Sputnik 

News, 2015-06-18) används en retorik som stödjer detta resonemang: 

 

”The aggressive anti-Russian propaganda campaign in the Swedish 
media, which often describes Russia as a ‘striker who only thinks of 
waging war and threatening others’ has resulted in a gradually 
growing number of Swedes who support joining NATO.” (Sputnik 
News, 2015-06-18) 

 

Sputnik News försöker i detta stycke förmedla bilden av att de svenska medierna i 

själva verket går NATO:s ärenden och därför inte rapporterar en objektiv bild av 
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händelserna i Östersjöregionen. De svenska medierna framställs, precis som de 

svenska myndigheterna, som frånvända det svenska folket och styrda av amerikanska 

intressen. Att sammanlänka tolkningsramen av de svenska mediernas rapportering 

med tolkningsramen av NATO syftar till att underminera mediernas trovärdighet som 

objektiva nyhetsförmedlare och därigenom skada deras anseende. Genom att 

framkalla en ökad skepsis och misstro till de traditionella svenska medierna skapas 

dessutom ett större utrymme för Sputnik News egna narrativ.  

 

4.2.2. Frame amplification 
	  
Denna framingprocess handlar, som nämnts ovan, om förstärkandet och belysandet av 

redan existerande tolkningsramar hos de tilltänkta mottagarna. I det analyserade 

materialet har detta främst gjorts genom en förlöjligande och förminskande retorik 

som syftat till att belysa och förstärka en bild av en osäker och förvirrad svensk 

försvarsmakt. Även de svenska medierna och regeringen har varit föremål för en 

liknande strategi och de ryska narrativen har i de allra flesta fall haft ett förminskande 

tonläge. Bilden av att Sveriges ledning överreagerat och att medierna förstorat upp de 

analyserade incidenterna är något som gärna främjas av Sputnik News narrativ. 

Särskilt ubåtsjakten 2014 har i det analyserade materialet varit föremål för denna typ 

av rapportering och i artikeln Sveriges ÖB om ubåtsjakten: vi har hittat något... 

(Sputnik News, 2015-10-01) återfinns ett tydligt exempel:  

 

"Förvånansvärt nog beter sig personen som under flera år varit 
Sveriges överbefälhavare som en tredje klassens skådespelare. På 
teater brukar skådespelare i masscener upprepa en och samma fras 
när de ska skapa ett otydligt buller: Varför ska man prata när man 
inte har något att säga? Ibland används detta grepp även i verkliga 
livet – av exempelvis Sveriges överbefälhavare Sverker Göranson.” 
(Sputnik News, 2015-10-01) 

 

Meningen med jämförelsen är tydlig: Sverker Göransson har enligt artikeln inga 

konkreta bevis för en ubåtskränkning och tvingas därför fabulera för att rättfärdiga 

den omfattande underrättelseoperationen. Att jämföra överbefälhavaren med en 

skådespelare på detta sätt får budskapet att verka oseriöst och tar fokus från det som 

egentligen rapporterats. Formuleringar som denna återfinns hos konventionella 
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nyhetsförmedlare främst på debattsidor och i ledarkolumner, men på Sputnik News 

hittas de även i nyhetsrapporteringen.  

Anledningen till att Sputnik News strategiska narrativ utformas på det här 

sättet är som vid frame bridging att underminera försvarsmaktens trovärdighet. 

Skillnaden är dock att det i den här processen sker genom förstärkning av redan 

existerande tolkningsramar.  

För att ytterligare förstärka bilden av ett oseriöst och oproportionellt agerande 

från den svenska staten och de svenska medierna används påfallande ofta 

förlöjligande liknelser och metaforer. Uttryck som ”periskopsjukan”, ”ubåtspaniken” 

(Sputnik News, 2015-04-15), ”kalabalik” (Sputnik News, 2015-10-03), ”paranoia” 

och ”magplask” (Sputnik News, 2015-07-02) används frekvent för att beskriva de 

svenska reaktionerna på de analyserade händelserna. Med en nedvärderande retorik är 

det möjligt att avleda mottagarnas uppmärksamhet från det som egentligen skett till 

att istället fokusera på vissa personers eller organisationers prestationer och 

uttalanden. Om uppfattningen att dessa inte är trovärdiga belyses och förstärks så till 

den grad att de får fäste hos mottagarna är det troligt att framtida uttalanden från den 

aktuella källan avfärdas. 

 

4.2.3 Frame extension 
 

Vid frame extension ämnar en aktör att med hjälp av strategiska narrativ utöka en 

tolkningsram så att den omfattar ett större teoretiskt område. Som nämnts i teoridelen 

kan detta ske med olika strategier från fall till fall och det finns ingen universell mall 

på vilka strategiska narrativ som är att föredra. I detta fall tycks frame extension 

främst ha skett med hjälp av en neutral retorik som syftat till att utvidga Sputnik News 

mottagarkrets och stärka nyhetsbyråns position även bland de mer källkritiskt lagda 

läsarna.  

I det analyserade materialet har det som nämnts ovan ofta fokuserats på en 

retorik som på olika sätt syftar till att underminera det svenska narrativet och de 

svenska aktörernas agerande. En tydlig kontrast till detta finner vi i den tredje 

kategorin neutralt/objektivt där de stycken som stöder sin argumentation på källor 

eller neutrala uttalanden har placerats.  
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De stycken som indelats i denna kategori har bedömts vara av en sådan 

karaktär att inga uppenbara vinklingar eller tonlägen påverkat förmedlingen av 

nyheten. I några få fall gällde detta hela artiklar, men för det mesta var det endast 

vissa stycken som gick att betrakta som sakliga och neutrala (en intressant 

anmärkning är att neutrala/objektiva stycken i högre grad återfanns på Sputnik News 

engelskspråkiga avdelning än på den svenskspråkiga). I artikeln Sweden Claims 

Russian Bombers Too Close to Its Borders (Sputnik News, 2015-05-22), där det 

rapporteras om de ryska flygövningarna mot Öland i maj 2015, återfinns ett exempel 

på ett sådant stycke: 

 

”Swedish fighter jets have reportedly been scrambled to intercept two 
Russian bombers flying in international airspace over the Baltic Sea 
close to the Swedish border.” (Sputnik News, 2015-05-22) 

 

Detta stycke rapporterar händelsen på ett sakligt sätt och innefattar även information 

som är betydelsefull vid bedömningen av hur allvarlig situationen varit. Artikeln 

varken förnekar eller bekräftar incidenten och den nämner även att det är just 

bombflygplan som övat nära Sverige, något som är relevant för den säkerhetspolitiska 

utvärderingen av händelsen.  

Liknande nyhetsframställningar får Sputnik News rapportering att verka mer 

seriös och trovärdig och syftar till att sprida en uppfattning om att nyhetsbyrån 

levererar objektiva fakta. Meningen är att normalisera nyhetsbyrån så att dess 

rapportering liknar den från konventionella svenska nyhetsförmedlare. Ifall detta 

lyckas kan Sputnik News utöka sin mottagarkrets och därigenom även utöka 

möjligheterna till påverkan genom sina strategiska narrativ.  

Som metodkapitlet redan klargjort innehåller denna kategori även stycken som 

stöttats med källor eller påståenden vilka framställts som vedertagna fakta. Detta kan 

även ske genom att källor, som av en viss mottagarkrets klassats som trovärdiga, 

framställs på ett sådant sätt att det gynnar ett visst narrativ. Ett exempel på detta 

återfinns i artikeln Det är Sveriges neutralitet och inte ryska ubåtar som jagas i 

Östersjön (Sputnik News, 2015-08-03) 

 

”Enligt Wilhelm Agrell, professor vid Lunds universitet, ska den 
mystiska ubåten ha hittats på av det svenska försvaret för att 
tillförsäkra en välkomnad ökning av försvarsbudgeten." (Sputnik 
News, 2015-08-03) 
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Sputnik News använder sig här av professor Wilhelm Agrells namn för att ge tyngd 

och legitimitet åt sitt eget narrativ. Det är tydligt att artiklar som denna syftar till att 

stödja Sputnik News nyhetsrapportering och på samma gång göra det mer attraktivt 

för fler läsare. I artikeln nämns dock inte var eller när Agrell skulle ha gjort detta 

uttalande och det finns därför inget reellt stöd för att detta verkligen skett. Att inte 

redovisa alla källor eller att presentera vissa fakta som vedertagna och oemotsagda är 

ett vanligt förekommande tillvägagångssätt för Sputnik News.  

 

4.3 Frame transformation – den sammanlagda bilden av narrativet 
 
Frame transformation är processen som syftar till att förändra en redan existerande 

tolkningsram av ett ämne eller en händelse. I denna uppsats har frame transformation 

använts som en övergripande framingprocess vilken knyter ihop narrativet från frame 

bridging, frame amplification och frame extension.  

De fem analyserade händelserna har i svenska medier framställts som 

konkreta bevis på att Rysslands militära aktivitet i Östersjöregionen har intensifierats 

och att hotbilden mot Sverige därmed ökat. Ryssland beskrivs genomgående som en 

provokatör med tvivelaktiga intentioner och många paralleller dras till det ryska 

agerandet under Krimkrisen 2014. Sverige framställs i rapporteringen kring dessa 

händelser som dåligt rustat och i stort behov av försvarsreformer. I Dagens Nyheter 

den 4 juli 2015 pekar svenska politiker på vad de kallar för allvarliga brister i det 

svenska försvaret och kräver ett utökat anslag till försvarsmakten (Reguera & Rosén, 

2015). Den svenska självständigheten sägs vara i fara och såväl politiker som 

säkerhetsexperter kräver åtgärder för att bemöta det ryska hotet. 

Den sammanlagda bilden som framträtt ur det analyserade materialet från 

Sputnik News beskriver dock en helt annan verklighet. Analysen visar att ryska 

policyskapare genom strategiska narrativ i Sputnik News nyhetsrapportering försökt 

förmedla en bild av ett förvirrat Sverige som för en kostsam och obefogad 

försvarspolitik. De svenska medierna och myndigheterna beskrivs som indragna i en 

propagandakampanj dirigerad av NATO vilken syftar till att uppmuntra ett svenskt 

medlemskap i försvarsalliansen. Sputnik News rapportering försöker även 

underminera och skada de svenska mediernas trovärdighet genom att avfärda dessa 
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som paranoida och icke-trovärdiga. Läsarnas fokus flyttas genom detta från de 

rapporterade händelserna till personerna eller medierna som rapporterat dem. På detta 

sätt försöker ryska staten genom Sputnik News avdramatisera och bagatellisera 

incidenterna. Resultatet av undersökningen visar att detta främst skett genom att 

Sputnik News använt sig av en förlöjligande och förminskande retorik för att påverka 

de svenska mottagarnas bild av svenska medier och myndigheter. 

Genom att använda sig av strategiska narrativ i nyhetsframställningar har 

Sputnik News försökt åstadkomma såväl frame bridging som frame amplification och 

frame extension i sin nyhetsrapportering. Redan existerande teoretiska tolkningsramar 

har i de analyserade artiklarna ämnats förstärkas, sammanlänkas eller breddas för att 

påverka och transformera den allmänna tolkningsramen kring Sveriges försvars- och 

utrikespolitik i Östersjön. Detta kan ses som bevis på att Ryssland, genom Sputnik 

News, försöker sig på en övergripande frame transformation av den svenska bilden av 

både Sverige och Ryssland. Den uppfattning de ryska policyskaparna tycks vilja 

förmedla till svenskarna är att Ryssland inte är ett reellt hot utan att detta snarare är 

något som konstruerats av de svenska medierna och av personer inom den svenska 

försvarsmakten. Enligt teorierna bakom framingteori och strategiska narrativ kan 

Rysslands försök att påverka det svenska folkets tolkningsramar ses som ett medvetet 

strategiskt användande av nyhetsmedier i ett pågående informationskrig. 
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5. Sammanfattning och slutsats 
 

Den här uppsatsens syfte var att undersöka vad den ryska nyhetsbyrån Sputnik News 

tar fasta på i sin rapportering om Sverige samt vilken bild av Sverige som konstrueras 

i nyhetsrapporteringen av ett antal militära incidenter där Sverige och Ryssland varit 

inblandade. Analysen har fokuserat på rapporteringen av fem uppmärksammade 

händelser under åren 2014 och 2015 där de svenska och ryska försvarsmakterna varit 

inblandade. Studien har gjorts i formen av en fallstudie utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt grundperspektiv och använt sig av ett teoretiskt ramverk som 

kombinerat framingteori och strategiska narrativ.  

Undersökningen utgjordes av en kvalitativ innehållsanalys som bestod av att 

jag, utifrån en pilotstudie av tre artiklar, konstruerade tre kategorier baserade på 

Benford och Snows teoretiska ramverk kring de fyra framingprocesserna frame 

bridging, frame amplification, frame extension och frame transformation. De tre 

kategorierna hade till syfte att sortera materialet i neutrala/objektiva delar, 

förlöjligande/förminskande delar och delar grundade på känsloargument för att 

systematisk indexera materialet inför analysen.  

Vad min analys visar är att det i Sputnik News nyhetsrapportering går att finna 

gott om bevis för förekomsten av de fyra framingprocesserna. Genom argument och 

narrativ grundade på känsla har de ryska policyskaparna bakom nyhetsbyrån försökt 

sammanlänka existerande tolkningsramar för att skapa en ökad skepsis till de svenska 

medierna och myndigheterna. Min slutsats är därför att de på detta sätt försökt 

åstadkomma processen frame bridging.   

Analysen har även visat att Sputnik News använder sig av en förlöjligande och 

förminskande retorik för att diskreditera svenska medier och myndigheter. Detta har 

skett genom upprepade uttalanden och nyhetsframställningar som syftar till att 

parodiera de svenska aktörernas agerande. Min slutsats är att de ryska policyskaparna 

genom denna strategi försökt förstärka en bild av att svenska medier och myndigheter 

inte är trovärdiga. På så sätt har de försökt åstadkomma processen frame 

amplification.  

Till sist har jag även konstaterat att Sputnik News använder sig av neutrala och 

objektiva narrativ för att stärka sin egen legitimitet och trovärdighet. Uttalanden 

presenteras som vedertagna fakta och stöds ofta med de källor som passar narrativet 
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bäst, utan att de utsätts för prövning eller motargument. Detta tolkar jag som ett 

försök från de ryska policyskaparna att göra Sputnik News mer attraktivt, för att utöka 

mottagargruppen som accepterar den ryska tolkningsramen av nyhetsbyrån. Min 

slutsats är att de gör detta för att försöka åstadkomma processen frame extension.  

Den sammanlagda bilden av narrativet är att Sputnik News rapportering tar 

fasta på den svenska traditionen av alliansfrihet och sätter detta i polemik med de 

svenska politikernas agerande kring de fem undersökta händelserna. De förmedlar 

även bilden av att svenska medier förstorar händelser och sprider lögner som en del 

av en NATO-dirigerad antirysk propagandakampanj. Även trovärdigheten och 

objektiviteten för svenska medier och myndigheter ifrågasätts frekvent med syfte att 

sprida misstro och skepsis bland de svenska läsarna. Min sammanlagda slutsats är att 

de ryska policyskaparna bakom Sputnik News försöker ägna sig åt en övergripande 

frame transformation av den svenska tolkningsramen kring Ryssland och Rysslands 

utrikespolitik. De ryska policyskaparna försöker även förmedla uppfattningen att det 

upplevda ryska hotet i själva verket är konstruerat av Sverige och NATO. Sputnik 

News narrativ kan enligt teorierna som presenterats i teorikapitlet därför ses som en 

del av ett pågående ryskt informationskrig.  

Mina slutsatser i den här uppsatsen kan givetvis ifrågasättas och prövas. Efter 

att ha analyserat artiklarna utifrån de teorier och metoder jag presenterat anser jag 

dock ha funnit stöd för mina påståenden. Med detta sagt hävdar jag inte nödvändigtvis 

att mitt resultat går att generalisera till all nyhetsförmedling. Mitt bidrag till vidare 

forskning och möjliga generaliseringar utifrån den här uppsatsens resultat handlar 

närmast om liknande fall där strategiska narrativ misstänks förekomma. 

Även vilken reell inverkan den ryska informationskampanjen har i fallet 

Sverige/Ryssland går att diskutera. För att fastslå hur stor denna påverkan egentligen 

är behövs fler ingående studier på ämnet med så väl psykologiska som 

statsvetenskapliga perspektiv. Det är emellertid min förhoppning att denna uppsats 

gett en relevant inblick till framingteori och strategiska narrativ och genom detta 

kommer kunna bidra till framtida forskning av den moderna 

informationskrigföringen. 
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5.1 Vidare forskning 
 

Även om Benford och Snows teorier har tillhandahållit ett potent ramverk för 

frameanalys säger de inte mycket om effekterna av framing på de tilltänkta 

mottagarna. Detta är som nämnts ovan något som vore intressant att undersöka 

närmare i framtida studier. Även en kvantitativ undersökning av förekomsten och 

utbredningen av informationskrigföring, särskilt den som utförs av Ryssland, vore en 

intressant vidareutveckling mitt resultat. Den närmaste ansatsen till framtida 

forskning vore dock att utföra en liknande fallstudie som denna på de övriga stater 

som Sputnik News inriktar sin nyhetsrapportering på. En sådan studie skulle kunna 

bidra till den teoretiska utvecklingen på området och även identifiera eller dementera 

möjligheter till generaliseringar. 
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