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Abstract 
 
Author: Max Karlsson & Viktor Merell  
Title: “He is like a young man who just got his driving licence” 
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Language: Swedish  
Number of pages: 44 
 
 
The aim of this bachelor study was to examine how the conflict between USA and 

North Korea is framed by the swedish newspaper Aftonbladet and if there was a change 

in their use of frames after Donald Trump got inaugurated as president of The United 

States.  

 

By using framing analysis we identified three different frames, “The dictatorship as a 

threat against world peace”, “The careless leader” and “The incompetent leader”. 

 

We could then with a quantitative approach examine how often these frames was used 

by Aftonbladet and if there was a change after Donald Trump got inaugurated as 

president.  

 

These were the questions examined: Which frames of the conflict between North Korea 

and USA are used in Aftonbladet and how often are they used? Is there any difference 

in which frames is used after Donald Trump became president of The United States? 

 

We read 131 news articles from Aftonbladet which focused on the conflict. The period 

spanned from 2013-01-01 to 2017-12-07. 

 

We found that the most commonly used frame was “The dictatorship as a threat against 

world peace” and we could also see that after Donald Trump became president a new 

frame emerged, “The careless leader”. 
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1 Inledning 
Artiklar om Nordkorea har blivit allt vanligare de senaste åren. Dagligen skriver 

svenska tidningar om hotet från Nordkorea och landets kärnvapenpolitik. I mediearkivet 

Retriever är det en stor ökning under 2017,  med sökorden “Nordkorea” och “USA” den 

4:e december blev det 2016: 1914 träffar i tryckt press och 2017: 7667 träffar.  

Den här undersökningen fokuserar på hur gestaltningen av konflikten mellan Nordkorea 

och USA framställs i Aftonbladet, några år innan Trump blev president och ett år efter.  

 

Idag framstår Nordkorea som ett skrämmande, märkligt land och regimen utpekas 

återkommande som galen och irrationell. Svältkatastrofen på 90-talet har setts som en 

symbol för ett politiskt system som inte fungerar. Regimen utgör ett hot mot landets 

invånare, när de vägrar ge dem grundläggande politiska rättigheter och håller 

hundratusentals som politiska fångar. Människor som flytt landet vittnar om offentliga 

avrättningar och tortyr. År 2003 beräknade landet spendera ungefär 24 procent av BNP 

på försvaret, vilket då var den högsta andelen i världen (Hagström & Karelind 2005).  

 

Kim Jong-Un, Kim Jong-Ils son, är den tredje i en generation av ledare som har nästan 

obegränsad makt över mer än 20 miljoner människor. Hans far lyckades under sitt 15 

åriga välde utveckla både långdistansrobotar och kärnvapen, vilket gör att Kim Jong-Un 

blir den yngste någonsin med kontroll över en kärnvapenarsenal (Hong 2013). 

 

Den 20:e Januari blev Donald Trump USAs 45:e president och medierna har under den 

senaste tiden rapporterat kring ett ordkrig mellan Trump och Kim Jong-Un. De båda 

ledarna har kallat varandra för öknamn som “Rocket man”, “Barks like a frightened 

dog”, och hotat med kärnvapenkrig. Något som komplicerar situationen är att de båda 

ledarna inte har tidigare erfarenhet av sådana diplomatiska krissituationer och har visat 

tendenser på att provocera fram konfrontation (Atlas & Davenport 2017).  

 

Efter andra världskrigets slut var USA världens ledande ekonomiska och politiska 

stormakt. Flera länder i Europa låg i spillror och amerikanerna hjälpte krigsdrabbade 

länder i Västeuropa med återuppbyggnaden och erbjöd politisk stöd (Utrikespolitiska 

Institutet). Vi upplever att USA ofta har setts som en demokratisk “good guy” i världen 

men att det kanske har ändrats sedan Donald Trump blev president. Numera är det 

nästan svårt att skilja på Kim Jong-Un och Donald Trump då båda alltför ofta beter sig 
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irrationellt och impulsivt. Vi upplever att det är svårare att skilja på vem som är den 

gode demokratiske ledaren och den illvillige diktatorn. 

 

Det är svårt att få en klarhet hur Nordkorea tänker använda sitt kärnvapenprogram. 

Försöker landet bli en kärnvapenmakt, eller vill de enbart visa musklerna för 

omvärlden? Kärnvapenprogrammet kan även ses som ett rop på hjälp, ett sätt att 

försäkra sig om regimens överlevnad, en förhandlingsteknik (Hagström & Karelind 

2005). Eftersom det är ett ämne med många frågetecken kring är det intressant att 

undersöka hur framställningen av konflikten ser ut i Aftonbladet som är en av Sveriges 

största tidningar. Det är ett ämne som ligger nära i tiden, människor över hela världen 

följer situationen och det blir intressant att undersöka hur konflikten mellan de båda 

länderna gestaltas och om det har skett någon förändring sedan Trump blev USA:s 

president.   

 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en av Sveriges största tidningar 

(Aftonbladet) gestaltar konflikten mellan Nordkorea och USA innan och efter Donald 

Trump tillträdde som USAs president. Vilken bild av konflikten erbjuds Aftonbladets 

läsare och har den förändrats sedan Donald Trump blev president?  

 

Inom gestaltningsteori, framing theory, används ordet frames, som vi i denna studie 

kallar gestaltningar eller ramar. 

 

Cappella och Jamieson (1992) liknar nyhetstextens gestaltningar, som på engelskan 

kallas “frames”, vid ramarna som finns i ett hus. En ram skapar en struktur varpå andra 

element byggs. Det finns mycket i huset som inte är ramen, men utan ramen finns inget 

hus. Ramen bestämmer formen på huset. 

 

Vi vill i vår studie identifiera vilka ramar av konflikten mellan USA och Nordkorea som 

förekommer i svensk press, i detta fall Aftonbladet, hur ofta de förekommer och om de 

har förändrats sedan Donald Trump blev president. 
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Inom gestaltningsteori är det vanligt att börja med att identifiera ramar för att sedan se 

hur ofta de förekommer och därefter resonera kring deras betydelse och effekter 

(Strömbäck 2014). 

 

Vi har utgått från Van Gorps (2010) metod för att göra en ramanalys av vårt urval och 

han rekommenderar att man börjar med en kvalitativ fas för att identifiera ramar som 

förekommer i urvalet, för att sedan övergå i en kvantitativ fas för att se hur ofta dessa 

ramar förekommer. 

 

 

1.2 Frågeställningar 

• Vilka ramar av konflikten mellan Nordkorea och USA används i Aftonbladet 

och hur vanligt förekommande är dessa ramar? 

 

• Är det någon skillnad i vilka ramar som förekommer i Aftonbladet efter att 

Donald Trump tillträdde som USAs president? 

 

 

2 Bakgrund 
I följande kapitel presenteras mer information om USA:s och Nordkoreas historia för att 

skapa en förståelse för hur situationen ser ut i dagsläget. Först presenteras Nordkorea 

från tiden när Korea delades vid 38:e breddgraden, följt av en kort presentation av 

USA:s historia efter andra världskriget. Avslutningsvis presenteras det pågående 

ordkriget mellan Donald Trump och Kim Jong-Un.  

 

2.1 Nordkorea 

Utrikespolitiska institutet (2016) skriver att när Japan besegrades i slutet av andra 

världskriget invaderades norra delen av Korea av sovjetisk militär och södra delen av 

amerikaner. I norr bildades ett kommunistiskt system i ledning av Kim Il-Sung. Mellan 

1950 - 1953 var det ett blodigt krig mellan kommuniststaten, med stöd från Kina och 

Sovjetunionen, och Sydkorea med stöd från USA-ledda FN-trupper. Kriget krävde ett 

par miljoner människoliv, enligt vissa källor dog över fem miljoner människor. I början 

på 1970-talet inleddes en ideologisk kampanj som innebar att nordkoreanerna skulle  
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ägna sina dygn åt att arbeta åtta timmar, studera juche-ideologin åtta timmar och vila 

åtta timmar.  

 

1994 avlider Nordkoreas president Kim Il-Sung och hans äldste son Kim Jong-Il 

efterträder sin far som president i Nordkorea.  

 

Under 1995 förvärrades läget i landet med flera översvämningar och 1997 drabbades 

landet av en svår torka. Landet erkände motvilligt att de hade matproblem och tvingades 

acceptera hjälp från omvärlden. Enligt uppskattningar var det minst en miljon 

människor som fick sätta livet till.  

 

2006 provsprängde Nordkorea en kärnvapenladdning för första gången, vilket 

komplicerade ekonomiska samarbeten med omvärlden.  

 

I december 2011 avled Kim Jong-Il 69 år gammal i en hjärtinfarkt och Kim Jong-Un tog 

över makten (Johannesson 2016).  

 

Hagström och Karelind (2005) skriver att USA är den mest tongivande aktören i 

kärnvapendramat. I George W Bush tal till nationen i Januari 2002 kopplade 

presidenten samman Nordkorea med Iran och Irak i en “ondskans axel”, vilket var ett 

hot mot resten av världen. Han anklagade även Nordkorea för att exportera 

massförstörelsevapen till terrorister. Att återförena Nord- och Sydkorea har varit en 

kärnfråga ända sedan Korea delats efter andra världskriget. Ett enat Korea anses vara 

det naturliga tillståndet, men flera år av negativ propaganda har gjort att det är svårt att 

se en smärtfri återförening. En återförening skulle få omfattande negativa konsekvenser 

för Sydkorea, både ekonomiskt och socialt (Hagström & Karelind 2005). 

 

Nordkorea genomförde ett stort antal robottester under 2016, anmärkningsvärt fler än 

tidigare år. Efter några månaders uppehåll återupptogs uppskjutningarna i februari 2017. 

Hittills under 2017 har de provskjutit robotar vid ett dussintal tillfällen. Det har skapat 

spänning i omvärlden och ökat oron för att en väpnad konflikt ska bryta ut. Den 3 

september 2017 genomförde Nordkorea för sjätte gången ett underjordiskt 

kärnvapenprov, vilket bryter mot internationell lagstiftning. Detta väckte starka 
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reaktioner i omvärlden och åtgärder mot landet diskuteras återkommande i FN:s 

säkerhetsråd och på andra håll (Utrikesdepartementet 2017).  

 

2.2 USA 

Utrikesdepartementet (2017) skriver att efter att USA tillsammans med de övriga 

allierade hade besegrat Nazityskland i andra världskriget framstod landet som väldigt 

starkt. Efter andra världskriget var USA världens ledande ekonomiska och politiska 

stormakt. Europa låg i spillror och amerikanerna hjälpte krigsdrabbade länder i 

Västeuropa med återuppbyggnaden och erbjöd politiskt stöd. Syftet var att hindra 

Sovjetunionen från att utvidga sitt kommunistiska inflytande. En maktstrid som kom att 

prägla världspolitiken med Det kalla kriget, Koreakriget och Kubakrisen bland annat.  

 

I Januari 2017 tillträdde Donald Trump som president, ekonomin skulle stärkas och 

säkerheten skulle ökas genom hårdare tag mot illegala invandrare. I samband med 

presidentskiftet demonstrerade miljontals människor mot Trump som anklagades att 

vara en rasist med dålig kvinnosyn. Extra starkt motstånd blev det mot att han uttalade 

löften om att riva upp miljöregleringar och Obamas sjukförsäkringsreform (Lindahl 

2017). 

 

2.3 Ordkriget 

Den 19 september 2017 titulerade Trump Kim Jong-Un för ”Rocket man”, i talarstolen 

och hotade med att totalförstöra Nordkorea om det krävs för att försvara USA eller 

något av landets allierade. Trump ignorerade råd från sina medarbetare, som hävdade att 

situationen kan bli värre genom att förolämpa den unge diktatorn Kim Jong-Un.  

Kim Jong-Un svarade snabbt med att säga ”Trump barks like a frightened dog” som är 

”Mentally deranged U.S. dotard”. Trump svarade med sitt favorit 

kommunikationsvapen, Twitter. Han skrev följande: "Kim Jong Un of North Korea, 

who is obviously a madman who doesn't mind starving or killing his people, will be 

tested like never before!" (Atlas & Davenport 2017).  
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3 Tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras tidigare forskning som är användbar i vår studie.  

Gestaltningsteorin, på engelska framing theory, är en av de viktigaste teorierna när det 

gäller mediernas effekter i den politiska kommunikationen. Teorin har under de senaste 

decennierna varit en av de mest använda teorierna och vissa forskare menar att den 

representerar ett nytt paradigm inom medieforskningen (Strömbäck 2014). 

 

Jesper Strömbäck (2014) skriver att det än så länge finns relativt lite forskning om vad 

som påverkar mediernas gestaltningar men att det är rimligt att anta att de faktorer som 

påverkar kan vara bland andra kulturella och samhälleliga normer och värderingar, 

nyhetsredaktioners rutiner, nyhetsvärdering och den pågående samhälleliga debatten. 

Det gestaltningsforskningen mest har ägnats åt är sambandet mellan mediernas 

gestaltningar och medborgarnas uppfattningar kring det som nyheterna handlar om. 

Forskningen har hittills visat att mediernas gestaltning kan ha stor betydelse för hur 

människor uppfattar verkligheten (Strömbäck 2014). 

 

I studien Priming or Framing: Media Influence on Attitudes Toward Foreign Countries 

undersöker Paul R. Brewer, Joseph Graf och Lars Willnat (2003) två olika vägar för 

mediers effekt på människors attityd mot främmande länder. Den första vägen är 

indirekt och handlar om hur en nyhet om ett problem i en inrikes kontext kan höja den 

kognitiva tillgängligheten av tankar kring problemet. På så sätt “primas” mottagarna till 

att basera sin syn på andra länder utifrån dessa tankar. Den andra vägen är direkt: en 

nyhet som presenterar en ram som kopplar ett problem till en främmande nation på ett 

sätt som antyder en särskild utvärderande slutsats kan påverka hur mottagarna ser på 

nationen (Bruwer, Graf & Willnant 2003).  

Forskarna genomförde ett experiment som kretsade kring mediebevakningen av två 

problem och attityderna mot fyra nationer och fann bevis för mediernas påverkan på 

mottagarnas attityder mot andra nationer via den andra vägen men inte den första. 

 

I studien “Framing and dominant metaphors in the coverage of North Korea in the 

Australian media” undersöker forskarna hur Nordkorea gestaltas i medier från 

Australien. Likt oss utgår de från en postkolonial teori med ”vi” och ”dem”. Forskarna 

anser att det är en negativ syn på Nordkorea överlag i medier från Australien. De 

identifierar teman med en tematisk analys för att sedan se hur vanligt förekommande 
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dessa teman är i australiensiska medier. Den tematiska analysen identifierade fem 

metaforer som australiensiska medier använder i rapporteringen om Nordkorea. Dessa 

var följande:  

 

• Conflict metaphor, som handlar om att Nordkorea presenteras som ett militärt 

hot, med landets kärnvapenpolitik.  

• Psychopathology metaphor, handlar om hur medier framställer Kim Jong Un 

som en skrämmande person med narcissistiska drag. Där ledaren i landet 

vanligen beskrivs som extremt oförutsägbar.  

• Pariah metaphor, handlar om att landet är isolerat och hemlighetsfullt. 

• Orwellian metaphor, handlar om det politiska systemet som råder i landet, där 

regeringen kontrollerar invånarnas liv. Diktator, propaganda är vanligt 

förekommande ord i temat.  

• Basket case metaphor, handlar om levnadsstandarden för människorna i landet. 

Brist på mat, svält och överlevnad var vanligt förekommande ord inom temat.  

 

I analysen kommer de fram till att australiensiska medier använder vissa metaforer på 

Nordkorea och dess ledarskap. Dessa är ofta onormala handlingar och ett oberäkneligt 

beteende (Bell, Dalton, Jung & Willis 2015).  

Den här forskningen identifierar flera ramar, vilket kan hjälpa oss i den induktiva fasen 

när vi ska identifiera ramar. 

 

I studien Examining US news media discourses about North Korea undersöker Kim 

Hye Kyung hur Nordkorea framställs och beskrivs i medier från USA. I resultatet 

konstaterar Kyung (2014) att i rapporteringen om Nordkorea finns det ett “Hot tema”, 

som handlar om ett hot mot landets invånare och världsfred. Ett annat resultat är att 

medier i USA fokuserar på ländernas politiska ställning mot USA, snarare än geografisk 

närhet och historisk relation. De menar att det är likt tidigare forskning om “vi” och 

“dem” (Kyung 2014). Den här forskningen hittar ett “hot tema”, vilket vi kan undersöka 

om vi hittar i den induktiva fasen.  

 

Boden (2016) undersöker i sin artikel Mass media: Playground of stereotyping hur 

västerländska länder gestaltar Kina och hur landet stereotypiseras. Stereotyper 

uppkommer vanligtvis från att det saknas kunskap. Den kunskap som västerlänningar 
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har om Kina kommer oftast från vad de ser och läser i medier, därför spelar medier en 

viktig roll i framställningen av Kina. Likt oss använder forskaren postkolonial teori för 

att förklara stereotypiseringen av Kina.  

När Europa rapporterar om Kina tenderar de att förvärra stereotypiseringen, vilket leder 

till felinformation snarare än information (Boden 2016). Finns det ett liknande mönster, 

att svenska medier tenderar att förvärra stereotypiseringen om Nordkorea, eller om USA 

sedan Trump blev president? 

 

Dessa artiklar är relevanta i vår undersökning. I nästa kapitel redogörs de valda 

teoretiska perspektiv som vi valt, vilket blir en fördjupning.  

 

 

4 Teori 
I följande kapitel presenteras de teoretiska perspektiven som används i vår 

undersökning. Huvudsakligen utgår vi från Postkolonial teori, följt av 

Nyhetsvärderingsteori, Gestaltningsteori och Stereotypisering.  

 

4.1 Postkolonialism 

I boken Nyheter från gränsen skriver Ylva Brune (2004) att begreppet 

”Postkolonialism” har flera olika innebörder. I det här sammanhanget är det en kritisk 

analys av västerländska diskurser kring identitet, ”Orienten” och andra kulturer. Hon 

skriver också att en postkolonial analys fungerar även på svenska medier eftersom att 

svenskt nationellt identitetsskapande och Sveriges syn på ”främmande folk” under det 

senaste århundradet har legat nära den europeiska strömfåran (Brune 2004). 

  

I postkolonial analys är teorier om representationen av de(n) andra centrala. Ylva Brune 

(2004) skriver att de grundläggande resonemangen är att vår identitet blir synlig först 

när den avgränsas i förhållande till något annat som är skilt från oss. När vi konstruerar 

en grupp som de(n) andra tar vi fasta på det som skiljer ”dem” från ”oss”. ”De” är inte 

som ”vi” och ”vi” är normen (Brune 2004).  

 
“De andra är underordnade, inte bara för att de befinner sig i ett materiellt underläge, utan för 

att de saknar viktiga egenskaper, som skulle möjliggöra en jämlik relation. Förtryck och 

diskriminering kan åtminstone rättfärdigas. The white man's burden, att civilisera människor 
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världen över efter europeisk modell, blir i denna kontext en plikt för den rättrådige vite 

mannen.”      

(Brune 2004, s.36)  

 

Det finns flera skillnader i framställningen av ideérna om Orienten och ideérna om 

Europa. Där Europa framställs som rationellt, humant, utvecklat och överlägset. De 

andra, Orienten framställs som efterblivet, degenerat, stillastående och ojämlikt (Brune 

2004). Detta går att undersöka om det finns några tendenser av i rapporteringen om 

främst Nordkorea, som är mest olikt, det normala, “vi” i Sverige. 

 

Relationen mellan Västvärlden och Orienten är ett förhållande av dominans, ett 

maktförhållande. Orienten skapades inte enbart för den var orientalisk, de tvingades klä 

sig i rollen som orientalisk (Said 2016).  

 
“Orientalismen ligger aldrig långt borta från det som Denys Hay har kallat idén om Europa, ett 

kollektivt begrepp som identifierar oss som européer gentemot alla dem som inte är européer, 

och det kan faktiskt hävdas att den viktigaste komponenten i den europeiska kulturen är just det 

som gjort denna kultur hegemonistisk både inom och utanför Europa, nämligen idén om en 

europeisk identitet som är överlägsen i förhållande till alla icke-europeiska folk och kulturer” 

(Said 2016,  s.71) 

 

Said (2016) hävdar även att det finns idéer om orienten som understryker en europeisk 

överlägsenhet gentemot den orientaliska efterblivenheten.  

 
“Den europeiska kolonialismen andrafierade ett enormt antal människor, och konstruktionen av 

dem som efterblivna och underlägsna, vilade på det som Abdul JanMohamed har kallat för den 

manikeiska allegorin.”  

(Loomba 2005, s111)  

 

Enligt Loomba (2005) så är rasstereotypen inte endast en modern uppfinning 

från  kolonialismen, utan den har funnits enda sedan antiken när Grekland och Rom 

skapade några schabloner för européers framställningar om främlingar och “barbarer”.  
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4.2 Nyhetsvärdering 

I västvärlden som Sverige och USA finns det flera kriterier vad som blir en nyhet. 

Bland annat händelser som berör elitnationer och elitpersoner blir oftare en nyhet. Ju 

mer negativa konsekvenserna är, desto mer ökar sannolikheten att det blir en nyhet. Om 

en händelse uppfyller flera av dessa kriterier är det större chans att det blir en nyhet med 

stora rubriker (Häger 2014). Dessa kriterier menar vi kan hjälpa oss att förstå varför 

nyheter om konflikten mellan USA och Nordkorea är vanligt förekommande i svensk 

journalistik.  

 

För att en journalistisk historia ska vara värd att berättas måste den innehålla 

ingredienser som gör att läsarna kan relatera till den. Det kan handla om dramatik som 

kopplas till särskilda personer och en klar konflikt mellan dem, i synnerhet när det 

gäller politiskt präglade hot eftersom den moderna politiken i demokratiska stater har 

personifierats. Även icke-demokratiska stater har vanligen starka politiska ledare som 

fungerar väl i en mediebild av en politisk konflikt. En förutsättning för att kunna 

beskriva konflikten på ett personligt sätt är att personerna har olika uppsättningar 

egenskaper, till exempel den goda demokratin mot terrorn (Nord & Strömbäck 2005).  

 

Brune (2004) skriver att enligt Johan Galtung och Marie Ruge så ses nyhetsvärden som 

kriterier av vilka händelser som ska bli en nyhet. De hävdar att en händelse har större 

chans att bli en nyhet om uppfyller vissa egenskaper som nylighet, beröring med eliten i 

samhället, beröring med elitnationer, går att personifiera och är negativ. Andra viktiga 

selektionskriterier är också entydighet, meningsfullhet och konsonans med tidigare 

föreställningar, dessa kan uppfattas som viktiga egenskaper hos populära historier 

(Brune 2004).  

 

Hvitfelt (1985) skriver att sannolikheten för att en nyhetsartikel ska publiceras och 

hamna på första sidan ökar ju mer den behandlar följande:  

 
1. ”Politik, ekonomi samt brott och olyckor  

2. och om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd  

3. till händelser och förhållanden 

4. som är sensationella eller överraskande, 

5. handlar om enskilda elitpersoner 

6. men är viktiga och relevanta 
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7. utspelas under kort tid men del av ett tema,  

8. har negativa inslag 

9. och har elitpersoner som källor.”(Hvitfelt 1985) 
 

Enligt Hvitfelt (1985) är den mest betydelsefulla studien om nyhetsvärdering Galtung 

och Ruges “The structure of foreign news” som publicerades 1965. De presenterar tolv 

olika faktorer, som blir avgörande om en händelse blir en nyhet eller inte. Av dessa tolv 

kriterier anser Galtung och Ruge att de fyra sista är särskilt betydelsefulla i det 

nordvästliga hörnet av världen, dessa är följande: 

 
”9. Referens till elitnationer. Ju mer en händelse berör en elitnation, desto sannolikare är 

det att den blir en nyhet.  

10. Referens till elitpersoner. Ju mer en händelse berör en elitperson, desto sannolikare 

är det att den blir en nyhet.  

11. Personifiering. Ju mer en händelse kan ses i personliga termer, som resultat av 

handlade av enskilda individer, desto sannolikare är det att den blir en nyhet.  

12. Negativitet. Ju mer negativa en händelses konsekvenser är, desto sannolikare är det 

att den blir en nyhet. ”(Hvitfelt 1985, s.104). 

 

Vi menar att nyhetsvärderingsteori kan hjälpa oss att förstå varför vissa gestaltningar av 

konflikten mellan Nordkorea och USA förekommer och varför de ser ut som de gör.  

 

4.3 Gestaltingsteori 

I boken Handbok i journalistik skriver Adam Shehata (2015) att gestaltningar och 

gestaltningsteorin i grund och botten handlar om kommunikationens roll för hur 

människor förstår sin omvärld och att nyheter fungerar som ett fönster mot omvärlden 

för de flesta människor, men detta fönster kan aldrig vara en objektiv spegling av 

verkligheten. Han skriver också att journalistiska gestaltningar kan vara medvetna och 

omedvetna men att de är oundvikliga (Shehata 2015). 

 

Shehata (2015) skriver vidare att nyhetskonsumenterna anammar den 

problemformulering som ligger närmast de egna värderingarna och predispositionerna 

när journalistiken erbjuder flera gestaltningar (Shehata 2015). 
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I boken Spiral of Cynicism: The Press and the Public Good liknar författarna 

nyhetstextens gestaltningar, som på engelskan kallas “frames”, vid ramarna som finns i 

ett hus. 

 
“Like the framing of a house, a news frame creates a structure on which other elements are 

built. There is much in a house that is not the frame, but without the frame there is no house. And 

the frame determines the shape of the house.”  

(Cappella & Jamieson 1992, s.38) 

 

Frames, eller “ramar” som vi kommer kalla dem i vår undersökning, ger kontext som i 

sin tur aktiverar tidigare kunskap hos läsaren. Den aktiverade kunskapen tillsammans 

med texten producerar en förståelse som ingen de båda kan tillföra ensamt (Cappella & 

Hall Jamieson 1992). 

 

Entman (1993) skriver att gestaltning huvudsakligen handlar om att välja ut och 

framhäva. Att gestalta är att välja ut aspekter ur en upplevd verklighet och sedan göra 

dessa mer framträdande i en kommunikativ text för att främja en viss problemdefinition, 

tolkning av orsaker, moraliskt utvärderande och/eller en eventuell lösning eller 

rekommendation för det som beskrivs. Ramar diagnostiserar, utvärderar och föreskriver. 

 

Entman (1993) skriver att en enda mening kan utföra fler än en av dessa 

gestaltningsfunktioner men många meningar i en text kanske inte utför någon av dem. 

En ram i en text behöver inte nödvändigtvis innehålla alla fyra funktionerna. 

 

Entman (1993) skriver även om hur ramar har fyra positioner i 

kommunikationsprocessen: kommunikatören, texten, mottagaren, och kulturen. 

Kommunikatören gör medvetna eller omedvetna bedömanden när denne beslutar om 

vad som ska sägas, guidad av ramar som organiserar dennes trossystem. Texten 

innehåller ramar, som visar sig genom närvaron eller frånvaron av vissa nyckelord, 

fraser, stereotyper, källor till information och meningar som erbjuder kluster av fakta 

och bedömningar som styrker ett tema. Ramarna som guidar mottagarens tänkande och 

slutledningar kan spegla, eller inte spegla, ramarna som finns i texten och ramarna som 

kommunikatören ville framhäva. Kulturen är förrådet av ramar som vanligtvis åberopas, 

man skulle kunna definiera kulturen som en uppsättning gemensamma ramar som visar 

sig i diskursen och tänkandet hos de flesta människor i en social grupp (Entman 1993). 
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Ramar möjliggör inte bara tolkningar utan de förändrar också vilka slutsatser som görs. 

Slutledningarna härstammar från väl etablerade kunskapsstrukturer hos publiken och det 

som erbjuds genom budskapen i det som läses eller betraktas. Under många 

omständigheter kan dessa slutledningar möjliggöra en effektiv form av kommunikation 

där vissa saker kan låtas vara osagt. Under andra omständigheter kan slutledningarna 

vara missledande, missriktade eller helt enkelt falska (Cappella & Jamieson 1992). 

 

Sättet på vilka nyheter gestaltas av journalister och hur publiken gestaltar nyheter som 

konsumeras kan vara lika eller olika. En nyhet som syftar till att väcka en känslomässig 

identifikation genom att gestalta karaktärer sympatiskt kan istället framkalla klander 

riktat mot dessa offer (Cappella & Jamieson 1992). 

 

Van Gorp (2010) skriver att varje rekonstruerad ram presenteras med ett rampaket vilket 

är en integrerad struktur av framing devices “ramverktyg” och en kedja med reasoning 

devices “resonemangsverktyg” som påvisar hur ramen representerar ett visst problem 

(Van Gorp 2010). 

 

Ramverktyg fungerar som indikatorer för en viss ram. Ramverktyg är sådant som 

metaforer, historiska exempel med lärdomar, slagord, skildringar och bilder. Andra 

verktyg som är att beaktas är teman, sub-teman, typer av aktörer, åtgärder och 

bakgrund, resonemang, orsakssamband, kontraster, ordval, källor, kvantifieringar och 

statistik, diagram och grafer, appeller (känslomässiga, logiska, och etiska). Alla dessa 

verktyg bidrar till berättelsen och den retoriska strukturen hos en text (Van Gorp 2010). 

 

Resonemangsverktygen behöver inte alltid vara en del av innehållet i texten. Under 

tolkningen av budskapet, när en mental koppling sker mellan texten, ramen, och den 

individuella schematiska framställningen, kan läsaren komma fram till slutledningar 

som är i linje med resonemangsverktygen. 

 

Vi valde att använda oss av Gamson och Lasch (1983) ram- och resonemangverktyg. 

Ramverktygen är sådant som metaforer, historiska exempel från vilka lärdomar dras, 

framställningar, slagord och visuella bilder. Tillsammans bildar verktygen ett rampaket 

som utgör en ram. 
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4.4 Stereotypisering 

För det mesta har människor definierat andra människor innan de kommer i kontakt 

med dem. För att förstå världen utanför har kulturen i landet redan definierat olika saker 

för oss. 
  

“For the most part we do not first see, and then define, we define first and then see. In the great 

blooming, buzzing confusion of the outer world we pick out what our culture has already defined 

for us, and we tend to perceive that which we have picked out in the form stereotyped for us by 

our culture.”   

(Lippmann 2007, s.50) 

 

Vi får höra om världen innan vi upplever den och bildar sig en egen bild av den. Man 

skapar sig en fantasi om omvärlden innan man upplever den. Det blir en förutfattad 

mening som identifierar vissa saker som familjära eller konstiga. Stereotyper är 

konsekventa och överförs från generation till generation, detta är oundvikligt och kan 

upplevas som ett biologiskt faktum, det blir ett socialt arv (Lippman 2007). Som Boden 

(2016) tar upp i tidigare forskning så bygger stereotyper på att det saknas kunskap. 

Alltså att människor definierar andra människor innan de kommer i kontakt med dem.  

 

Brune (2004) menar att stereotyper har precis som fördomar och andra relaterade 

begrepp en negativ klang, där termerna “stereotyp” och “fördom” används som 

skällsord och hävdar att alla människor stereotypiserar och har fördomar. Nyhetstexter 

har en central roll när det kommer till att utforma, reproducera och sprida stereotyper i 

det moderna samhället. Stereotyper är vanliga inom journalistiken, men hur användbara 

de än är så är de inte erkända som legitima arbetsredskap.  

 
“Detta skapar en ambivalens i nyhetsförmedlingen, som bland annat tar uttryck i uttryckliga 

avståndstaganden från den främlingsfientlighet som de egna framställningarna kan tänkas bidra 

till, och ett dilemma i enskilda texter, där skribenten pendlar mellan en stereotyp gestaltning och 

ett samtidigt avståndstagande från generaliseringar.” 

(Brune 2004, s.258) 

 

Tillsammans med Postkolonial teori kommer stereotypisering hjälpa vår studie att 

identifiera ramar hur Nordkorea och USA gestaltas i svensk journalistik. Med hjälp av 
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postkolonial teori kan vi identifiera “vi” och “dem”, och med stereotypisering kan vi se 

hur detta yttrar sig i rapporteringen i konflikten mellan Nordkorea och USA. Med 

Nyhetsvärderingsteori menar vi att vi kommer kunna få en förståelse om varför 

rapporteringen ser ut som den gör. 

 

 

5.0 Metod 

I följande kapitel redogörs metodval följt av urval, metodkritik och kodschema.  

 

5.1 Metodval 

Vi valde att använda oss av en kvantitativ undersökningsmetod. Med en kvantitativ 

metod kan man analysera siffror och uppgifter, det går enkelt att visa hur kvantitativa 

variabler fördelar sig inom en grupp människor, organisationer och länder. Flera gånger 

kan det vara bra att kombinera en kvalitativ och kvantitativ metod med varandra. 

Kvalitativa metoder kan frambringa uppgifter som går att analysera med kvantitativa 

metoder (Eliasson 2013).  

 

Såhär skriver Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud (2017) om 

kvantitativa metoder: 

 
“Vi tar därför bestämt avstånd från uppfattningen att skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ 

innehållsanalys handlar om skillnaden mellan att räkna och tolka. Tvärtom innebär kvantitativ 

innehållsanalys allt som oftast att de innehållsliga enheterna först måste tolkas för att det skall 

vara möjligt att placera dem i rätt kategori där de senare kan räknas”  

(Esaiasson et al. 2017) 

 

I vår analys utgick vi från Van Gorp (2010) som delar upp sin kvantitativa analys i en 

induktiv (kvalitativ) fas och en deduktiv (kvantitativ) fas. 

 

5.2 Induktiv fas (kvalitativ fas) 

Van Gorp (2010) rekommenderar att man använder en induktiv fas i sin ramanalys där 

syftet är att rekonstruera de ramar som är användbara för att definiera ett visst tema. Det 

här hjälper till att eliminera subjektiviteten i analysen. 
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“A systematic analysis of the framing and reasoning devices that relate to a specific frame 

makes it possible to instruct independent coders to identify the presence of the frame in a 

subsequent deductive phase, thus limiting, or even eliminating, subjectivity from the framing 

analysis.”  

(Van Gorp 2010 s.92) 

 

I denna fasen analyserade vi artiklar (n=9) från tidningen Aftonbladet och tog likt Van 

Gorp (2010) fram en rammatris där varje rad representerar ett rampaket och varje 

kolumn en uppräkning av ram- och resonemangsverktyg som ramen manifesterar sig 

genom. 

 

När vi hade en repertoar av definierade ramar undersökte vi som Van Gorp (2010) vilka 

av våra ramar som är abstrakta nog att de går att applicera på områden utanför vårt 

ämne. 

 
“Each frame has to be abstract enough in order to be applicable to other issues that likely lie 

beyond the scope of the specific research topic”  

(Van Gorp 2010 s.99) 

 

Van Gorp (2010) skriver att en av de viktigaste funktionerna i gestaltning är att definera 

problem. Vissa problem definieras som problematiska och andra som icke-

problematiska (Van Gorp, 2010). I texterna letade vi efter Gamson och Lasch (1983) 

ramverktyg och resonemangsverktyg för att undersöka vilka problem och eventuella 

orsaker och konsekvenser som gestaltas. Vi tittade efter ramverktygen ordval, 

framställning, metaforer/liknelser, historiskt exempel, kontraster, kvantifiering och 

slagord.  

 

Vissa ramar passar bättre för att indikera orsakerna till ett problem, medan andra ramar 

indikerar konsekvenserna. Alla ramar har dock förmågan att främja en specifik tolkning 

(Van Gorp, 2010). 

 

När vi analyserade våra texter i den induktiva fasen gjorde vi en så kallad “öppen 

kodning” vilket innebär att vi analyserar texterna utan något förutbestämt kodverktyg 

(Van Gorp, 2010). Vi jämförde de olika texterna med varandra och gjorde en 

förteckning av de ram- och resonemangsverktyg vi hittade. I enlighet med vad Van 
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Gorp (2010) rekommenderar fokuserade vi inte på vad texten handlar om utan hur den 

berättas. 

 
“With regard to the news, framing is not about the core facts of a news event, but about what 

selections the journalist has made. When a news story is just about core facts and the 

journalist’s only choice is whether to write the story or not, there is probably no frame applied.”  

(Van Gorp 2010, s.15) 

 

I nästa steg letade vi utifrån Van Gorp (2010) efter mönster av verktyg genom att 

koppla dem till övergripande idéer. I föregående steget gjorde vi en förteckning av 

ramverktygen för varje individuell text. I detta steg letade vi efter likheter, olikheter och 

kontraster mellan alla verktygen och delade in dem i kategorier.  

 

Slutligen sammanställde vi en rammatris. 

 

5.3 Deduktiv fas (kvantitativ fas) 

Framing- och resonemangsverktygen är avgörande i den deduktiva fasen av 

ramanalysen eftersom de är igenkänningsbara, påvisbara, går att räkna, och för att de 

kan bli arrangerade och manipulerade (Van Gorp 2010). I den deduktiva fasen kunde vi 

undersöka med en kvantitativ metod hur ofta ramarna vi identifierat i den induktiva 

fasen förekommer i vårt urval. 

 

Vi valde att utgå från Van Gorp (2010) för att genomföra vår deduktiva fas i vår 

undersökning. 

 

Det första vi gjorde var att skapa ett kodschema utifrån vår rammatris med ett antal 

frågor som fångar in grundegenskaperna hos en ram (se kodschema). Van Gorp (2010) 

skriver att i den deduktiva fasen ska man avgränsa sig till sådana ramar som är unika 

och skiljer sig från varandra, detta för att öka undersökningens reliabilitet. Han skriver 

även att man i kodschemat ska minimera behovet av tolkning och att det bästa är att 

hålla sig till ja/nej frågor för att identifiera de olika ramarna. Även detta bidrar till en 

ökad reliabilitet (Van Gorp 2010). Om en artikel inte berörde konflikten mellan 

Nordkorea och USA räknade vi inte med den texten och den fick ett “NEJ” i 
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kodschemat. Ifall vi var osäkra diskuterade vi med varandra för att sätta rätt ram på rätt 

text, eller om en artikel inte handlade om konflikten.  

 

En text kan innehålla flera ramar. Därför använde vi oss av Van Gorps (2010) metod för 

att se vilken ram som var dominant i en text och kunde på så vis se vilken ram som var 

mest framträdande i texten.  

 

För att se vilken ram som var dominant i en text räknades antalet verktyg tillhörande en 

viss ram i varje text. Ju högre antal av verktyg desto större chans är det att ramen 

påverkar läsaren. 

 
“The higher the number the higher the chance the different devices within a particular text are 

able to evoke a schema in the mind of the reader that is in line with the frame to which the 

devices refer.” 

(Van Gorp 2010, s.101) 

 

Vi började med att analysera sju artiklar tillsammans för att se till att vi tänkte lika. När 

detta var gjort delade vi upp texterna och analyserade varannan text. Ifall det var några 

oklarheter kring vilken ram som tillhörde texten, eller om det var oklarheter kring om 

texten handlade om konflikten markerades den med röd färg. Efter att samtliga artiklar 

var analyserade, gick vi tillbaka och undersökte de röda texterna tillsammans. Totalt var 

det 19 artiklar som vi gick igenom tillsammans och efter diskussioner kunde vi tillslut 

tilldela varje text rätt ram.  

 

5.4 Urval 

Vi kände att vi ville undersöka en kvällstidning. Vi tror att kvällstidningar skriver mer 

sensationellt för att sälja nummer. Det underlättade för oss i arbetet med att hitta 

tydligare ramar. 

Slutligen föll valet på Aftonbladet som är en av sveriges största kvällstidningar som når 

ut till större delen av befolkningen. Eftersom det är en händelse som det dagligen 

rapporteras om måste vi begränsa oss till en tidning för att inte få ett för stort empiriskt 

material.  

 

Urvalsperioden är mellan 2013-01-01 till 2017-12-07, med den perioden fick vi med 

tidpunkten när Donald Trump blev USA:s nya president. Anledningen till att vi börjar 
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2013 är för att det var en stor ökning i antalet artiklar under det året jämfört med 

föregående år, med nästan dubbelt så många artiklar (n = 81). De efterföljande åren var 

det återigen ett mindre antal artiklar, i snitt 34 artiklar per år, innan det ökade markant 

under 2017 (n = 142). Genom att välja den tidsperioden får vi ett större empiriskt 

material, vilket vi tror kan gynna arbetet med att identifiera ramar. Totalt fick vi 

(n=326) artiklar med sökorden “Nordkorea AND USA” under följande period (2013-

01-01 - 2017-12-07).  

 

I den induktiva fasen tog vi fram artiklar (n=9) som var jämnt fördelade över 

urvalsperioden. Vi begränsade oss till tryckt press och valde bort notiser, förstasidor 

samt bildtexter. Genom ett strategiskt urval valde vi en blandning av både långa och 

korta texter. Totalt valdes (n=9) texter till den kvalitativa fasen.  

Urvalet består av nyhetsartiklar, åsiktstexter (Ledare, krönikor, insändare och 

debattartiklar) och reportage. Enligt Van Gorp (2010) är det bra att ha en variation av 

empiriskt material för att enklare identifiera ramar, därför använde vi oss av 

nyhetsartiklar och åsiktstexter. Samtliga artiklar fokuserar på konflikten mellan 

Nordkorea och USA. Under 2015 var det ett lågt antal texter (n=28), vi hittade ingen 

med tydlig koppling till konflikten mellan länderna och valde därför ingen text från det 

året. Istället tog vi en extra text från 2013.  

 

Även i den deduktiva fasen var urvalsperioden 2013-01-01 till 2017-12-07. Med 

sökorden “Nordkorea AND USA” i Retriever fick vi fram totalt 326 artiklar (n=326). 

Under analysprocessen upptäckte vi artiklar som inte uppfyllde våra krav och vi fick ett 

bortfall på 195 antal texter. De texter som nämner Nordkorea och USA, men som inte 

har konflikten som huvudfokus exkluderades. Även sökträffar som enbart visar en 

rubrik valdes bort (Dessa texter var förstasidan från tidningen). Totalt var det ett bortfall 

på (n=195) texter vilket gav ett urval på (n=131) artiklar. 
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 5.5 Metodkritik 

För att identifiera ramar måste forskarna utgå från egna tolkningar. Alla personer har 

egna kulturella värderingar. Vi kommer från västvärlden vilket kan påverka våra 

tolkningar. För att genomföra en bra studie måste forskarna vara objektiva. Det är 

möjligt att vi fått ett annat resultat om vi vuxit upp i en annan del av världen.  

 

I början var det ett relativt stort urval (n=326), dock förminskades urvalet när vi gick 

igenom det empiriska materialet. Vi fick ett bortfall på (n=196) texter, beroende på att 

de inte berörde konflikten mellan USA och Nordkorea. Hade vi vetat att så mycket 

texter försvann, hade vi valt fler tidningar eller en längre urvalsperiod. Genom att 

använda sökorden Nordkorea AND USA fick vi med samtliga artiklar om konflikten, 

men även mycket andra texter, texter som exempelvis enbart handlar om ett av länderna 

men som nämner det andra landet väldigt kortfattat. Vi borde kunnat optimera 

sökningen från början och inse att det blev ett stort bortfall. Då hade vi haft tid att välja 

fler tidningar, men genom att använda den sökningen riskerade vi att inte missa någon 

text om konflikten.  

Vi tycker att vi lyckades identifiera de vanligast förekommande och framträdande 

ramarna i rapporteringen om konflikten. Det är möjligt att vi upptäckt andra ramar ifall 

vi valt fler tidningar, eller andra texttyper. Som Van Gorp (2010) tar upp kan det vara 

till vår fördel genom att använda andra typer av texter än nyhetsartiklar, exempelvis 

lobbyorganisationers hemsidor. Dock tog vi med åsiktstexter för att underlätta arbetet 

med att identifiera ramar, det är möjligt att vi fått ett annat resultat om vi undersökt 

exempelvis Utrikesdepartementet.  

 

I vår induktiva fas identifierade vi enbart ramar från Aftonbladet, för att sedan 

undersöka hur vanligt förekommande de var i den deduktiva fasen. Det är möjligt att vi 

hade hittat andra ramar om vi haft mer variation på det induktiva empiriska materialet. 

Ifall vi valt flera tidningar, både dagspress, kvällspress samt diverse hemsidor är det 

möjligt att vi hade hittat andra ramar och på så sätt fått ett annat resultat.  

 

Eftersom Donald Trump inte ens har varit president i ett helt år så skulle man kunna 

argumentera för att vår undersökning låg för nära i tiden för att man skulle kunna se på 

längre sikt hur förändringen i användandet av ramar såg ut. Dock skrevs det så pass 
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många artiklar efter Trump att vi ändå fick ett större urval att utgå ifrån. Vi ville 

undersöka om det skedde någon förändring och det kunde vi se men det hade varit 

intressant att ha lika lång period innan och efter Trump blev president.  

 

Vi anser att vi har en hög reliabilitet på vår undersökning. Eliasson (2013) menar att om 

resultatet går att upprepa flera gånger blir reliabiliteten högre, det går att lita på 

undersökningen. I vår undersökning skulle det gå att upprepa resultatet. Eliasson tar 

även upp fyra punkter för att öka reliabiliteten, dessa är följande.  

• Arbeta med variablerna, mät dem på flera olika sätt. Vilket vi har gjort i vår 

undersökning. 

• Förbered undersökningen väl, formulera tydliga instruktioner på hur 

undersökningen ska genomföras. Vilket vi också har gjort, innan vi började 

samla in och analysera det empiriska materialet hade vi diskuterat med varandra, 

för att få en stor förståelse.  

• När flera personer genomför en undersökning är det viktigt att gå igenom vad 

som ska göras, så att undersökningen genomförs på samma sätt. Vi gjorde 

kodschemat tillsammans och ifall någon text var svårtolkad diskuterades den 

tillsammans.  

• Vid insamling av kvantitativ data – var uppmärksam så att ingen data kodas eller 

matas in fel. Vilket vi också var uppmärksamma på (Eliasson 2013). 

 

Vi använde oss av Excel i skapandet av diagram. Vilket skulle kunna medföra en större 

risk för fel än om vi hade använt ett program som tillexempel SPSS, som är mer 

automatiserat och inte kräver lika mycket manuell hantering av data.  
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5.6 Kodschema 

Dessa frågor användes för att identifiera vilken ram som texten bestod av.  

 

Vårdslöse ledaren:   

Signalerar texten att USAs president beter sig vårdslöst? JA/NEJ   

Signalerar texten att det finns missnöje med presidentens agerande inom landet? 

JA/NEJ  

Signalerar texten att presidenten agerar utifrån ett ego? JA/NEJ 

Signalerar texten en splittrad ledning inom landet? JA/NEJ   

 

Inkompetente ledaren:   

Signalerar texten att NKs ledare saknar kompetens? JA/NEJ   

Signalerar texten att NKs ledare är oerfaren? JA/NEJ   

Signalerar texten att NKs ledare är oförutsägbar? JA/NEJ   

Signalerar texten att NKs ledare vill visa sig stark? JA/NEJ  

 

Diktaturen som hot mot världsfreden: 

Signalerar texten att världsfreden är hotad? JA/NEJ 

Signalerar texten att Nordkorea bryter mot internationella bestämmelser? JA/NEJ 

Signalerar texten att Nordkorea förbereder sig för krig? JA/NEJ 

Signalerar texten att Nordkorea hotar andra länder? JA/NEJ 

Signalerar texten att det finns risk för ett kärnvapenkrig? JA/NEJ 

 

Tidning: Aftonbladet 

Datum: 2013-01-01 till 2017-12-07 

Handlar texten om konflikten JA/NEJ 

(Vid ett nej räknas texten bort). 

Genre: Nyhetstext, Åsiktstext (Ledare, krönika, insändare och debattartikel) och 

reportage.  
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6 Resultat 

I detta avsnitt presenteras först det induktiva resultatet, med de identifierade ramarna, 

följt av det deduktiva resultatet där vi visar hur vanligt förekommande dessa är i 

Aftonbladet under den valda perioden.  

 

6.1 Induktiv fas (kvalitativ) 

I denna del presenteras de ramar som vi funnit i vår artikelmatris (Se bilaga B), som 

gjordes utifrån det induktiva urvalet (Se bilaga A). 

 

Sammanfattningsvis gestaltas konflikten mellan Nordkorea och USA som spänd. 

Inledningsvis beskrivs Nordkorea som ett hot mot världsfreden. Senare, när Donald 

Trump blir USA:s president, övergår konflikten i en maktkamp mellan två vårdslösa 

och oförutsägbara ledare. Det rapporteras ständigt om Nordkoreas kärnvapenpolitik, och 

deras behov om att hävda sig mot omvärlden.  

 

Dessa gestaltningar finns i tre identifierade ramar, “Vårdslöse ledaren”, “Inkompetente 

ledaren” och “Diktaturen som hot mot världsfreden”. Dessa ramar beskrivs mer 

djupgående nedan: 

 

6.1.1 Vårdslöse ledaren 

Donald Trump har ett stort ego och beter sig inte i enlighet med vad som förväntas av 

USA:s president. Han har makten att starta ett världskrig genom ett knapptryck och är 

väldigt oförutsägbar. Trump tar ofta förhastade beslut och resten av ledningen måste 

försvara och rätta till hans misstag för att konflikten inte ska eskalera. Ledaren blir svår 

att ta på allvar och blir nästan en parodi på sig själv, och beskrivs av skribenter som en 

skämtfigur som försöker vara tuffast på skolgården. Donald Trump agerar impulsivt och 

uttrycker sig vårdslöst vilket kan leda till att konflikten trappas upp och sedan blir till ett 

krig. Dessa citat är exempel från Aftonbladet som indikerar vilken ram texten tillhör: 

 

"Fult spel mellan två skämtfigurer - Wolfgang Hansson: Donald Trump vill vara tuffast 

på skolgården” 
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"Donald Trump sitter på kärnvapenkoderna. Han kan med en enda order sätta eld på 

hela världen. Redan i valrörelsen uttryckte han sig väldigt vårdslöst om användandet av 

kärnvapen.” 

 

"Enda gången Kim Jong-Un skulle attackera först är om han är övertygad om att 

Nordkorea är utsatt för en omedelbart förestående attack från USA. Risken är att 

Trump provocerar fram det som hela världen fruktar.” 

(Aftonbladet 2017, 12 Augusti) 

 

"Nordkorea gör bäst i att inte hota USA mer. De kommer att bemötas med eld och 

ursinne av ett slag som världen aldrig tidigare sett", sa han till journalisterna som 

samlats vid hans golfklubb i Bedminister, New Jersey, New Jersey. ” 

(Aftonbladet 2017, 9 Augusti) 

 

Exempel på ramverktyg:  

Framställning: "Fult spel", "skämtfigurer". 

 

Metafor/liknelse: "tuffast på skolgården", "Han kan med en enda order sätta eld på hela 

världen", “De kommer mötas av eld och ursinne". 

 

Ordval: "väldigt vårdslöst", "Enda gången", "övertygad", "provocerar fram", "det som 

hela världen fruktar”, "varnade", "hota", "aldrig tidigare sett".  

 

Exempel på resonemangsverktyg:  

Donald Trump har makt att starta krig med ett knapptryck men är opålitlig. Han beter 

sig inte i enlighet med resten av ledningen.Trump måste hållas tillbaka av resten av 

ledningen för att inte starta krig. 

 

6.1.2 Inkompetente ledaren 

Kim Jong-Un gestaltas som en ung person som saknar erfarenhet att leda landet i det 

pressade läget som råder, i konflikten med USA. Med en stark militär och tillgång till 

kärnvapen blir han oförutsägbar, det blir en skrämmande kombination. Förtjänar Kim 

Jong-Un makten som han ärvde vid ung ålder av sin far som i sin tur ärvde den av sin 

far? Som ledare vill han hävda sig mot landets invånare och omvärlden, ingen vet vad 
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han går för. Dessa citat är exempel från Aftonbladet som indikerar vilken ram texten 

tillhör: 

 

"Nu tänker ledaren Kim Jong-Un bygga fler kärnvapen. - Han är som en ung man som 

precis fått körkort, säger den svenske konteramiralen Anders Grenstad, 54, som 

övervakar gränsen."    

 

"- När det gäller Kim Jong-Un vet vi inte riktigt vad vi har att göra med. Han ser upp 

till Kim Il Sung, men saknar hans erfarenhet. En general sa att han är som en ung man 

som precis fått körkort” (Aftonbladet 2013, 1 April) 

 

"Det kan bero på att Kim Jong-Un är en relativt färsk och mycket ung och oerfaren 

diktator. Kanske vill han hålla extra långt liv i konflikten för att visa att han menar 

allvar och inte tänker vika ner sig i första taget.  

Han vill visa sig tuff på hemmaplan och samtidigt sätta sig i respekt i omvärlden.”  

 

"Vad händer om Nordkorea beskjuter någon av de sydkoreanska öar som man gör 

anspråk på, så som skedde på hösten 2010? Den gången sköt Sydkorea tillbaka men rätt 

snabbt lugnade det ner sig. 

Skulle parterna hålla sig lika "coola" i dag eller är den unge Kim Jong-Un beredd att 

gå längre för att rädda ansiktet?” (Aftonbladet 2013, 4 april) 

 

"Det kan också handla om att den unga och oprövade ledaren Kim Jong-Un vill visa sig 

handlingskraftig. 

 

-Det här är en ung kille som sitter på kärnvapenmissiler. Bakom sig har han en tung 

militärmakt. Det är en ganska läskig situation, säger Mikael Weissmann” 

 

"Problemet är att han samtidigt målar in sig i ett hörn. 

Hur ska han efter alla hot om att attackera USA med kärnvapen plötsligt kunna gräva 

ner stridsyxan och låtsas som om allt är som vanligt?” 

 

"En mindre välvillig tolkning av Trumps handlande är att han inte tål att utmanas av en 

ung spoling från ett fattigt land. Trump vill vara tuffast på skolgården. Hans brist på 
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självkontroll är välkänd. I stället tvingas hans ministrar rycka ut och dämpa och släta 

över Trumps ilska, för att inte starta ett tredje världskrig." (Aftonbladet 2017, 12 agusti) 

 

Exempel på ramverktyg: 

Ordval: “Tung militärmakt”, ”Läskig situation”, “vika ner sig”, “respekt”, “coola”. 

 

Framställning: “Ung spoling från ett fattigt land”, “den unge oprövade ledaren”, 

“Relativt färsk och mycket ung och oerfaren diktator”. 

 

Metafor/Liknelse: “sitter på kärnvapenmissiler”, “Han är som en ung man som precis 

fått körkort”, “rädda ansiktet”.  

 

Exempel på resonemangsverktyg: 

Kim Jong-Un är en ung och oerfaren man som tror att han mer kompetens än han har. 

Han har tillgång till kärnvapen och beter sig vårdslöst när han bygger allt fler 

kärnvapen. Han är extra farlig för omvärlden. 

 

6.1.3 Diktaturen som hot mot världsfreden    

Nordkorea genomför gång på gång nya provsprängningar och kärnvapentester - trots 

varningar och protester från omvärlden. Landet är påväg att bli en fullfjädrad 

kärnvapennation. Om landet menar allvar med hoten, då riskerar ett tredje världskrig att 

bryta ut. Det är längesedan något land använde sig av kärnvapen i krig. Nu har de 

utvecklats och det skulle bli katastrofala följder om Nordkorea genomför en attack. Det 

krävs bara ett litet misstag för att konflikten ska eskalera och leda till ett stort krig. 

Dessa citat är exempel från Aftonbladet som indikerar vilken ram texten tillhör: 

     

"Hittills har Nordkorea provsprängt fem kärnvapen. Det mest framgångsrika testet 

hittills genomfördes i september 2016, när en laddning motsvarande ungefär två 

Hiroshima-bomber detonerade. ” (Aftonbladet 2017, 7 maj) 

 

"Detta trots varningar från omvärlden och i strid mot den resolution som röstats 

igenom i FN:s säkerhetsråd, rapporterar sydkoreanska Yonhap.” 
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"Kort efter att den nordkoreanska uppskjutningen bekräftats gick Japans 

premiärminister Shinzo Abe ut och kallade den för "fullständigt oacceptabel", skriver 

Reuters. " 

 

"Det är ytterst allvarligt att Nordkorea trots starka fördömanden och dessa pågående 

diskussioner fortsatt väljer att bryta med de regler och principer som det internationella 

samfundet slagit fast. Långsiktigt kan spänningarna på den koreanska halvön endast 

lösas genom dialog och förhandling", säger utrikesminister Margot Wallström. ” 

 

"För bara en månad sedan uppgav Nordkorea att man genomfört landets första 

sprängning av en vätebomb, ett test världen inte var sen att fördöma.  

Nordkoreas femte test Analyserna från bland annat USA visade dock att Nordkorea 

troligen ljög om vilken typ av bomb det rörde sig om. " 

(Aftonbladet 2016, 8 februari) 

 

"Så övar Kim för kärnvapenkrig - Experter: Nordkorea tvekar inte att slå till med 

atomvapen vid en konflikt” 

(Aftonbladet 2017, 6 december) 

 

"- Man kan säga att Nordkorea spelar schack och att de tar lång tid på sig mellan varje 

drag. När syd övar pratar nord jämt om att dränka Seoul i eld. Men det draget som de 

gör nu känner vi inte igen, säger han.” (Aftonbladet 2013, 1 april) 

 

"Nordkorea har enligt en hemligstämplad myndighetsrapport byggt en kärnvapenspets 

som får plats i en långdistansrobot, rapporterar Washington Post. Landet har tagit ett 

rejält kliv mot att bli en kärnvapenmakt.” (Aftonbladet 2017, 9 augusti) 

 

"I dagens uppskruvade läge är risken större för ett krig av misstag. Ett krig ingen 

egentligen vill…ha." 

 

"Kanske klarar de även den här gången av att stanna precis innan någon hoppar ner i 

avgrunden. I dagens explosiva miljö känns det som det krävs rätt lite för att utlösa ett 

krig.” 
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"Enda trösten är att det är svårt att se vad Nordkorea skulle ha att vinna på ett krig. 

Trots att man har en av världens största stående arméer är man i längden chanslösa. 

Ett verkligt krig vore självmord för regimen i Pyongyang.” 

(Aftonbladet 2013, 5 april)  

 

Exempel på ramverktyg: 

Ordval: "mest framgångrika testet", "trots varningar från omvärlden” 

"fullständigt oacceptabel”, "ytterst allvarligt", "världen","troligen ljög”, “var för 

kärnvapenkrig"" 

"Tvekar inte”, "kommer att hända", "uppskruvade läge", "krig av misstag”, "ger sig 

inte”, "dagens explosiva miljö”, "chanslösa", "verkligt krig". 

 

Historiskt exempel: "genomfördes i september 2016, när en laddning motsvarande 

ungefär två Hiroshima-bomber detonerade.” 

 

Metafor/liknelse: "Nordkorea spelar schack och att de tar lång tid på sig mellan varje 

drag”, "Landet har tagit ett rejält kliv mot att bli en kärnvapenmakt”, "Kanske klarar de 

även den här gången av att stanna precis innan någon hoppar ner i avgrunden", 

"självmord". 

 

Exempel på resonemangsverktyg:  

Omvärlden ser Nordkorea som en brottsling som bryter mot lagar och regler och gör 

vad de vill. 

 

6.2 Deduktiv fas 

I denna del redovisas resultatet av hur vanligt förekommande ramarna “Den vårdslöse 

ledaren”, “Den inkompetente ledaren” och “Diktaturen som hot mot världsfreden” är i 

Aftonbladet mellan 2013-01-01 till 2017-12-07. Under urvalsperioden skrev aftonbladet 

326 artiklar som innehöll orden “Nordkorea” och “USA”. Efter att ha gått igenom dem 

kunde vi konstatera att 131 av dem fokuserade på konflikten mellan USA och 

Nordkorea 
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6.2.1 Antal artiklar 

Stapeldiagrammet nedan visar hur många texter som fokuserar på konflikten mellan 

Nordkorea och USA. 2013 var det 40 stycken texter om konflikten, en relativt hög siffra 

jämfört med följande år. Under 2014 var den en minskning, där endast åtta artiklar 

handlar om konflikten. 2015 minskade det ytterligare och ingen text i Aftonbladet 

fokuserade på konflikten. 2016 ökade antalet texter till tio stycken. 2017 ökade antalet 

till 73 texter och det är fler än alla föregående år sammanslaget.  
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6.2.2 Förekomst av ramar 

Cirkeldiagrammet nedan visar hur vanligt förekommande ramarna var under 

urvalsperioden i en procentuell fördelning. Den överlägset mest förekommande ramen 

under urvalsperioden var “Diktaturen som hot mot världsfreden” där ramen 

identifierades i 80 procent av artiklarna, följt av “Vårdslöse ledaren” i 15 procent av 

texterna och “Inkompetente ledaren” i fem procent. Totalt var det (n=131) texter.  
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6.2.3 Förändring under Donald Trump 

Stapeldiagrammet nedan visar hur fördelningen av ramarna ser ut innan och efter 

Donald Trump blev president. Innan Trump blev president, mellan 2013-01-01 till 

2017-01-19, är det totala antalet texter 58 stycken. Efter Trump blev president, mellan 

2017-01-20 till 2017-12-07, är det totala antalet texter 73 stycken. “Den vårdslöse 

ledaren” förekommer endast efter Donald Trump blev president. Den förekommer i 26 

procent av samtliga texter som publicerades efter 20 januari 2017 fram till den 7 

december 2017. Ramen “Inkompetente ledaren” förekommer i tio procent av texterna 

innan Trump blev president och en procent efter Trump tillträdde, det har alltså skett en 

minskning av den ramen. Den mest förekommande ramen “Diktaturen som hot mot 

världsfreden” går att hitta i 90 procent av texterna innan Trump tillträdde och i 73 

procent efter han blev president. I diagrammet nedan kan vi alltså se att ramarna 

“Inkompetente ledaren” och “Diktaturen som hot mot världsfreden” har använts allt 

mindre och ramen “Vårdslöse ledaren” till viss del har fått ersätta dessa i tidningens 

rapportering. Värt att nämna är att andelen åsiktstexter har blivit fler sedan Donald 

Trump tillträdde. Under åren 2013-2016 var det endast fyra åsiktstexter (7 procent), 

sedan Trump blev president har det under 2017 varit tolv stycken (16 procent).  
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6.2.4 Förekomsten av ramar per år 

Linjediagrammet nedan visar hur vanligt förekommande varje ram är per år. 2013 var 

det fem texter med ramen “Inkompetente ledare” och 35 texter med ramen “Diktaturen 

som hot mot världsfreden”. 2014 minskade antalet texter, av åtta texter identifierades 

sju texter med “Dikaturen som hot mot världsfreden” och en som “Inkompetente 

ledaren”. Under 2015 saknas det texter som berör konflikten mellan Nordkorea och 

USA. 2016 var det 10 texter om konflikten, av dessa hade samtliga ramen “Diktaturen 

som hot mot världsfreden”. 2017 var den största ökningen, med totalt 73 artiklar. Där 

dyker ramen “Vårdslöse ledaren” upp för första gången i 19 av texterna. “Diktaturen 

som hot mot världsfreden” förekommer i 53 texter och “Inkompetente ledaren” i endast 

en text.  
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6.2.5 Texttyper 

Cirkeldiagrammet nedan visar hur stor del varje individuell texttyp har av samtliga 

artiklar. 85 procent av texterna är nyhetstexter. 13 procent av texterna är åsiktstexter 

(Ledare, krönikor, insändare och debattartiklar). Två procent av texterna är reportage.  
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I cirkeldiagrammet nedan går det se hur stor del av åsiktstexterna som innehåller 

respektive ram. Återigen är “Diktaturen som hot mot världsfreden” mest 

förekommande. Den ramen är med i 53 procent av samtliga åsiktstexter. “Vårdslöse 

ledaren” förekommer i 29 procent av åsiktstexterna och “Inkompetente ledaren” i 18 

procent. Här går det se att ramarna “Vårdslöse ledaren” och “Inkompetente ledaren” får 

ta en allt större plats i åsiktstexterna.  
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7 Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet med hjälp av teorier och tidigare forskning som 

presenterats tidigare i uppsatsen.  

 

Den mest förekommande ramen i Aftonbladets rapportering om konflikten mellan 

Nordkorea och USA är “Diktaturen som hot mot världsfreden”. Vi kunde se att i 

samtliga texttyper är ramen den mest förekommande. Den här ramen gestaltar 

Nordkorea som ett hot mot hela världen då de bryter mot internationella lagar och 

regler, främst när det gäller sin kärnvapenpolitik.  Häger (2014) skriver att ju större 

konsekvenserna är desto större är sannolikheterna att det blir en nyhet. Ett 

kärnvapenkrig skulle påverka en stor det av världen, kanske hela världen och vi ser det 

här som en förklaring på varför denna ramen är så vanligt förekommande. Hvitfelt 

(1985) nämner att Galtung och Ruge har gjort den främsta studien av nyhetsvärdering. I 

studien presenteras tolv olika faktorer som är avgörande om en händelse blir en nyhet. 

Den sista punkten i listan är särskilt betydelsefull i Sverige, den heter “Negativitet”. 

Även här handlar det om ju mer negativa en händelses konsekvenser är, desto större 

sannolikhet är det att den blir en nyhet. Även om det hittills inte varit några negativa 

konsekvenser, riskerar det att bli stora konsekvenser om ett kärnvapenkrig skulle bryta 

ut. Därför anser vi att tidningar ofta rapporterar om konflikten mellan Nordkorea och 

USA, för det kan bli stora konsekvenser och hela världen hotas av ett krig.  

 

Inom postkolonialismen konstukturerar vi en grupp som de andra. Där de andra är inte 

som “oss” och “vi” är normen (Brune 2004). Nordkorea beter sig inte enligt 

västvärldens förväntningar då de bryter mot lagar och regler som vi följer. Vi i väst ser 

till att försöka straffa dem genom sanktioner och de beskrivs som brottslingar som 

måste hanteras. I den tidigare forskningen “Framing and dominant metaphors in the 

coverage of North Korea in the Australian media” kom forskarna fram till att 

Nordkorea gestaltas negativt i medier från Australien. De kunde likt oss finna att 

Nordkorea sågs som ett militärt hot med sin kärnvapenpolitik, då de fann en “konflikt 

metafor” (Bell, Dalton, Jung & Willis, 2015). 

 

I “Examining US new media discourses about north korea” undersöks hur Nordkorea 

framställs i medier från USA. I studien identifieras ett hot tema, där Nordkorea ses som 

ett hot mot landets invånare och världsfred. Även vi kan se detta i vår funna ram 
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 “Diktaturen som hot mot världsfreden”(Kyung 2014). I kapitlet tidigare forskning tar vi 

upp Boden (2016) som undersökte hur västerländska länder gestaltar kina och hur de 

stereotypiserar landet. I konflikten mellan USA och Nordkorea är USA mest lik oss, 

Nordkorea är ett väldigt slutet land och det är svårt att veta vad som försiggår i landet. 

Stereotypisering uppkommer när det saknas kunskap, vilket det gör om Nordkorea i 

västvärlden då det är ett slutet land. Boden kom fram till att den kunskap som 

västerlänningar har om Kina kommer från vad de ser och läser om i media och därför 

har media en viktigt roll i framställningen. Stor del av nyheterna om konflikten kommer 

från USA, det kan vara en anledning till att Nordkorea framställs som ett hot mot 

världsfreden i en stor del av texterna.  

 

Ramen “Diktaturen som hot mot världsfreden” går att hitta i 90 procent av texterna 

innan Donald Trump blev president och 73 procent efter han tillträdde. Det gav mer 

utrymme åt de andra två ramarna. Anledningen kan vara att konflikten trappades upp 

och det blev mer åsiktstexter, där det är störst variation på ramar.  

 

Det är endast två texter som klassas som reportage. I dessa texter framträder enbart 

ramen “Diktaturen som hot mot världsfreden”. Vilket kan tolkas som att journalisten 

som besöker landet upplever ett hot för det skiljer sig från normen, från “vi”. Enligt 

Brune (2004) framställs Europa som rationellt, humant, utvecklat och överlägset, därför 

kan det vara stora kontraster när journalister besöker ett slutet och speciellt land som 

Nordkorea, ett land som tillhör “de andra”. Lippmann (2007) menar för att förstå 

världen utanför sitt hemland så har kulturen redan definierat olika saker för oss. Varje 

individ bildar sig en bild om omvärlden, man skapar sig en fantasi om den. Det blir en 

förutfattad mening som identifierar vissa saker som familjära eller konstiga. Journalister 

som åker ut och skriver reportage, har redan en uppfattning om landet, en förutfattad 

mening som kan genomsyras i texten.    

 

Vi kunde se att Hiroshima- och Nagasaki-bomberna användes vid ett flertal tillfällen 

som historiska exempel i gestaltningen av konflikten. Enligt gestaltningsteori är 

gestaltningen inte klar förrän mottagaren har gjort sin tolkning utifrån tidigare kunskap 

(Cappella & Jamieson 1992). Det här skulle kunna tolkas som att ett eventuellt 

kärnvapenkrig skulle få förödande konsekvenser men att det, som i Japan fallet, inte 

skulle bli västvärlden som skulle lida mest, utan det mindre utvecklade Nordkorea. Vi 
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tolkar detta som att USA och västvärlden inte vill att det ska hända igen men om ett 

kärnvapenkrig utbryter så har Nordkorea (de) ingen chans. Vi kunde alltså se att 

samtidigt som att gestaltningen av Nordkorea som ett hot dominerade så fanns där även 

tecken på att de är underlägsna militärt och annorlunda från oss. Det här går att koppla 

till postkolonialismen där USA är som oss i det civiliserade och utvecklade väst medan 

Nordkorea är en del av ett mindre utvecklat öst (Brune 2004). 

 

Det här leder oss in på ramen “Inkompetente ledaren”. Vi fann att den här ramen, som 

var vanligast förekommande under 2013 då den förekom i fem av 40 texter, gestaltade 

Kim Jong-Un som ung och oerfaren. Att denna ram var vanligare vid denna tid kan bero 

på att Kim Jong-Uns far, Kim Jong Il, dog 2011 och att Kim Jong-Un därmed inte hade 

varit ledare för Nordkorea i mer än ett par år. Han gestaltades som otestad och 

oförutsägbar. I tidigare forskning kring hur Nordkorea gestaltas i australiensiska medier 

kunde forskarna finna vad de kallar “psykologofy metafor”, vilken går ut på att Kim 

Jong-Un beskrivs som en skrämmande person med narcissistiska drag och som extremt 

oförutsägbar, vilket går i linje med vad vi funnit (Bell et al. 2015). Vi fann att Kim 

Jong-Un gestaltades som inkompetent och att hans okunskap leder till att han inte vet 

vad han håller på med när han hotar USA, väst, som är överlägset Nordkorea. Kim 

Jong-Uns arrogans blir på så sätt ett hot mot världsfreden. Said (2016) skriver om hur 

det finns en europeisk överlägsenhet gentemot den orientaliske efterblivenheten. Det 

blir ett slags hån genom att beskriva Kim Jong-Un som inkompetent, han ingår inte i 

den europeeiska överlägsenheten som Said beskriver.  

 

När en nyhet presenterar en ram, exempelvis “Inkompetente ledare” som kopplar ett 

problem till en främmande nation på ett sätt som antyder en särskild utvärderande 

slutsats kan det påverka hur mottagarna ser på nationen (Bruwer, Graf & Willnant 

2003). När skribenter använder ramen “Inkompetente ledaren” och skriver ord som 

oerfaren, mycket ung, relativt färsk, får läsarna bilden av att ledaren saknar kompetens 

att leda landet.  

 

I Galtung och Ruges lista över kriterier av vad som påverkar nyhetsvärdering är de sista 

punkterna extra betydelsefulla i den nordvästra delen av världen, alltså i Sverige. Likt 

ramen “Diktaturen som hot mot världsfreden” går det se kriterier från listan i ramen 

“Inkompetente ledare”. Referens till elitnationer, där konflikten handlar om Nordkorea 
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och elitnationen USA. Även referens till elitpersoner, Kim Jong-Un är Nordkoreas 

ledare och kan därför klassas som en elitperson. Det kan vara en anledning varför 

konflikten tas upp så pass mycket i Sverige.  

 

Vi kunde se att denna ram var vanligast i åsiktstexter, vilket vi tror kan bero på att 

skribenter får mer frihet och dennes egna kulturella bakgrund lyser igenom. Texterna är 

skrivna av en europe i väst som själv har fått sin kunskap till stor del genom medias 

rapportering och har sin egen uppfattning om vad som är normen och vad som är rätt 

och fel. I kontrast till detta gestaltades Kim Jong-Un även i vissa artiklar som mer lik 

oss i väst än sina föregångare då han har studerat i Schweiz, gillar delar av kulturen från 

väst och på så sätt kan tolkas som mer lik oss och trots allt inte helt bortkopplad från vår 

världsbild. 

 

Efter att Donald Trump tillträdde som president dök det upp en ny ram, “Vårdslöse 

ledaren”, som fick ta allt större plats i nyhetsrapporteringen. Här kunde vi se vissa 

likheter med ramen “Inkompetente ledaren” då ledaren för USA, Donald Trump, ibland 

gestaltades som ett hot mot världsfreden då han beter sig vårdslöst och irrationellt när 

han uttalar sig om konflikten mellan USA och Nordkorea. Händelser som rör 

elitpersoner och elitnationer blir oftare en nyhet och ju mer negativa konsekvenserna är 

desto större sannolikhet är det att det blir en nyhet (Häger 2014). Eftersom Donald 

Trump i högsta grad är en elitperson och USA en elitnation uppfyller konflikten mellan 

länderna, som skulle kunna få förödande konsekvenser, flera av kriterierna för att bli en 

nyhet med stora rubriker.  Dramatik som kopplas till särskilda personer och en klar 

konflikt mellan dem, i synnerhet när det gäller politiskt präglade hot eftersom politiken i 

demokratiska stater har personifieras (Nord & Strömbäck 2005). Ökningen av 

publicerade artiklar som skedde under 2017 beror förmodligen på missiltesterna som 

har utförts av Nordkorea under året. Den relativt frekventa förekomsten av ramen 

“Vårdslöse ledaren” skulle dock kunna peka på att nyhetsvärdet har ökat allt eftersom 

Donald Trump har uttalat sig om konflikten med Nordkorea i sociala medier. Det 

rapporteras om ett ordkrig mellan de båda ledarna och ledningen i USA gestaltas som 

splittrad då Donald Trump uttalar sig på eget bevåg. Även icke-demokratiska stater har 

vanligen starka ledare som fungerar väl i en mediebild av en politisk konflikt (Nord & 

Strömbäck, 2005). Ordkriget mellan Donald Trump och Kim Jong-Un höjer 

nyhetsvärdet på konflikten. Ju mer en händelse kan ses i personliga termer, som resultat 
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av handlande av enskilda individer, desto sannolikare är det att det blir en nyhet (Nord 

& Strömbäck, 2005). En förutsättning för att kunna beskriva konflikten på ett personligt 

sätt är att personerna har olika uppsättningar egenskaper, till exempel den goda 

demokratin mot terrorn (Nord & Strömbäck 2005). USA kan ses som den goda 

demokratin och Nordkorea som den onda diktaturen. Vi har dock kunnat se en 

förändring i den bilden då de båda ledarna gestaltas som oförutsägbara och impulsiva. 

Konflikten har gått från att handla om USA mot Nordkorea till att till stor del handla om 

konflikten mellan Donald Trump och Kim Jong-Un. Det är inte längre riktigt lika 

tydligt vem som är den gode ledaren och vem som är den onde. I vissa fall beskrivs de 

båda som skämtfigurer, vilket kanske skulle kunna resultera i att konflikten, som i 

grunden är allvarlig och kan få stora konsekvenser, inte tas på det allvar den bör av 

läsarna. 

 

 

8 Diskussion och slutsats 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat och samhällsrelevans och forskningsfrågorna 

besvaras. Avslutningsvis ger vi förslag på vidare forskning baserat på studiens resultat.  

 

8.1 Svar på studiens forskningsfrågor 

Målet med studien var att identifiera vilka ramar av konflikten mellan Nordkorea och 

USA som används i Aftonbladet och att ta reda på hur vanligt förekommande dessa 

ramar är. De vanligaste förekommande i Aftonbladet är “Diktaturen som hot mot 

världsfred”, “Vårdslöse ledaren” och “Inkompetente ledaren”. Ramen “Diktaturen som 

hot mot världsfred” var den mest framträdande som hittades i 80 procent av texterna, 

följt av “Vårdslöse ledaren” i 15 procent av texterna och den som användes minst i fem 

procent av texterna var “Inkompetente ledaren”. Att ramen “Diktaturen som hot mot 

världsfreden” är vanligast kan bero på att landet skiljer sig väldigt mycket både politiskt 

och kulturellt från Sverige. Kärnvapenpolitiken och landets slutenhet blir en stor 

kontrast för skribenten, som då kanske upplever ett hot. Även om skribenten inte har 

som avsikt att gestalta ett hot så är det svårt att undvika. Speciellt när landet bryter mot 

omvärldens sanktioner och genomför nya provsprängningar gång på gång. Skulle landet 

börja agera som resten av världen, skulle ramen troligtvis inte existera.  
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Vad gäller forskningsfråga nummer två, om det skett någon förändring i användningen 

av ramar sedan Donald Trump tillträdde som USA:s president går det se att det blir en 

större variation. I sambad med en upptrappad konflikt och fler artiklar än tidigare år, har 

ramen “Vårdslösa ledaren” börjat användas mer sedan Donald Trump blev president. 

Han skiljer sig från normen av tidigare presidenter och agerar på ett annorlunda sätt. 

Trump beter sig mer likt Kim Jong-Un och det är svårt att se vem som är den gode och 

den onde. När Obama var president var det tydligt att han var den gode och Kim Jong-

Un den onde, därför har ramen “Diktaturen som ett hot mot världsfred” minskat sedan 

Trump tillträdde, även USA kan klassas som ett hot mot världsfreden, då Trump kan 

starta ett kärnvapenkrig genom ett knapptryck. En före detta reality-profil och affärsman 

som nu är världens mäktigaste man, ger flera oklarheter.  

 

8.2 Samhällsrelevans 

Konflikten mellan USA och Nordkorea är vanligt förekommande i svenska medier den 

senaste tiden. Eftersom tidningar påverkar läsarna genom att erbjuda en bild att länderna 

och konflikten blir det extra viktigt att undersöka hur det gestaltas. För att se till att det 

går till på rätt sätt.  

 

Vi kunde se att rapporteringen kring konflikten alltmer började handla om Donald 

Trump och Kim Jong-Uns ordkrig efter att Trump tillträdde som USAs president. Det 

har gått från att handla om en konflikt mellan två militärt starka nationer till att handla 

om en konflikt mellan två oförutsägbara och irrationella ledare med mycket makt som 

riskerar världsfreden med sina handlingar. Något att fundera på är hur läsarna ser på 

konflikten när den blir alltmer absurd. Tas den på mindre allvar trots att den 

förmodligen är allvarligare än någonsin på grund av de båda ledarnas 

“sandlådefasoner”?  

 

Konflikten är ett viktigt ämne att rapportera om. Sverige är ett av få länder som haft en 

god relation med Nordkorea under en längre tid. Under en längre tid var Sverige det 

enda Eu-landet som hade en ambassad i Pyongyang. Sverige har även en god relation 

till USA. Därför är det extra viktigt för samhället att rapportera om konflikten, för att se 

hur den utvecklar sig.  
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8.3 Förslag till framtida forskning 

Eftersom vi inte hade ett speciellt stort urval, kan det var intressant att undersöka ett 

större material. Att undersöka fler Svenska tidningar för att kunna generalisera hur 

svenska tidningar gestaltar konflikten. Undersöka om det är någon skillnad i hur 

dagspress rapporterar om konflikten mellan Nordkorea och USA. Se om det används 

några andra ramar, eller se hur vanligt förekommande de ramar vi identifierat 

förekommer i ett större urval.  

Det vore även intressant att gå längre bak i tiden, till tiden då Kim Jong-Il styrde 

Nordkorea. Se hur skillnaden blev när sonen Kim Jong-Un ärvde makten. Se om någon 

tidigare president än Obama kan gå under ramen “Vårdslöse ledaren”. Det vore även 

intressant att se om det sker någon förändring längre in på Donald Trumps 

mandatperiod, när vi genomför undersökningen har han inte ens suttit vid makten ett år. 

Han är relativt ny vid presidentposten, sker det någon förändring i gestaltningen i slutet 

av mandatperioden? Ändras ramen “Vårdslöse ledaren” till något annat när han visat 

omvärlden vem han är? 

 

Vi har undersökt vilka ramar som Aftonbladet använder sig av men vi kan inte se hur 

läsarna uppfattar och tar emot dessa ramar. Eftersom det är hos läsaren slutledningarna 

dras skulle det kunna vara förslag till tidigare forskning, att göra en undersökning på hur 

ramarna tas emot av läsarna och om journalistens avsikt med ramen speglar det som 

uppstår hos mottagaren. 

 

I kapitlet bakgrund nämner vi hur George W Bush kopplade samman Nordkorea med 

Iran och Irak, i en ”ondskans axel”, att de hotade resten av världen. Han anklagade även 

Nordkorea för att exportera massförstörelsevapen till terrorister. Det vore intressant att 

undersöka om ramen ”Vårdslöse ledaren” förekom innan Barack Obama blev president, 

att börja en liknande undersökning tidigare, redan år 2000.  
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sig. 

  "I strama ordalag meddelade 
Nordkoreas högsta 
militärkommando att landet står 
redo för krig. 

Ordval: "redo för krig" Nordkorea är förberedda och 
förväntar sig krig. 

  ""Vi oroas av hoten"" Ordval: "oroas", "hoten" Nordkoreas hot skapar spänning 
mellan länderna. 

  "Och för första gången pekade 
Nordkorea ut målen för sina 
långdistansmissiler. Pjäserna står 
från och med i går morse redo att 
slå till mot USA:s fastland, 
Hawaii och den amerikanska 
militärön Guam, enligt statliga 
medier." 

Ordval: "första gången, "redo att 
slå till" 

Nordkorea höjjer hotnivån 
jämfört med tidigare genom att 
peka ut specifika amerikanska 
mål. De kan attackera 
närsomhelst. 

  "Bara timmar efter utspelet 
svarade USA att man tar de 
nordkoreanska aggressionerna på 
fullt allvar." 

Ordval: "Bara timmar", 
"nordkoreanska aggressionerna", 
"fullt allvar." 

USA reagerar snabbt mot det 
aggressiva Nordkorea och tar 
situationen på fullt allvar. 

  "- Vi oroas av alla hot som förs 
fram av nordkoreanerna. Vi tar 
allt de säger och allt de gör på 
fullt allvar. De måste sluta med 
att hota freden, det hjälper ingen, 
säger Pentagons talesman George 
Little enligt AP." 

Ordval: "oroas", "alla hot", "på 
fullt allvar", "måste sluta", "hota 
freden", "hjälper ingen" 

USA främjar freden, Nordkorea 
hotar den. 

  "Den senaste veckan har 
situationen på koreanska halvön 
blivit allt mer spänd. 

Ordval: "situationen", "alltmer",  
"spänd",  

Hotet om krig trappas snabbt upp. 

  "Nordkorea har svarat med egna 
övningar, hotat med att anfalla 
omtvistade öar i Japanska havet 
och testat kortdistansmissiler som 
kan nå Sydkorea och Japan. 
 
Samtidigt har de verbala hoten 
mot Sydkorea och USA ökat i 
både antal och intensitet. 
" 

Ordval: "anfalla omtvistade öar", 
"intensitet" 

Nordkorea kan komma att vilja 
lägga beslag på öar som de anser 
tillhör dem. De blir alltmer 
aggressiva i sina hot mot USA 
och Sydkorea. 



  
 

III 

  "- Det här är väldigt oroande och 
höjer självklart spänningarna. Det 
finns en risk att ett värre 
händelseförlopp triggas i gång, 
att Nordkorea kommer med ännu 
värre reaktioner eller börjar 
skjuta mot öar på den 
sydkoreanska sidan. Det skulle 
kunna sluta väldigt illa, särskilt 
eftersom USA kan tänkas hjälpa 
till, säger Mikael Weissmann, 
forskare på Utrikespolitiska 
institutet." 

Ordval: "väldigt oroande", "höjer 
självklart spänningarna", "risk", 
"värre händelseförlopp", "triggas 
igång", "värre reaktioner", "sluta 
väldigt illa" 

Nordkorea och Sydkorea triggar 
varandra och USA kan tänkas 
komma att förvärra utkomsten av 
situationen genom att ge sig in i 
konflikten. 

  "Han säger att Nordkorea 
agerande hittills främst handlat 
om retorik. Men att landet nu 
spelar ett "högt spel"." 

Ordval: "retorik" 
 
Metafor: "högt spel" 

Nordkorea tar sig vatten över 
huvudet genom att hota 
omvärlden 

  "- Nivån ökar hela tiden och snart 
tar de verbala möjligheterna slut, 
säger Mikael Weissmann." 

Ordval: "verbala möjligheterna 
slut" 

Någon i konflikten kommer sluta 
hota och skrida till handling. 

  "Det kan också handla om att den 
unga och oprövade ledaren Kim 
Jong-Un vill visa sig 
handlingskraftig. 
 
-Det här är en ung kille som sitter 
på kärnvapenmissiler. Bakom sig 
har han en tung militärmakt. Det 
är en ganska läskig situation, 
säger Mikael Weissmann. 
" 

Framställning: "den unga och 
oprövade ledaren Kim Jong Un 
vill visa sig handlingskraftig", 
"ung kille" 
 
Metafor/liknelse: "sitter på 
kärnvapenmissiler" 
 
Ordval: "tung militärmakt", 
"läskig situation" 

Kim Jong Un kan komma att göra 
något förhastat för att bevisa sig 
själv inför sitt land och 
omvärlden. Han saknar 
kompetens men har mycket makt 
vilket kan leda till ett krig. 

  "Samtidigt beräknas landet lägga 
en fjärdedel av sin BNP på 
militären - vilket kan jämföras 
med Sverige som lägger någon 
enstaka procent på militära 
utgifter." 

Kontrast: "vilket kan jämföras 
med Sverige som lägger någon 
enstaka procent på militära 
utgifter." 

Nordkorea lägger väldigt mycket 
pengar på militären. 

  Har utbildats på en exklusiv 
internatskola i Schweiz. 
 
När han tillträdde lovade han 
bättre tider för det utarmade 
folket. Bland annat utlovade han 
platåskor för kvinnor, 
djurparksbesök för barnen och 
hamburgare, pommes frites och 
pizza. 
 
Har ärvt intresset för både basket 
och utländska filmer av sin far - 
något som det stora flertalet av 
invånarna i det slutna landet 
aldrig får ta del av. 

Kontrast: "Har utbildats på en 
exklusiv internat skola i 
Schweiz.", "Bland annat utlovade 
han platåskor för kvinnor, 
djurparksbesök för barnen och 
hamburgare, pommes frites och 
pizza.", "Har ärvt intresset för 
både basket och utländska filmer 
av sin far - något som det stora 
flertalet av invånarna i det slutna 
landet aldrig får ta del av." 
 
Ordval: "bättre tider", "utarmade 
folket", 

Kim Jon Un har utbildats i och 
tagit del av västvärlden. Han är 
inte dum utan har hög utbildning. 
Han försöker blidka det lidande 
och isolerade folket med 
företeelser och materiella ting 
från väst. 

 



  
 

IV 

Artikel Text Ramverktyg Resonemangsverktyg 

Pågrånsen-till 
kriget - 
Svenske 
amiralen: Allt 
kan hända om 
en soldat gör 
fel 

"Nu tänker ledaren Kim Jong-Un 
bygga fler kärnvapen. - Han är som 
en ung man som precis fått körkort, 
säger den svenske konteramiralen 
Anders Grenstad, 54, som 
övervakar gränsen." 

Metafor/liknelse: "Han är som en 
ung man som precis fått körkort" 

Kim Jong Un är en ung och 
oerfaren man som tror att han 
mer kompetens än han har. Han 
har tillgång till kärnvapen och 
beter sig vårdslöst när han 
bygger allt fler kärnvapen. Han 
är extra farlig för omvärlden. 

  "Enligt kommittén är kärnvapen 
"nationens dyrgrip" och kommer 
inte förhandlas bort för "miljarder 
dollar"." 

Metafor/liknelse: "nationens 
dyrgrip" 

Nordkorea ser kärnvapen som 
sin främsta tillgång och som 
något värdefullt, ovärderligt, 
något att värna om. 

  "Aftonbladet mötte i går den 
svenske konteramiralen Anders 
Grenstad, 54, som övervakar 
gränsen mellan de två koreanska 
staterna. I två år har han bott i 
Seoul och haft jobbet som 
delegationschef för 
övervakningskommissionen i 
Koreas demilitariserade zon. 
 
Vant sig vid att förhöra 
nordkoreanska desertörer. 
 
Vant sig vid explosionerna när ett 
djur trampat på någon av de 
tusentals minorna som finns i 
barrskogen. 
 

Vant sig vid att beväpnade 
nordkoreanska soldater står meter 
från honom och zoomar in hans 
namnskylt med kikare." 

    

  "- Man kan säga att Nordkorea 
spelar schack och att de tar lång tid 
på sig mellan varje drag. När syd 
övar pratar nord jämt om att dränka 
Seoul i eld. Men det draget som de 
gör nu känner vi inte igen, säger 
han." 

Metafor/liknelse: "Nordkorea 
spelar schack och att de tar lång 
tid på sig mellan varje drag", 
"När syd övar pratar nord jämt 
om att dränka Seoul i eld.", "Men 
det draget som de gör nu känner 
vi inte igen, säger han." 

Nordkorea pratar mycket men 
de agerar sällan. Att de nu ska 
utöka sin kärnvapenarsenal är 
något vi inte sett tidigare och 
kan vara ett tecken på att de 
kommer allt närmare ett 
agerande. 

  "Är ni rädda för vad som kan 
hända? 
 
- Bekymrade över ordkriget som 
råder, givetvis. Och det som oroar 
mig är gnisttändningen. Det finns 
totalt någon miljon soldater runt 
gränsen. När någon av dem gör 
något fel, råkar trycka på 
avtryckaren... Hur det kan eskalera 
då." 

Metafor/liknelse: 
"gnisttändningen", "råkar trycka 
på avtryckaren" 

Det krävs bara ett litet misstag 
för att ett stort händelseförlopp 
ska sättas i rullning. 



  
 

V 

  "För att någon begår ett misstag, 
menar han, kommer att hända. 
Snart. - Det jag hoppas på är att 
ledarna agerar klokt då, inte 
irrationellt. Sydkoreas president, 
Park Geunhye, hade en pappa som 
också var president. Nordkorea 
försökte mörda honom, men 
dödade mamman i stället. Men 
Park Geun-hye har talat öppet om 
förlåtelse." 

Ordval: "kommer att hända", 
"snart" 
 
Historiskt exempel: ""Sydkoreas 
president, Park Geunhye, hade en 
pappa som också var president. 
Nordkorea försökte mörda 
honom, men dödade mamman i 
stället. Men Park Geun-hye har 
talat öppet om förlåtelse."" 

Det enda hoppet som finns är att 
Sydkorea agerar mer rationellt 
än Nordkorea. Sydkorea har 
förmågan att förlåta vilket kan 
förhindra ett krig. 

  "- När det gäller Kim Jong-Un vet 
vi inte riktigt vad vi har att göra 
med. Han ser upp till Kim Il Sung, 
men saknar hans erfarenhet. En 
general sa att han är som en ung 
man som precis fått körkort. Så 
länge det är rak väg och inte 
mycket trafik märker man inte av 
att han är nybörjare, men när 
situationen blir svår vet vi att han 
inte har kunskapen som krävs." 

Metafor/liknelse: "Han är som en 
ung man som precis fått körkort", 
"Så länge det är rak väg och inte 
mycket trafik märker man inte av 
att han är nybörjare, men när 
situationen blir svår vet vi att han 
inte har kunskapen som krävs." 

Kim Jong Un är en ung och 
oerfaren man som tror att han 
mer kompetens än han har. När 
politiken blir svår kommer han 
inte kunna hantera det. 

 
 
 
 
Artikel Text Ramverktyg Resonemangsverktyg 

Ett farligt chicken race som 
kan sluta med krig 

"Med alla hot och motdrag håller 
Nordkorea och USA på att 
försätta sig i en ohållbar situation. 
Hur ska Kim Jong-Un kunna 
trappa ner utan att förlora 
ansiktet?" 

Ordval: "ohållbar situation" 
 
Metafor/liknelse: "Hur ska 
Kim Jong-Un kunna trappa 
ner utan att förlora ansiktet?" 

Kim Jong Un har ett 
ego som hindrar 
honom från att vika ner 
sig och är beredd på att 
göra vad som krävs för 
att inte verka svag. 

  "I dagens uppskruvade läge är 
risken större för ett krig av 
misstag. Ett krig ingen egentligen 
vill 
...ha." 

Ordval: "uppskruvade läge", 
"krig av misstag" 

Det har gått så långt att 
ett litet felsteg kan leda 
till fullskaligt krig. 

  "Nordkoreas "normala" beteende 
är att hoten efter en tid ebbar ut 
och läget snabbt återgår till det 
normala. Den här gången fort-
sätter konflikten hela tiden att 
trappas upp. Nordkorea ger sig 
helt enkelt inte." 

Ordval: "Nordkoreas 
"normala" beteende", "den 
här gången", "ger sig inte". 

Situationen har aldrig 
varit så allvarlig som 
den är nu. 

  "Det kan bero på att Kim Jong-Un 
är en relativt färsk och mycket 
ung och oerfaren diktator. Kanske 
vill han hålla extra långt liv i 
konflikten för att visa att han 
menar allvar och inte tänker vika 
ner sig i första taget. 
 
Han vill visa sig tuff på 
hemmaplan och samtidigt sätta 
sig i respekt i omvärlden." 

Framställning: "relativt färsk 
och mycket ung och oerfaren 
diktator." 
 
Metafor/liknelse: "Han vill 
visa sig tuff på hemmaplan" 
 
Ordval: "vika ner sig", 
"respekt" 

Kim Jong Un använder 
konflikten för att 
bevisa att han inte är 
rädd för konfrontation 
och att han är en stark 
ledare. Han är beredd 
att riskera krig för att 
stärka bilden av sig 
själv. 



  
 

VI 

  "Problemet är att han samtidigt 
målar in sig i ett hörn. 
 
Hur ska han efter alla hot om att 
attackera USA med kärnvapen 
plötsligt kunna gräva ner 
stridsyxan och låtsas som om allt 
är som vanligt? 
" 

Metafor/liknelse: "Problemet 
är att han samtidigt målar in 
sig i ett hörn.", "plötsligt 
kunna gräva ner stridsyxan 
och låtsas som om allt är som 
vanligt?" 

Man hotar inte USA 
för och kommer undan 
med det. Han har gått 
över en gräns och kan 
inte backa. 

  "Visserligen har han ingen 
folkopinion att ta hän-syn till. 
Vanliga nordkoreaner vet inte 
mycket om vad som händer i 
omvärlden. De sväljer 
förmodligen lätt propaganda om 
att USA backat och Nordkorea 
segrat. 
" 

Framställning: "Vanliga 
nordkoreaner vet inte mycket 
om vad som händer i 
omvärlden. De sväljer 
förmodligen lätt propaganda 
om att USA backat och 
Nordkorea segrat." 

Nordkoreaner är 
lättmanipulerade och 
följer blint sin ledare. 
De får felaktig 
information om 
omvärlden. De 
kommer inte ha en röst 
i konflikten. 

  "De senaste veckorna har parterna 
tagit många små steg som var för 
sig inte betyder mycket med som 
sammantaget ändå utgör en 
förberedelse för krig. Det är som 
ett " chicken race" där ena sidan 
hela tiden väntar på att den andra 
ska vika sig." 

Metafor/liknelse: "chicken 
race" 

De båda nationerna 
beter sig vårdslöst när 
de vill visa vem som är 
modigast och starkast. 

  "Kanske klarar de även den här 
gången av att stanna precis innan 
någon hoppar ner i avgrunden. I 
dagens explosiva miljö känns det 
som det krävs rätt lite för att 
utlösa ett krig." 

Metafor/liknelse: "Kanske 
klarar de även den här gången 
av att stanna precis innan 
någon hoppar ner i 
avgrunden" 
 
Ordval: "dagens explosiva 
miljö" 

Tidigare har det gått att 
backa för att undvika 
krig men idag ser 
världen annorlunda ut 
och det finns större risk 
för krig. 

  "Vad händer om Nordkorea 
beskjuter någon av de 
sydkoreanska öar som man gör 
anspråk på, så som skedde på 
hösten 2010? Den gången sköt 
Sydkorea tillbaka men rätt snabbt 
lugnade det ner sig. 
 
Skulle parterna hålla sig lika 
"coola" i dag eller är den unge 
Kim Jong-Un beredd att gå längre 
för att rädda ansiktet?" 

Historiskt exempel: "Vad 
händer om Nordkorea 
beskjuter någon av de 
sydkoreanska öar som man 
gör anspråk på, så som 
skedde på hösten 2010? Den 
gången sköt Sydkorea tillbaka 
men rätt snabbt lugnade det 
ner sig." 
 
Ordval: "coola" 
 
Framställning: "unga" 
 
Metafor: "rädda ansiktet" 

Tidigare har konflikten 
gått att lugna ned men 
det går inte att förutspå 
hur den oerfarne Kim 
Jong Un kommer 
reagera i framtiden. 

  "Enda trösten är att det är svårt att 
se vad Nordkorea skulle ha att 
vinna på ett krig. Trots att man 
har en av världens största stående 
arméer är man i längden 
chanslösa. 
 

Ett verkligt krig vore självmord 
för regimen i Pyongyang." 

Ordval: "chanslösa", "verkligt 
krig" 
 
Metafor/liknelse: "självmord" 

Nordkorea kan hota så 
mycket de vill men när 
det blir skarpt läge har 
de ingen chans mot 
resten av världen. 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

VII 

Artikel Text Ramverktyg Resonemangsverktyg 

Lovar att hämnas - Obamas 
hårda svar överraskar 
analytiker i USA - nu har 
satiren utlöst en världskris 

"Lovar att hämnas - Obamas 
hårda svar överraskar analytiker i 
USA - nu har satiren utlöst en 
världskris" 

Ordval: "Lovar", "hämnas", 
hårda svar", "överraskar", 
"utlöst",  "världskris" 

Obama har överraskat 
genom att bete sig 
ovanligt aggressivt. 

  "Det började med en barnslig 
satir. Nu har "The interview" 
med Seth Rogen och James 
Franco i huvudrollerna utlöst en 
världskris. I går kväll hotade 
Barack Obama Nordkorea med 
hämnd." 

Ordval: "barnslig satir", 
"utlöst en världskris", 
"hotade", "hämnd" 

Situationen är så spänd 
att det bara krävs en 
satirfilm för att hotet 
om ett krig ska uppstå. 

  "Vi kommer att svara.  
 
Och vi kommer att göra det utan 
förvarning, när vi vill, sa den 
amerikanske presidenten i en tv-
sänd presskonferens." 

Ordval: "utan förvarning", 
"när vi vill". 

USA kommer hämnas 
på Nordkorea och de 
har makten att göra det 
när de vill. 

  "Hotet - tillsammans med 
utpekandet av den nordkoreanska 
militärdiktaturen - fick 
kommentatorerna i de 
amerikanska tv sofforna att gå i 
gång.  
 
- Det var överraskande hårda ord, 
ansåg CNN:s analytiker. " 

Ordval: "hotet", "utpekandet", 
"överraskande", "hårda ord" 

Obama beter sig 
extraordinärt och 
ovanligt aggressivt när 
han hotar Nordkorea 
med hämnd. 

  "- Det var ett misstag att dra 
tillbaka filmen, sa Obama.  
 
Kostnad: 1,5 miljarder 
 - Vi kan inte ha ett samhälle där 
någon diktator någonstans kan 
införa censur i USA.  
 
Han varnade för följderna när 
man böjer sig för krav på en satir.  
 
- Tänk då på vad de kan göra om 
de ser en dokumentär eller 
nyhetsrapporter de inte gillar. Än 
värre blir det om producenter, 
distributörer och andra börjar 
censurera sig själva för att de inte 
vill förolämpa känslorna hos 
någon vars känslor bör 
förolämpas. " 

Ordval: "misstag", "censur", 
"inte gillar" "böjer sig", 
"förolämpa", "känslorna", 
"känslor" 
 
Kvantifiering: "Kostnad: 1,5 
miljarder" 

Kim Jong un har 
lyckats censurera en 
film i USA för att han 
inte gillade den och 
USA vek ner sig. Detta 
är ett hot mot 
demokratin. 



  
 

VIII 

  "I så fall riskerar filmbolaget 
hackarnas vrede. I går skickade 
de ett mejl till Sony, där de 
prisade företaget för att ha dragit 
tillbaka "The interview".  
 
Samtidigt varnades bolaget för att 
distribuera filmen "i någon 
form". För Obama är hotet 
talande.  
 
- Att de på grund av en satirisk 
film beslutade att sätta in en stor 
stöt mot ett filmbolag säger en 
hel del intressanta saker om 
Nordkorea. " 

Ordval: "hackarnas vrede", 
"prisade", "varnade", "hotet 
talande", "stor stöt" 
 
Framställning: "säger en hel 
del intressanta saker om 
Nordkorea" 

Nordkorea hotar och 
hånar företag i USA 
och lägger stor kraft på 
att försöka censurera 
en film, detta visar 
vilken absurd nation 
det är. 

  "Presidenten lovade sedan att 
betala igen med samma mynt.  
 
- Vi kommer att svara. Vi 
kommer att svara proportionerligt 
och på en tid och plats som vi 
väljer. Det är inget jag kommer 
att utannonsera på den här 
presskonferensen." 

Ordval: "lovade", "svara", 
"proportionerligt" 
 
Metafor/liknelse: "betala igen 
med samma mynt" 

USA kommer reagera 
på Nordkoreas hacker 
attack men de kommer 
inte göra något 
förhastat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel Text Ramverktyg Resonemangsverktyg 

Världen rasar - 
Jong Un Jublar 

"VÄRLDEN RASAR - JONG- UN JUBLAR -  - 
Nordkorea avfyrade robot trots varning - Uppgifter: 
Förbereder för ny sprängning" 

Ordval: "världen 
rasar" 
 
Ordval: "Jong Un 
jublar" 
 
Ordval: "Trots 
varning" 

Kim Jong Un struntar i 
resten världen och gör 
som han vill 

  "Detta trots varningar från omvärlden och i strid mot den 
resolution som röstats igenom i FN:s säkerhetsråd, 
rapporterar sydkoreanska Yonhap." 

Ordval: "trots 
varningar från 
omvärlden" 

Nordkorea struntar i 
vad resten av världen 
säger. 



  
 

IX 

  "Nordkorea hävdar att det rör sig om en fredlig 
satellituppskjutning, i syfte att sätta en observationssatellit i 
omloppsbana.  
 
Omvärlden ser det dock som ett sätt att dölja att man testar 
en möjlig kärnvapenbärande robot, så kallad 
interkontinental robot.  
" 

Ordval: "hävdar" 
 
Ordval: 
"omvärlden" 

Nordkorea går inte att 
lita på och hela världen 
är emot dem. 

  "Kort efter att den nordkoreanska uppskjutningen bekräftats 
gick Japans premiärminister Shinzo Abe ut och kallade den 
för "fullständigt oacceptabel", skriver Reuters. " 

Ordval: 
"fullständigt 
oacceptabel" 

Nordkorea bryter mot 
reglerna. 

  "Missilen som ska ha avfyrats natten mot söndag tros ha en 
räckvidd på mer än 10 000 kilometer, vilket gör att den 
skulle kunna nå USA:s fastland, skriver Yonhap. " 

Kvantifiering: 
"10 000 
kilometer" 

Inte ens USA går säkra 
för Nordkorea. 

  ""Nordkoreas uppskjutning av en missil är helt oacceptabel 
och ett mycket allvarligt brott mot FN:s säkerhetsråds 
resolutioner. Det är en provokativ handling som leder till 
ökad spänning i regionen med risk för ytterligare 
destabilisering och upprustning", säger utrikesminister 
Margot Wallström (S) i en skriftlig kommentar till TT.  
" 

Ordval: "helt 
oacceptabel" 
 
Ordval: "mycket 
allvarligt brott" 

Omvärlden ser 
Nordkorea som en 
brottsling som bryter 
mot lagar och regler 
och gör vad de vill. 

  ""Det är ytterst allvarligt att Nordkorea trots starka 
fördömanden och dessa pågående diskussioner fortsatt 
väljer att bryta med de regler och principer som det 
internationella samfundet slagit fast. Långsiktigt kan 
spänningarna på den koreanska halvön endast lösas genom 
dialog och förhandling", säger utrikesminister Margot 
Wallström. " 

Ordval: "ytterst 
allvarligt" 
 
Ordval: "starka 
fördömanden" 
 
Ordval: "bryta" 
 
Ordval: "endast" 

Nordkorea bryter mot 
alla lagar och regler 
och situationen är 
mycket allvarlig och 
den går bara att lösa 
genom dialog, inte 
krig. 

  "För bara en månad sedan uppgav Nordkorea att man 
genomfört landets första sprängning av en vätebomb, ett 
test världen inte var sen att fördöma.  
 
 
Nordkoreas femte test Analyserna från bland annat USA 
visade dock att Nordkorea troligen ljög om vilken typ av 
bomb det rörde sig om. " 

Ordval: "världen" 
 
Ordval: 
"fördöma" 
 
Ordval: "troligen 
ljög" 

Nordkorea provocerar 
världen med sina 
kärnvapentester men 
ljuger förmodligen om 
att de har skett. Fakta 
från Nordkorea går inte 
att lita på. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel Text Ramverktyg Resonemangsverktyg 

Så övar Kim för 
kärnvapenkrig - 
Experter: 
Nordkorea tvekar 
inte att slå till 
med atomvapen 
vid en konflikt 

"Så övar Kim för 
kärnvapenkrig - Experter: 
Nordkorea tvekar inte att slå 
till med atomvapen vid en 
konflikt" 

Ordval: "övar för kärnvapenkrig" 
 
Ordval: "Tvekar inte" 

Kim övar inte för att försvara sitt 
land, utan för att föra krig med 
kärnvapen. 



  
 

X 

  "Kim Jong-Un tänker inte 
sluta som Saddam Hussein 
eller Muammar Gaddafi. Om 
han hotas med invasion 
kommer Nordkoreas 
kärnvapen riktas mot 
amerikanska baser i Sydkorea 
och Japan, varnar experter" 

Historiskt exempel: "som 
Saddam Hussein eller Muammar 
Gaddafi." 

Kim Jong Un kommer inte ge sig 
och låta USA få tag i honom, han är 
beredd att försvara sig. 

  "- Nordkorea utvecklar en 
offensiv doktrin för storskalig 
användning av kärnvapen i de 
tidiga stadierna av en 
konflikt, skriver han i 
tidningen Foreign Policy. " 

Ordval: "Offensiv doktrin för 
storskalig användning av 
kärnvapen" 

Nordkorea är offensiva och 
förbereder sig för storskaligt 
kärnvapenkrig. 

  "När Nordkorea i ordets rätta 
bemärkelse "testade" 
missilerna, för att tekniskt se 
om de fungerade, avfyrades 
de från en och samma plats. " 

Ordval: ""testade"" Nordkorea säger att de testar 
missiler men egentligen gör de 
något annat. 

  " Sedan 2014 har de utfört 
minst 77 provskjutningar. " 

Kvantifiering: "Sedan 2014 minst 
77 provskjutningar" 

Nordkorea har under de senaste 
åren utvecklat sina vapen snabbt 
med hjälp av många tester. 

  "Den stora skräcken för 
Japan, Sydkorea och USA är 
att Nordkorea även ska lära 
sig bygga kärnstridsspetsar 
tillräckligt små för att fästas 
på missilerna. " 

Ordval: "den stora skräcken" Japan, Sydkorea och USA är rädda 
för hur det kommer bli när 
Nordkorea utvecklar sina 
kärnvapen. 

  "Hittills har Nordkorea 
provsprängt fem kärnvapen. 
Det mest framgångsrika testet 
hittills genomfördes i 
september 2016, när en 
laddning motsvarande ungefär 
två Hiroshima-bomber 
detonerade. " 

Kvantifiering: "fem kärnvapen" 
 
Ordval: "mest framgångsrika 
testet" 
 
Historiskt exempel: 
"genomfördes i september 2016, 
när en laddning motsvarande 
ungefär två Hiroshima-bomber 
detonerade." 

Nordkorea utvecklar allt mer 
avancerade kärnvapen som är 
kraftfullare än de som tidigare 
använts i krig. 

  "Inför invasionen av Irak 
2003 kunde USA ostört 
kraftsamla i närområdet. Med 
operativa nordkoreanska 
kärnvapenmissiler skulle 
detsamma vara omöjligt i 
närheten av Koreahalvön.  
" 

Historiskt exempel: "Inför 
invasionen av Irak 2003 kunde 
USA ostört kraftsamla i 
närområdet." 

Tidigare kunde USA röra sig ostört 
runt Nordkorea. Nu har tiderna 
förändrats då Nordkorea blir allt 
mer militärt utvecklade. 



  
 

XI 

  "USA ÄR INTE HOTAT - 
ÄNNU SÅ LÄNGE  
 
■ Det amerikanska fastlandet 
är ännu inte hotat. Nordkorea 
har inte provskjutit några 
interkontinentala ballistiska 
missiler (ICBM) och är 
fortfarande 5-10 år ifrån att 
kunna fästa atomladdningar 
på en ICBM, tror professor 
Siegfried S Hecker. " 

Ordval: "ännu så länge" Det är bara en tidsfråga innan 
Nordkorea kan nå till USA med 
missiler. 

 
 
 
Artikel Text Ramverktyg Resonemangsverktyg 

De kommer mötas av eld och 
ursinne" - Donald Trump varnar 
Nordkorea efter landets 
kärnvapensatsningar 

"" De kommer mötas av eld och 
ursinne" - Donald Trump varnar 
Nordkorea efter landets 
kärnvapensatsningar" 

Metafor/liknelse: "De 
kommer mötas av eld och 
ursinne" 
 
Ordval: "varnar" 

  

  "Donald Trump lovar att svara 
med " eld och ursinne" om 
Nordkorea inte slutar hota att 
attackera USA.  

Metafor/liknelse: "De 
kommer mötas av eld och 
ursinne" 
 
Ordval: "varnar" 

Om inte Nordkorea 
slutar hota så kommer 
USA slå ner hårt på 
landet. 

  "- Det är farligt och vårdslöst att 
hota Nordkorea med utplåning, 
säger Daryl Kimball, chef på 
avrustningorganisationen Arms 
Control Association till the 
Guardian." 

Ordval: "farligt", 
"vårdslöst", "utplåning" 

Donald Trump beter 
sig vårdslöst när han 
hotar Nordkorea vilket 
kan provocera fram en 
upptrappning av 
konflikten. 

  "Nordkorea har enligt en 
hemligstämplad 
myndighetsrapport byggt en 
kärnvapenspets som får plats i en 
långdistansrobot, rapporterar 
Washington Post. Landet har tagit 
ett rejält kliv mot att bli en 
kärnvapenmakt. " 

Metafor/liknelse: "Landet 
har tagit ett rejält kliv mot 
att bli en kärnvapenmakt" 

Nordkorea utvecklas 
snabbt mot att bli en 
kärnvapenmakt. 

  "President Trump varnade i går:  
 
"Nordkorea gör bäst i att inte hota 
USA mer. De kommer att 
bemötas med eld och ursinne av 
ett slag som världen aldrig 
tidigare sett", sa han till 
journalisterna som samlats vid 
hans golfklubb i Bedminister, 
New Jersey, New Jersey.  

Ordval: "varnade", 
"hota", "aldrig tidigare 
sett" 
 
Metafor/liknelse: "De 
kommer mötas av eld och 
ursinne" 

Om inte Nordkorea 
slutar hota så kommer 
USA slå ner hårt på 
landet med kärnvapen 
kraftfullare än vad som 
tidigare har skett i krig. 

  " 
Daryl Kimballs kollega Kelsey 
Davenport anser att det finns en 
risk med den här sortens retorik 
och att en liten incident kan 
komma att explodera och leda till 
en större konflikt: " 

Metafor/liknelse: "en liten 
incident kan komma att 
explodera och leda till en 
större konflikt:" 

Donald Trump beter 
sig inte i enlighet med 
hur en president ska 
bete sig enligt många i 
USA. Han blir en del 
av hotet. 



  
 

XII 

  "Den demokratiska senatorn och 
toppkandidaten Dianne Feinstein 
menar att diplomati är den "enda 
sunda vägen framåt" och 
kritiserar starkt Trumps ordval: "- 
Isoleringen av Nordkorea har inte 
stoppat deras strävan efter 
kärnvapen och president Trump 
hjälper inte situationen med sina 
bombastiska kommentarer."" 

Ordval: "kritiserar starkt", 
"bombastiska 
kommentarer", "enda 
sunda vägen framåt" 

Donald Trump agerar 
inte med sunt förnuft 
när han hotar 
Nordkorea. Trump 
framstår som ett hot av 
sina egna. 

  "Förutom det allvarliga i att 
situationen nu kan eskalera 
mellan de båda nationerna har 
många medieprofiler i USA 
uppmärksammat Trumps nya 
retorik som något den 
nordkoreanske ledaren Kim Jung-
un ägnat sig åt." 

Metafor/liknelse: 
"uppmärksammat Trumps 
nya retorik som något den 
nordkoreanske ledaren 
Kim Jung-un ägnat sig 
åt." 

Trump beter sig inte 
som en demokratisk 
president utan mer som 
den diktatorn han 
hotar. 

 
 
 
Artikel Text Ramverktyg Resonemangsverktyg 

Fult spel 
mellan två 
skämtfigurer 

"Fult spel mellan två 
skämtfigurer - Wolfgang 
Hansson: Donald Trump vill 
vara tuffast på skolgården" 

Framställning: "Fult spel", "skämtfigurer" 
 
Metafor/liknelse: "tuffast på skolgården" 

De två ledarna beter sig 
inte enligt reglerna, de 
beter sig absurt. Trump har 
ett ego och förhastade 
beslut från de båda ledarna 
kan leda till att ett krig 
bryter ut. 

  "President Donald Trump 
håller fingret på 
avtryckarknappen medan hans 
försvarsminister utesluter 
krig. Antingen har makten 
stigit Trump åt huvudet eller 
så kör han en avancerad 
variant av "Good cop - Bad 
Cop"-rutinen." 

Metafor/liknelse: "Fingret på 
avtryckarknappen", ""Good Cop - Bad Cop"-
rutinen" 
 
Kontrast: "Donald Trump håller fingret på 
avtryckarknappen medan hans 
försvarsminister utesluter krig" 
 
Ordval: "avtryckarknapp" 

Donald Trump har makt 
att starta krig med ett 
knapptryck men är 
opålitlig. Han beter sig inte 
i enlighet med resten av 
ledningen. 
 
Trump måste hållas 
tillbaka av resten av 
ledningen för att inte starta 
krig. 

  "En sak är säker - Världen har 
aldrig sett någon styra som 
han" 

Kontrast: "Världen har aldrig sett någon styra 
som han" 

Donald Trump är unik och 
det går inte att förutse vad 
han kommer att göra. 



  
 

XIII 

  "Om någon annan amerikansk 
president hade uttryckt sig 
som Donald Trump har gjort 
de senaste dagarna hade 
botten gått ur världens börser 
och oljepriset hade rusat i 
höjden.  
 
Invånarna i Seoul och Tokyo 
hade börjat fly i 
hundratusental. Hamstring av 
mat och vatten hade tömt 
butikshyllorna.." 
 
"""Nu är det förvånansvärt 
lugnt. De flesta tar inte 
Trumps ord på allvar. Han 
börjar bli en lika stor 
skämtfigur som Nordkoreas 
diktator Kim Jong-un.  
 
Problemet är att det nu är 
blodigt allvar. """ 

Metafor/liknelse: "Om någon annan 
president hade uttryckt sig som Donald 
Trump…" 
 
"Kontrast: ""Nu är det förvånansvärt lugnt. 
De flesta tar inte Trumps ord på allvar."" 
 
Framställning: ""skämtfigur…som 
Nordkoreas diktator Kim Jong Un"" 
 

Ordval: ""blodigt allvar""" 

Donald Trump beter sig 
inte i enlighet med vad 
som förväntas av USA:s 
president. Världen låter 
honom hållas eftersom han 
inte tas på allvar. Hans 
beteende är likvärdigt Kim 
Jong Un. Världen tar inte 
Trump på allvar trots en 
allvarlig konflikt. 

  "Donald Trump sitter på 
kärnvapenkoderna. Han kan 
med en enda order sätta eld på 
hela världen. Redan i 
valrörelsen uttryckte han sig 
väldigt vårdslöst om 
användandet av kärnvapen." 

Metafor/liknelse: "Han kan med en enda 
order sätta eld på hela världen." 
 
Ordval: "väldigt vårdslöst" 

Donald Trump har tillgång 
kärnvapen och är inte rädd 
för att använda dem och 
Donald Trumps 
vårdslöshet kan starta 
världskrig. 

  "Det är svårt att tolka hans 
tweet "militära lösningar på 
plats, redo att avfyra" som 
annat än ett hot om ett massivt 
anfall, möjligen med 
kärnvapen." 

Ordval:  "svårt att tolka som annat", "hot", 
"massivt anfall", "möjligen med kärnvapen".   

Donald Trump använder 
sociala medier för att hota 
med kärnvapenanfall. 

  "Dessa vapen är så kraftfulla 
att de i värsta fall kan avsluta 
liv på jorden som vi känner 
det. Det är inget man skämtar 
eller skryter om. Vapnens 
enda uppgift är att vara 
avskräckande." 

Ordval: "avsluta liv på jorden", "skämtar", 
"skryter", "enda", "avskräckande". 

Kärnvapnen har en kraft 
som Donald Trump inte tar 
på allvar. Han använder 
dem som ett hot när de i 
själva verket ska användas 
i försvar. 

  "De har bara använts en gång, 
i Hiroshima och Nagasaki i 
andra världskrigets slutskede. 
Då dödades omkring 250 000 
människor av två bomber. Det 
är över 70 år sedan. Dagens 
kärnvapen är mycket mer 
kraftfulla." 

Historiskt exempel: "De har bara använts en 
gång, i Hiroshima och Nagasaki i andra 
världskrigets slutskede. Då dödades omkring 
250 000 människor av två bomber." 

Kärnvapen är väldigt 
dödliga och dagens 
kärnvapen är ännu 
kraftigare. 

  "Trump är den elake polisen 
som låter raseriet flöda över 
brottslingen. Utrikesminister 
Rex Tillerson och 
försvarsminister James Mattis 
är de snälla poliserna som ger 
Kim Jong-un en cigarett och 
lovar att inget ont ska hända 
honom." 

Metafor/liknelse: "…den elake 
polisen…brottslingen…de snälla 
poliserna…" 

Donald Trump är vårdslös 
och spelar inte enligt 
reglerna. Hans medspelare 
måste hålla honom i 
schack så att han inte gör 
något förhastat. 



  
 

XIV 

  "Donald Trump hotar med 
kärnvapen samtidigt som 
försvarsminister Mattis säger 
att ett krig vore fruktansvärt 
och att det är diplomati som 
gäller." 

Kontrast: Trump hotar...Mattis säger att…det 
är diplomati som gäller." 

USA:s ledning är splittrad 
och ser på konflikten på 
olika sätt. 

  "Mattis kallas "Mad dog", vad 
ska man då kalla Trump?" 

Ordval: "mad dog" Mattis, som inte är någon 
duvunge, är ändå mer 
rationell än den irrationella 
Trump. 

  "Enda gången Kim Jongun 
skulle attackera först är om 
han är övertygad om att 
Nordkorea är utsatt för en 
omedelbart förestående attack 
från USA. Risken är att 
Trump provocerar fram det 
som hela världen fruktar." 

Ordval: "Enda gången", "övertygad", 
"provocerar fram", "det som hela världen 
fruktar". 

USA är offensiva medan 
Nordkorea är beredda på 
att försvara sig mot dem. 

  "En mindre välvillig tolkning 
av Trumps handlande är att 
han inte tål att utmanas av en 
ung spoling från ett fattigt 
land. Trump vill vara tuffast 
på skolgården. Hans brist på 
självkontroll är välkänd. I 
stället tvingas hans ministrar 
rycka ut och dämpa och släta 
över Trumps ilska, för att inte 
starta ett tredje världskrig." 

Framställning: "ung spoling från ett fattigt 
land." 
 
Metafor/liknelse: "tuffast på skolgården" 
 
Framställning: "Hans brist på självkontroll är 
välkänd." 
 
Ordval: "tvingas", "dämpa", "släta över", 
"ilska", "tredje världskrig". 

Donald Trump har ett ego 
som en översittare. Kim 
Jong Un är en underdog 
som utmanar Trump och 
måste tryckas ner. Trumps 
impulsivitet kan leda till 
ett världskrig om hans 
medarbetare inte håller 
honom tillbaka. 

  "Trumps första halvår i Vita 
huset har inte precis 
karakteriserats av noga 
genomtänkta och taktiskt 
fulländade beslut. " 

Ordval: "precis karakteriserats av noga 
genomtänkta och taktiskt fulländade beslut." 

Donalds Trumps första 
halvår visar att han är 
oberäknelig och det går 
inte att förutse vad han gör 
härnäst. 

  "Trump hade inte behövt höja 
insatserna. För exakt en vecka 
sen röstade FN igenom de 
hittills tuffaste sanktionerna 
mot Nordkorea. Till och med 
Kina var med på tåget." 

Metafor/liknelse: "höja insatserna." 
 
Ordval: "Till och med Kina" 

Trump tar onödiga och 
vårdslösa risker. Till och 
med Kina beter sig mer 
rationellt. 

  "Till Trumps försvar ska 
sägas att klockan tickar. Kim 
Jong-un är den som ständigt 
hotar USA och grannländerna. 
Om experternas omdömen 
stämmer är Nordkorea inom 
några år en fullfjädrad 
kärnvapennation. Detta är 
förmodligen sista chansen att 
övertyga Pyongyang om att ge 
upp sina kärnvapenambitioner 
eller militärt sätta stopp för 
dem." 

Metafor/liknelse: "klockan tickar." 
 
Ordval: "sista chansen", "fullfjädrad 
kärnvapennation" 

Något måste göras snart, 
antingen övertyga 
Nordkorea eller angripa 
Nordkorea, innan de har 
hunnit utveckla sina 
kärnvapen än mer. 



  
 

XV 

  "Men priset för att nå målet 
kan bli skyhögt. Sydkoreas 
huvudstad Seoul med sina tio 
miljoner invånare ligger bara 
några mil från Nordkorea. 
Även Tokyo ligger inom 
räckhåll för Nordkoreas 
beprövade raketer." 

Metafor/liknelse: "Men priset för att nå målet 
kan bli skyhögt." 
 
Kvantifiering: "tio miljoner invånare" 

Att få Nordkorea att lägga 
ned sin 
kärnvapenutveckling kan 
kosta ett krig där 
miljontals människor dör. 

  "Det kan bli signalen till ett 
nytt världskrig. Insatserna är 
extremt höga och vad talar för 
att Donald Trump vet vad han 
sysslar med? " 

Ordval: "världskrig" 
 
Metafor/liknelse: "Insatserna är extremt 
höga" 
 
Framställning: "…vad talar för att Donald 
Trump vet vad han sysslar med?" 

Donald Trump vet inte vad 
han håller på med och 
riskerar att provocera fram 
ett tredje världskrig. 

 
 
 
 
 
Artikel Text Ramverktyg Resonemangsverktyg 

300 000 skulle 
dö de första 
dagarna 

"300 000 människor skulle 
dö vid en militär konflikt 
mellan USA och Nordkorea - 
bara de första dagarna." 

Kvantifiering: "300 000 
människor skulle dö… - bara 
de första dagarna" 

Många människor under kort tid skulle dö 
vid ett krig mellan Nordkorea och USA. 

  Det fastlår en ny rapport från 
amerikanska kongressen - 
som listar sju alternativ på 
hur man ska hantera hotet 
från Kim Jong Uns 
kärnvapenprogram 

Ordval: "hotet från Kim Jong 
Uns kärnvapenprogram" 

Nordkorea hotar USA som måste 
förbereda inför ett anfall. 

  "Rapporten kommer efter 
månader av eskalerande 
spänningar mellan de två 
länderna - där både Donald 
Trump och Kim Jong-un 
upprepade gånger hotat med 
krig och ödeläggelse." 

Ordval: "eskalerande 
spänningar" 
 
Ordval: "både", "hotat med 
krig och ödeläggelse" 

Konflikten mellan Nordkorea och USA 
trappas upp och de båda ledarna hotar 
varandra lika mycket och båda är beredda 
på att starta krig. 

  "I ett av kongressrapportens 
mer offensiva scenarior 
föreslås att USA hädanefter 
skjuter ner samtliga missiler 
som Nordkorea testskjuter - i 
ett annat att man "eliminerar" 
regimens möjligheter att 
producera långdistansrobotar 
och kärnvapen." 

Ordval: "offensiva scenarior" 
 
Ordval: "eliminerar" 

USA är redo att ingripa och attackera först 
för att få ett stopp på Nordkoreas 
kärnvapenproduktion. 

  "Skulle en militär konflikt 
bryta ut på Koreahalvön 
räknar rapporten med att 
uppemot 300 000 människor 
kommer att dö - bara under 
de första dagarna. " 

Kvantifiering: "uppemot 300 
000 människor kommer att 
dö - bara under de första 
dagarna" 

Ett ingripande skulle kosta livet på många 
människor väldigt snabbt. 
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  "Då utgår man från att 
Nordkorea bara använder sig 
av konventionella vapen - 
och inga kärnvapen. " 

Ordval: "konventionella 
vapen" 

Om ett krig utbryter finns det risk att det 
inte blir ett "vanligt" krig utan ett mycket 
dödligare. 

  "Sammanlagt bedömer 
rapporten att uppemot 25 
miljoner människor på båda 
sidor av gränsen på 
Koreahalvön skulle drabbas 
av ett krig, inklusive 100 000 
amerikanska medborgare. " 

Kvantifiering: "25 miljoner 
människor...100 000 
amerikanska" 

Ett krig skulle påverka Koreahalvöns 
civila mest men även många amerikanska 
medborgare. 

  "Den siffran skulle stiga om 
ytterligare ett av rapportens 
scenarior blir verklighet, 
nämligen att Kim Jong-un tar 
konflikten ett steg längre och 
börjar avfyra missiler mot 
Japan.  
Kostnaderna för ett 
konventionellt krig på 
Koreahalvön, det vill säga 
utan kärnvapen, skulle enligt 
rapporten landa på uppemot 
70 procent av Sydkoreas 
BNP - som förra året landade 
på 1,4 biljoner amerikanska 
dollar." 

Metafor/Liknelse: 
"Kostnaderna för ett 
konventionellt krig på 
Koreahalvön, det vill säga 
utan kärnvapen, skulle enligt 
rapporten landa på uppemot 
70 procent av Sydkoreas 
BNP - som förra året landade 
på 1,4 biljoner amerikanska 
dollar." 

Sydkorea är litet i sammanhanget och 
landet skulle påverkas väldigt negativt av 
ett eventuellt krig. 
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Bilaga C. Rammatris 
 

Ram Definition 
av problem 

Orsak (Varför 
är det ett 
problem?) 

Konsekvenser Moraliska 
värden 
inblandat 

Möjliga 
lösningar/åtgärder 

Metaforer, 
ordval 

Vårdsl
öse 
ledaren 

En vårdslös 
och impulsiv 
ledare med 
ett ego leder 
till 
irrationella 
handlingar 
och uttryck. 

En ledare som 
agerar impulsivt 
och uttrycker sig 
vårdslöst kan 
leda till att en 
konflikt trappas 
upp och sedan 
blir krig. 

Ledarens 
närmaste måste 
hålla tillbaka 
och se till att 
ledaren inte går 
över några 
gränser. 
Splittring inom 
ledningen. 

Makt kommer 
med ansvar, en 
ledare har 
ansvar för sitt 
land och sitt folk 
och kan inte 
bete eller 
uttrycka sig 
hursomhelst. 

Retoriken måste 
förändras, diplomati 
är rätt väg framåt. 

Tuffast på 
skolgården, 
fingret på 
avtryckarknapp
en, väldigt 
vårdslöst, 
skryter, 
provocerar 
fram. 

Inkom
petente 
ledaren 

En oerfaren 
och 
inkompetent 
ledare med 
mycket makt 
blir farligt i 
situationer 
där diplomati 
behövs. 

Ledaren blir 
oförutsägbar och 
saknar kunskap 
vilket leder till 
arrogans. 
Ledaren vill 
hävda sig och 
visa sig stark. 

Fel beslut och 
avsaknad av 
kompetens kan 
leda till att en 
konflikt 
trappas upp 
och tillslut 
krig. 

  De andra parterna 
som är inblandade i 
konflikten måste 
bete sig rationellt 
och hålla sig i 
schack. Inte ta några 
förhastade beslut. 

Målar in sig i 
ett hörn, den 
unga och 
oprövade 
ledaren Kim 
Jong Un vill 
visa sig 
handlingskrafti
g, högt spel. 

Diktatu
ren 
som 
hot mot 
världsf
reden 

När en 
diktatur 
bryter mot 
omvärldens 
lagar skapas 
en konflikt. 

Diktaturen hotar 
omvärlden och 
utvecklar 
kärnvapen trots 
omvärldens 
fördömanden 
vilket leder till 
att omvärlden 
måste agera. 

Omvärlden 
måste agera 
och ett 
eventuellt krig 
skulle kosta 
många 
människor 
livet. 

Väst har ett 
ansvar att bevara 
världsfreden. 

Västvärlden måste 
ingripa innan 
diktaturen agerar ut 
sina hot. 

Trots varningar 
från 
omvärlden, 
rejält kliv mot 
att bli en 
kärnvapenmakt
, Offensiv 
doktrin för 
storskalig 
användning av 
kärnvapen. 

 


