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Abstract 
Representations have a significant part in our everyday lives as they shape our 

understanding of the world and are related to the construction of knowledge and the 

formation of social relations between different cultural groups. Previous studies have 

questioned the objectivity of news media and representations and argued that 

representations are not as objective as they often claim to be. Conscious and 

unconscious choices such as what is to be emphasized, included, excluded, choices of 

words, examples, metaphors, the journalist's background and more are examples of 

what makes the neutrality and objectivity of news reporting questionable. This 

argument is further strengthened by emphasizing that news production and its 

consumption is neither isolated nor independent and is influenced by different levels of 

power. The production of news is therefore a complex interaction between different 

stakeholders that influence what is interesting and newsworthy to be published because 

in the end, news is a product to be sold. 

 

This study examines the geographical representation of North Korea in the news media 

with a frame perspective. Framing has in this study been interpreted as a way of 

representing and is understood as a framework that frames a news subject and sets the 

tone on how the news subject can be interpreted and understood by the receiver. The 

empirical data, collected from two Swedish and two South Korean digital newspapers 

from two time periods, April 2017 and April 2018, were analyzed using a combination 

of a frame analysis and a content analysis. The conclusion of this study is that there are 

to some extent differences on how the news media in Sweden and South Korea chooses 

to frame North Korea. During the two time periods, the Swedish news medias makes 

generally a more negative representation of North Korea compared to the South Korean 

news medias. But overall are the frames used by the news media in both countries 

reflected by the situation in North Korea and the world. 

 

Nyckelord 
Frame analys, nyhetsmedia, representation, Nordkorea  
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1 Inledning 
Världen är stor och för många av oss är det omöjligt att besöka alla platser i världen. 

Därför tar vi del av olika typer av media, såsom fotografier, filmer och tidningar, som 

representerar platserna för att upptäcka omvärlden. Media har en så betydande roll i 

våra liv att Avraham och First (2006:73) skriver att den ger oss den sociala kunskapen 

som vi använder för att skapa förståelse för det sociala och kulturella landskapet vi lever 

i. Nuförtiden med utvecklingen behöver vi inte längre vara på plats för att uppleva 

platsen utan vi skapar ofta vår ”bild” om en plats indirekt genom media (Choi 2018:1). 

Nyheter är ett exempel på en sådan media. Nyheter om händelser runt om i världen når 

oss snabbt i våra hem och uppdaterar vår ”bild” om omvärlden och påverkar och formar 

hur vi uppfattar och förstår andra länder. Med ”bild” syftas det på den imaginära bilden 

av en plats, de geografiska föreställningarna vi skapar om platser genom de texter och 

bilder vi läser och ser. Objektiva och neutrala vid nyhetsrapporteringar är något 

nyhetsmedierna ofta påstå sig vara men detta har visat sig vara omöjligt. Enligt Bell 

(1998:65) är artiklarna som journalister producerar en form av berättelser. Dessa 

berättelser berättas alltid utifrån en viss struktur, ordning, synpunkt och värdering vilket 

gör att journalistens perspektiv inte helt kan vara objektiv. 

 

Nordkorea är ett land som geografiskt, med Kina i norr och Sydkorea i söder, inte är 

avlägset men ändå känns längre bort än något annat land i världen. Landet har valt att 

isolera sig själv från omvärlden och på grund av det är det inte mycket vi vet om de. Det 

vi vet är ofta spekulationer baserade på den lilla information vi får från de.  

 

Utifrån egen uppfattning upplevs det som att Nordkorea ofta syns i nyhetsmedierna i 

negativa sammanhang. Eftersom nyhetsmedia har en betydande bidragande roll till vår 

geografiska föreställning och hur vi förstår vår omvärld vill den här studien undersöka 

inom vilka frames svenska nyhetersmedier representerar Nordkorea. Studien kommer 

att även innehålla en mindre undersökning på sydkoreanska nyhetsmedier för att 

jämföra om det skiljer sig åt mellan länderna hur nyhetsmedierna representerar 

Nordkorea.  
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2 Litteraturöversikt 

2.1 Inledning 

I denna del kommer litteraturöversikten av tidigare studier relaterat till studiens tre 

huvudbegrepp: representation, media och frame1 att presenteras. Först presenteras 

representationers effekter. Sedan följer en presentation av vad tidigare studier har skrivit 

om representationers betydelse och effekter inom nyhetsmedia. Till sist diskuteras 

nyhetsmedias objektivitet och teorin om framing. Databasen OneSearch användes för 

att samla in tidigare studier till litteraturöversikten. Följande sökord användes i olika 

kombinationer: ”media”, ”news media”, ”representation”, ”media image”, ”frame 

analysis”, ”framing analysis” och ”North Korea”. 

 

2.2 Representation 

Holloway och Hubbard (2001) skriver att representationer formar vår förståelse för 

världen och är relaterad till konstruktionen av kunskap och formandet av sociala 

relationer mellan olika kulturella grupper. Makten att formar uppfattningen om 

relationen som existerar mellan de olika kulturella grupperna finns hos den som har 

förmågan att representera någon eller något på ett visst sätt framför andra sätt. Det 

betyder att den representation som oftast syns i olika medier blir den som vi formar vår 

uppfattning efter och minns mest (Holloway & Hubbard 2001:149).  

 

Hall (1997a:4-5) förklarar att vår värld blir meningsfull genom representationer och att 

språket har en väsentlig roll i meningsskapandet. Mening produceras och utbyts mellan 

medlemmarna inom en kultur och representation är en viktig del av den processen. 

Språket i den här meningen innebär allt det vi använder för att uttrycka oss, det vill säga 

tal, ord, kroppsspråk och även bilder. Språket använder olika element såsom ord, ljud 

och gester för att “re-presentera” det vi vill uttrycka. Dessa element konstruerar mening 

och förmedlar den vidare, de betecknar, och fungerar som symboler och symboliserar 

eller representerar det vi vill kommunicera. Elementen kan även förstås som tecken som 

ska stå för eller representera våra idéer och föreställningar på så sätt att andra ska kunna 

tolka och uppfatta de på samma sätt som vi själva gör. Språket ses därför som en 

beteckningsprocess. 

 

2.3 Nyhetsmedia och representation 

Nyhetsmedier använder dagligen språket för att representera vår omvärld och är en 

viktig informationskälla som meddelar om olika händelser runt om i världen snabbt och 

ofta från platser som vi inte befinner oss på. Tidigare studier visar att nyhetsmediers 

representationer har en betydande makt över skapandet och formandet av hur vi 

uppfattar en viss händelse eller plats (Avraham & First 2006; Choi 2010; Dai & Hyun 

2010; Ehrnströn-Fuentes 2015; He & Tiefenbacher 2008; Lim & Seo 2009). Avraham 

och First (2006:73) lyfter fram att media bidrar med så kallad social kunskap som ger 

oss en förståelse för det sociala och kulturella landskapet vi lever i.  

                                                 
1 På grund av risk för förlorad betydelse har jag valt att inte översätta begreppet frame till svenska.  
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Nyhetsartiklarna som journalisterna skriver kan enligt Bell (1998:64) förstås som 

berättelser. De återberättar händelserna i vårt vardagsliv och dessa berättelser är skrivna 

utifrån en viss struktur, ordning, synvinkel och värderingar. Även van Dijk (1988:1) 

skriver att nyheter är en typ av berättelse men de skiljer sig från de berättelser vi berättar 

till vardags. Media är en betydelsefull social institution och är en av de viktiga källorna 

som ger oss det kulturella, politiska och sociala livet eftersom media både reflekterar 

och formar hur dessa liv är skapade och uttryckta (Bell 1998:64).  

 

2.3.1 Skapandet av avstånd och de andra 

De olika sätt att representera någon eller något i nyhetsmedier, exempelvis med 

metaforer, stereotyper och ord, är ofta väl genomtänkta och har ett budskap att 

förmedla. Avraham och First (2006:73) skriver att med den sociala kunskapen vi får 

genom media formar vi vår identitet och därigenom skapas ett vi och de. Steuter och 

Wills (2009) studie undersökte hur de kriminella representerades i media genom att de 

beskrivs med metaforer som vanligtvis förknippas med djur för att avhumaniseras. 

Användningen av metaforer relaterade till djur för att beskriva kriminella har blivit 

något som vi inte ifrågasätter utan blivit något familjärt och en vana. Steuter och Wills 

(2009) argumenterar att genom avhumaniseringen sker och stärks uppdelningen av vi 

och de ytterligare. 

 

Problematiken med att använda dessa omänskliga metaforer är att människan inte längre 

ses som en människa och rättfärdiga massmord eller annan typ av bestraffning som 

annars hade uppfattats som brutal (Steuter & Wills 2009:13;19). Detta gäller även vid 

stereotypisering. Avraham och Firsts studie visar att de utanför centrumet beskrivs och 

stereotypiseras som ett, det finns ingen individ utan alla är en enda person. Genom att 

dela upp ett område i centrum och utkant skapas det ett vi och ett de och det mentala, 

sociala och kulturella avståndet till centrumet blir viktigare än det fysiska avståndet 

(Avraham & First 2006:78). Valet av att använda ord som vi, de, här, där och nu i 

nyheterna kan därmed bidra till mottagarens uppfattning om avstånd och närhet. 

Kopytowska (2015:350) beskriver att händelser som ligger mottagaren nära rumsligt, 

tidsligt, känslomässigt, epistemologiskt och axiologiskt har en större chans att komma 

med i nyheterna. För att värdera nyheten använder sig mottagaren sig av sin så kallade 

mentala karta som består av kunskapen om verkligheten för att bearbeta den 

information som hen får genom nyheterna. Det är först när mottagaren kan koppla 

händelsen i nyheten till sin mentala karta som hen kan förstå och relatera till nyheten. 

Journalisterna arbetar därför med att få nyheterna att kännas ”nyhetsvärt” 

och ”närmare” mottagaren och många gånger skrivs händelserna i nyheterna om för att 

passa in i det tidigare sammanhanget för mottagaren ska känna igen de.  

 

Men samtidigt som nyheterna kan skapa känslan av närhet kan den även skapa distans, 

något som Mahtanis studie (2008) visade. Respondenterna (med iranier-kanadensare 

bakgrund) i Mahtanis studie (2008:261-262) upplevde att deras platskänsla, identitet 

och minne om hemlandet med tiden förändrades åt det negativa på grund av de negativa 

representationerna av hemlandet de såg på nyheterna i Kanada. Det är ett exempel på 



  
 

4 

hur nyhetsmediernas rapporteringar representerar platser och påverkar mottagarens 

mentala bild och uppfattning om platsen. I artikeln Cities and their news media images 

(2000) diskuterar Avraham om städer och nyhetsmediers formande av platsbilden (place 

image). Trots att Avrahams idéer är skrivna med städer i tanken finns det delar i 

författarens idéer som kan användas för att förstå bilden av ett land i nyhetsmedia. 

Enligt Avraham (2000:364) går det att kategorisera platsbilden i nyhetsmedia i två 

kategorier. Antingen är den en rik bild med nyhetsrapporteringar om varierande ämnen 

och händelser eller så har den en endimensionell bild där endast en särskild typ av 

händelse rapporteras. Ju mer varierande nyhetsrapporteringarna är om platsen desto mer 

varierad platsbild får platsen. Men om den är endimensionell finns det en risk att platsen 

bli en symbol för denna typ av händelse eller ämne, vilket kan göra att inget annat 

rapporteras (Avraham 2000:364).  

  

Endimensionell bild, enformiga stereotyper, generaliseringar och samma typ av diskurs 

i nyheterna beror många gånger på bristfällig kunskap hos de som producerar nyheterna. 

I Potters studie (2009) av amerikanska tidningars representation av Haiti bedömde 

forskaren att tidningarna inte hade tillräckligt med kunskap om landets historia för att 

förstå roten till deras problem. Problemen som togs upp framstod att vara haitiernas fel, 

folket beskrevs som löjliga och landet som bisarr på grund av sin tro. Tidningarna valde 

att framhäva USA:s roll i att hjälpa Haiti istället för att lyfta fram vad som var orsaken 

till problemet. Potter (2009:225) menar att problemen i nyheter ofta kommer med lite 

eller utan sammanhang och lite hänsyn till historia, vilket är ett problem eftersom 

mottagarna endast får en liten del av hela händelsen. 

 

2.3.2 Vem bestämmer vad? 

Vem har makten över vad som syns och hörs? Enligt Erhnström-Fuentes (2015:52;57), 

beroende på intresset och vad som man vill förmedla, hörs vissa röster mer än andra i 

nyheterna. Det är en process av inkludering och exkludering som Erhnström-Fuentes 

kallar för production of absence. Även om det finns de som har något viktigt att säga 

kan de tystas eller ignoreras på grund av att de är en minoritet eller att det inte finns 

något intresse. Vad nyhetsmedia väljer att rapportera och vad de lägger fokus på 

påverkar därför hur mottagaren kommer att reagera och agera (Ehrnström-Fuentes 

2015:59; He & Tiefenbacher 2008:144). Samtidigt har även mottagaren makt över 

nyhetsmedierna genom att de kan bestämma vad hen tycker är intressant att läsa och 

höra. Nyhetsproduktionen och konsumtionen av den är därför inte isolerad eller 

självständig. De påverkar och påverkas ständigt av varandra (Mahtani 2008:263). Även 

Steuter och Wills (2009:17) och Lim och Seo (2009:219) nämner att det är ett komplext 

samspel mellan producenterna, sponsorerna, publiken och även staten när det kommer 

till innehållet i nyheterna. Detta eftersom i slutändan är det trots allt en produkt som ska 

säljas. 

  

Ett annat sätt att se på makt diskuteras i Avraham och Firsts (2006) studie. Där utgår 

författarna från att det alltid existerar ett centrum där makten finns och en utkant, där 

makten inte finns. De i utkanten beskrivs och representeras av de i centrumet eftersom 

det är där kunskapen påstå sig finnas och de i utkanten jämförs ständigt med de i 
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centrumet (Avraham & First 2006:78). Centrumet och makten i medias fall ligger 

många gånger i den västerländska världen och representationer i medier sker utifrån ett 

så kallat Eurocentrisk medialins, något som är väldigt stereotypiskt och problematiskt. 

Även om det är journalisterna som skriver och rapporterar om nyheterna är de själva 

oroliga över att det ofta förekommer förvrängda representationer. Men samtidigt har de 

inte full makt över vad de får skriva och inte. Liksom på många andra arbetsplatser 

finns det maktrelationer och detta styr och bestämmer till en viss del vad som ska 

skrivas (Mahtani 2008:261-262). 

 

2.4 Nyhetsmedier och objektivitet 

Nyhetsmedier påstår sig ofta att vara objektiva och neutrala vid nyhetsrapporteringar 

men detta har visat sig vara omöjligt. Enligt Bell (1998:65) är artiklarna som 

journalister producerar en form av berättelser. Dessa berättelser berättas alltid utifrån en 

viss struktur, ordning, synpunkt och värdering vilket gör att journalistens perspektiv inte 

helt kan vara objektiv. He och Tiefenbachers studie (2008) om hur nyhetstidningarna i 

Kina och USA rapporterar om bro-kollaps visar att det skiljer sig mellan länderna vad 

de väljer att lägga fokus på i sina nyhetsrapporteringar. Vad författarna kom fram till 

var att landets kultur har en betydande roll på hur journalisterna väljer att presentera en 

händelse. I Kina visade det sig att nyhetsmedierna är styrda av det politiska, 

ekonomiska och sociala sammanhanget vilket gjorde att deras nyhetsrapporteringar var 

mer fokuserade på själva olyckorna, vad som hade hänt och hur man ska agera vid 

olyckor. Medan man i USA är mer öppna och kritiska mot staten, låg fokuset ofta på att 

hitta den som bar skulden för olyckorna och kritik mot de som inte såg över säkerheten 

(He & Tiefenbacher 2008:139:142). Även i Cock et al.s (2018) studie av svenska och 

belgiska nyhetstidningar tyder det på att det skiljer sig åt vad och vart tidningarna i 

länderna väljer att framhäva och fokusera vid rapporteringen av nyheter. Det Cock et al. 

(2018:319) kom fram till i sin studie är att de kulturella värderingarna har en stor 

betydelse och påverkar nyhetsperspektivet.  

 

2.5 Representationen av Nordkorea i nyhetsmedia 

Lim och Seo (2009:207) skriver i sin studie att utrikespolitik är ett ämne som ligger 

långt, både kognitivt och rumsligt, ifrån det vardagliga livet för många. Det gör att den 

är svårare att begripa eftersom vi inte kan koppla den till vår egna personliga erfarenhet. 

Nyhetsmedierna har därför som uppgift att göra den informationen begriplig för sina 

mottagare. Nordkorea behandlas ofta i politiska sammanhang i nyhetsmedia och enligt 

Dalton et al. (2016:526) förlitar vi oss många gånger på nyhetsmediernas rapporteringar 

för att förstå Nordkorea. 

 

Tidigare studier av Nordkorea i nyhetsmedier visar att Nordkorea generellt framställs 

som negativ (Choi 2010; Dalton et al. 2016; Lim & Seo 2009). Choi (2018:4) upptäckte 

i sin studie av två sydkoreanska nyhetsmedier och deras “bild” av Nordkorea som 

nation att även där är “bilden” av Nordkorea i nyheterna mer negativ än positiv. Det 

som skiljer sig från Chois tidigare studie av de amerikanska tidningarnas representation 

av Nordkorea (Choi 2010), är att trots att det är fler artiklar som är emot Nordkorea 
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(negativa) så fanns det även artiklar som var för Nordkorea (positiva). Choi (2018:5) 

observerade även att tidningarnas politiska bakgrund och deras målgrupp, vilka de 

skriver för, hade en stor influens på hur de framställde Nordkorea.  

 

Dai och Hyun (2010) gjorde i sin studie en framing analys och studerade 

nyhetsmedierna i USA, Kina och Sydkorea och deras rapporteringar om Nordkoreas 

kärnvapentester utifrån ett globalt riskperspektiv. Studiens resultat visade att det fanns 

en gemensam frame, Nordkorea som ett “hot”, som alla tre nyhetsmedier i respektive 

land använde. Enligt Dai och Hyun är denna frame den globala nivån av 

rapporteringarna om Nordkoreas kärnvapentester då det är en gemensam förståelse att 

kärnvapentester är ett hot för hela världen. På den nationella nivån fann Dai och Hyun 

att ländernas politiska intressen, ideologi och relationen mellan länderna påverkade hur 

nyhetsmedierna i USA, Kina och Sydkorea placerade sig när de representerade 

Nordkorea och hade en betydande påverkan på konstruktionen och användningen av 

specifika frames (Dai & Hyun 2010:306;313).  

 

Dalton et al. (2016:527) gjorde en studie av australiensiska media och hur de frame 

Nordkorea genom användning av metaforer. De menar att effekten av framing 

processen påverkar formandet av läsarnas uppfattning och förståelse om Nordkorea. 

Genom att studera de metaforer som används ofta vid rapporteringen av ett särskilt 

ämne menar Dalton et al. att det demonstrerar hur genomträngande vissa frames är. 

Potter (2009:213) skriver att problematiken med frames är att även om frames gör 

nyhetsrapporteringar lättare och mer förståeligt, är det en problematik med att vi 

förlorar vår geografiska medvetenhet eftersom frames ofta ger oss en homogeniserad 

bild av platser och perspektiv. 

 

Dalton et al. (2016) kritiserar i deras studie den enformiga och ständiga negativa 

representationen av Nordkorea i nyhetsmedia. Representationen har inte förändrats alls 

genom åren och Dalton et al. (2016) argumenterar att det finns mer att berätta om landet 

än vad som har rapporterats. De anser att det behövs nya utgångspunkter/vinklar på hur 

man rapporterar om Nordkorea och för att göra det behöver journalisterna fördjupa sina 

studier om det de skriver om. 
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2.6 Sammanfattning av litteraturöversikten 

Representationer har en betydande del i våra liv i och med att de formar vår förståelse 

för världen och är relaterad till konstruktionen av kunskap och formandet av sociala 

relationer mellan olika kulturella grupper (Holloway och Hubbard 2001:149). Tidigare 

studier ifrågasätter objektiviteten inom nyhetsmedia och representationer och menar att 

representationerna inte är så objektiv som de många gånger påstår sig vara. Medvetna 

och omedvetna val såsom vad som ska framhävas, inkluderas, exkluderas, val av ord, 

exempel, metaforer, journalistens bakgrund med mera är exempel på det som gör att 

neutraliteten och objektiviteten i nyhetsrapporteringar kan ifrågasättas. Det argumentet 

stärks ytterligare genom att lyfta fram att nyhetsproduktionen och konsumtionen av den 

är varken isolerad eller självständig och påverkas av olika nivåer av makt. Produktionen 

av nyheter är ett komplex samspel mellan olika intressenter som påverkar vad för 

händelse som anses vara intressant och nyhetsvärt att publicera eftersom nyheter i 

slutändan är en produkt som ska säljas (Mahtani 2008; Lim och Seo 2009; Steuter och 

Wills 2009). 

 

Ett par av studierna i litteraturöversikten har studerat medias representation genom att 

göra en framing analys, en metod som ofta används inom media och kommunikation för 

att rama in en nyhet. Det handlar enligt Entman (1993:52) om att välja delar av 

verkligheten och med text framhäva de för att kommunicera ett speciellt problem, en 

tolkning, en moralisk utvärdering och/eller hur man ska behandla det beskrivna ämnet. 

Potter (2009:213) lyfter fram problematiken med frames är att risken finns att platser 

och perspektiv får en homogeniserad bild genom framing vilket gör att vi förlorar vår 

geografiska medvetenhet. Tidigare studier har uppmärksammat problematiken med 

representation inom nyhetsmedia eftersom det finns en risk att ”bilden” av en plats 

(föreställningen om platsen) blir endimensionell och homogeniserad på grund av bristen 

på varierande nyhetsrapportering. 

 

Utifrån ett kulturgeografiskt perspektiv är det intressant att studera nyhetsmedias 

representation av en plats eftersom den dagligen ger oss information om vår omvärld 

och har en betydande påverkan på hur vi uppfattar vår omvärld. Nordkorea är ett land 

som många får information om genom nyheterna, vilket gör att en stor del av 

uppfattningen om landet påverkas av hur nyhetsmedierna väljer att rapportera. Av de 

tidigare studier som har hittats finns det en avsaknad av studier på svenska 

nyhetsmediers representation av Nordkorea och frame analys inom ämnet 

kulturgeografi. Därför kommer denna studien att undersöka hur nyhetsmedia genom ett 

frame perspektiv representera Nordkorea. 
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3 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka den geografiska representationen av Nordkorea i 

nyhetsmedia utifrån ett frame perspektiv. 

 

Studiens frågeställningar: 

Inom vilka frames representeras landet i svensk nyhetsmedia?  

Finns det en variation eller återkommer samma frames? 

Skiljer det sig hur svenska och sydkoreanska nyhetsmedierna använder dessa frames för 

att representera Nordkorea?  
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4 Teoretisk referensram 
Studien kommer att undersöka genom vilka frames som Nordkorea representeras i 

nyhetsmedia. Därför kommer det här kapitlet att presentera hur studien utifrån 

litteraturen förstår och kommer att använda de centrala begreppen representation, 

nyhetsmedia och frames. 

 

4.1 Representation  

Representation enligt Hall (1997b:16) är en beskrivning eller avbildning av något och 

görs genom språk, tecken och bilder. Det kan även vara att den står för något, att den är 

en symbol för något. Hall lägger stor tyngd på relationen mellan representation och 

meningsskapandet och menar att representationer genom språket ger föreställningarna 

mening och gör de betydelsefulla. Cresswell (2013:186) skriver att representationer är 

texter och bilder som ska representera och återge de idéer, känslor och handlingar som 

de är baserade på. Med det menar Cresswell att representationer är skapade av oss 

människor och är därför inte oberoende utan är baserade på något. En annan beskrivning 

av representation görs av Jazeel (2013:43) som skriver om representation utifrån den 

postkoloniala teorin och menar att representation kan förstås på två sätt. Det första är 

som en presentation i text och det andra som en politisk mekanism för att tala för någon 

annan. De två flyter många gånger ihop, speciellt när man talar om inkludering och 

exkludering eller när man ifrågasätter vem som talar för de tysta (Jazeel 2013:43).  

 

Representation i den här studien tolkas utifrån Halls (1997), Cresswells (2013) och 

Jazeels (2013) beskrivningar. Representation är en beskrivning, en återgivning av något 

i form av text. Den är inte en direkt reflektion av verkligheten eller oberoende utan den 

är skapad av någon och därför reflekterar representationen sin skapare och hens version 

av verkligheten. Denna skaparen gör olika val, både medvetet och omedvetet, som 

påverkar vad som inkluderas och exkluderas i sin representation eftersom det inte är 

möjligt att få med allt och delar sedan med sig sin representation med andra.  

 

4.2 Nyhetsmedia och representation 

Ordet nyheter används till vardagen för att syfta på något nytt eller nyhetsprogram. I 

denna studie kommer van Dijks (1988:4) definition av nyhet att användas, vilket är: 

nyhetsrapportering vars syfte är att informera om de senaste händelserna. Begreppet 

nyhetsmedia syns ofta i denna studie och med det syftas det på de medier som 

producerar och publicerar nyheter.  

4.2.1 Media representation 

Orgad (2012:17) lyfter fram det som skiljer media representationer från många andra 

representationer är att de har som huvudsyfte att representera och producera mening och 

fånga det “verkliga”. Men den bild av världen vi ser genom medias linser är någons 

tolkning av verkligheten. Med ”bild” syftas det på den imaginära bilden vi skapar när vi 

läser om något. Föreställningar fungerar på så sätt att den skapar mentala bilder genom 

att hjälpa oss att se och tänka på det vi inte har upplevt direkt. Media representationer 

har då en stor påverkan på formandet av det vi föreställer oss eftersom den fyller i det 
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som saknas med sina representationer (Orgad 2012:41;43). Något som media ofta gör 

när de representerar, både medvetet och omedvetet, är att de skapar ett vi och ett de. För 

att identifiera och representera oss själva, både individuellt och kollektivt, behöver vi 

någon att jämföra oss med, vilket är den andra. Det är genom att skapa skillnader och 

föreställningarna om den andra och vem som inkluderas och exkluderas som vi själva 

kan skapa mening, kultur och identitet. Processen att se någon som den andra kallas för 

andrafiering (othering) och media deltar i denna representationsprocessen genom att 

hierarkisera, exkludera, kriminalisera, hegemonisera (ta ledande ställning) och 

marginalisera handlingar och populationer som skiljer sig från vad som vid den stunden 

ses som centrumet. Samtidigt ses centrumet som den normala, säkra och lagliga (Orgad 

2012:54). 

 

Objektivitet och neutralitet är centrala begrepp inom nyhetsmedia. Dessa begrepp kan 

ifrågasättas eftersom vi alla intar en position när vi producerar något. Detta inkluderar 

journalisterna. Även om de arbetar för att leva upp till de begreppen så har tidigare 

studier visat att vår personliga bakgrund påverkar hur vi förstår och tolkar 

informationen som vi tar emot. Journalisterna måste även göra ett flertal val, både 

medvetna och omedvetna, som formar hur de representerar något eftersom de har ett 

begränsat utrymme för att förmedla händelsen. Exempelvis måste val om vad som är 

nyhetsvärt, vad som ska lyftas fram, vad som ska tas bort, hur händelsen ska berättas 

och så vidare göras. Där använder de sig av specifika ord, begrepp, metaforer för att få 

läsaren att förstå situationen och hjälpa de att koppla det med sin föreställningskarta 

(Bell 1998:64; Kopytowska 2015:350). 

 

Bell (1998:65) lyfter fram att det viktigaste vid studier av nyhetsmedier inte är att vi 

ifrågasätter om det som rapporteras verkligen representerar det som hände utan det är 

vad det är som sägs ha hänt. Frågan blir därför då “Vad är det den här 

nyhetsrapporteringen vill säga?” istället för “Är det här sant?”. Det är först när vi har 

förstått vad som sägs som vi kan ta reda på vad som inte sägs (Bell 1998:66). Denna 

studie syftar inte på att studera om representationen av Nordkorea i nyhetsmedia är 

korrekt eller felaktig utan på att studera vad som skrivs och hur det skrivs.  

 

4.2.2 Platsen genom nyhetsmedias representation 

Vad för betydelse har nyhetsmediers representationer för geografin? Blunt (1999:234) 

skriver på följande sätt: “If geography means ‘writing the world’, then representation - 

in this case ‘writing’ in its broadest sense - is one of geography’s central concerns”. 

Enligt Potter (2009:209) kan reportrar ses som geografer eftersom de har som uppgift 

att beskriva världen för mottagarna. I studiens syfte nämns den geografiska 

representationen. Utifrån Blunts och Potters förklaringar menar jag att nyhetsmedier 

med sina nyhetsrapporteringar beskriver världen för mottagarna och ger de en ”bild” om 

hur världen ser ut. Hur nyhetsmedierna väljer att göra de geografiska representationerna 

som påverkar mottagarnas uppfattning och förståelse om omvärlden. Tidigare studier 

som till exempel Avraham och First (2006:78) studie är exempel på hur val av ord vid 

representationer påverkar känslan av närhet och distans till en plats. Ett annat exempel 
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är Mahtanis studie (2008) som visade att nyhetsmedierna kan påverka och förändra den 

tidigare platskänslan och platsidentiteten man hade. 

 

Den geografiska aspekten i den här studien är att nyhetsmediers representationer 

påverkar vår uppfattning och förståelse om vår omvärld. Det innebär att även min 

uppfattning och förståelse för omvärlden har påverkats av nyhetsmediernas geografiska 

representationer. Vilket betyder att studiens analys och slutsatser som är baserade på 

min kunskap och förståelse även kan reflekteras av de representationer som jag har 

mottagit från nyhetsmedierna. 

 

4.3 Representera genom frames  

Att göra en framing handlar enligt Entman (1993:52) om att välja delar av verkligheten 

och med text framhäva de för att kommunicera ett speciellt problem, en tolkning, en 

moralisk utvärdering och/eller hur man ska behandla det beskrivna ämnet.  

 

Enligt Nisbet (2010:44) är framing en naturlig process inom offentlig kommunikation. 

Nisbet menar att journalisten inte gör ett val om denne ska göra en framing eller inte 

utan hur hen ska frame ett meddelande för att det ska vara så effektivt som möjligt, 

vilket betyder att journalisten gör val vid skapandet av en nyhetsartikel. Detta gör att 

objektiviteten och neutraliteten, som är centrala begrepp för nyhetsmedier, kan 

ifrågasättas. Nisbet (2010:46-47) skriver att det går att dra likheterna mellan nyheter och 

berättelser för att förklara och förstå begreppet framing. Berättaren väljer hur hon vill att 

hennes berättelse ska berättas och tolkas. Mottagaren tolkar berättelsen utifrån sin 

tidigare erfarenhet med berättelser inom samma ämne och bedömer och formar sedan 

sin uppfattning om berättelsen. Nisbet fortsätter med att beskriva utifrån Erving 

Goffmans studie att frames kan förstås som tolkningsschema som hjälper individer att 

lokalisera, uppfatta, identifiera och beteckna frågor, ämnen och händelser för att förstå 

sin omgivning. Ord som individen kan koppla till sina kulturella värderingar och 

världsbild, sin referensram, hjälper denne att tolka och ge händelser mening. Om något 

beskrivs för vagt eller är för okänt kan det därmed bli svårt för individen att tolka och 

relatera till händelsen. Kuypers (2010:301) förklarar att frames kan förstås som en 

central organisering av idéer som hjälper oss att bearbeta informationen vi dagligen tar 

emot och tolka vad som annars hade behandlats som neutral fakta. 

 

4.3.1 Hur fungerar frames? 

Frames har fyra funktioner, den första är att definiera problemet och bestämma vad det 

är för handlingar det handlar om och om det är något dåligt eller något som ska hyllas. 

Problemet definieras ofta med hänsyn till de gemensamma kulturella värderingarna. 

Den andra funktionen är att diagnostisera problemet och identifiera den som orsakar 

problemet. Den tredje funktionen är att moralisk utvärdera vilka effekterna av problemet 

är eller kommer vara och den fjärde föreslår behandlingen för problemet och även vilka 

effekter lösningen möjligtvis kommer ha. Frames har med andra ord som uppgift att 

definiera och diagnostisera problemet för att sedan utvärdera den och ordinera 

lösningen. Det är viktigt att notera att det inte alltid är så att i en frame att alla fyra 
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funktioner dyker upp i en text. Det kan vara så att en mening har alla fyra funktioner, 

någon har tre och andra inga alls. I och med att frames framhäver delar av 

informationen, blir den informationen med stor sannolikhet mer synlig, betydelsefull 

och minnesvärt för mottagaren. Det innebär att om frames framhäver något, är chansen 

större att mottagaren tolkar det, finner meningen och placerar det i sitt minne (Entman 

1993:52).  

 

Frames sätter tonen på nyheten och ger den tolkningsbakgrund. Framing har därför en 

subtil men stark effekt på mottagaren. Kraften kommer från dess förmåga att få 

mottagaren att uppfatta saker och ting på ett visst sätt utan att märka av att hon påverkas 

(Kuypers 2010:300; Tankard 2003:97-99). Det är på grund av att mottagarens fokus 

många gånger ligger på ämnet som tas upp i nyheterna, vilket gör att hen inte 

ifrågasätter hur det berättas. Men samtidigt som frames har en allmän effekt på en stor 

del av mottagarna, genom att den avgör om ett problem är synlig och hur mottagaren 

förstår och kommer ihåg problemet för att sedan utvärdera och agera utifrån det, har den 

inte en universell effekt på alla (Entman 1993:54). 

 

Nisbet (2010:47) skriver att journalisterna använder sig av frames för att göra en 

komplex händelse till en lättläst, intressant och lockande nyhetsrapportering och av 

mottagaren som ett tolkningsschema för att kunna förstå och diskutera ett problem. 

Därför är en nyhetsframe som mest effektiv om det redan existerar ett tolkningsschema, 

en referensram, som den kan kopplas till. Frames i media har som uppgift att se till att 

koppla de mentala punkterna för mottagarna när ett nytt budskap/meddelande publiceras 

och få mottagarna att bli medvetna om att det nya budskapet/meddelandet är relaterat 

till det gamla. Fredin (2003:270-271) utvecklar vidare på idén om individen och frame 

men kallar istället individens frame för schema. Fredin menar att vi alla har mentala 

scheman som på många sätt påminner om de frames vi hittar i nyheter, och som med 

nyhetsframes är de en organisation av kunskap, idéer och värderingar. Schemat fungerar 

på så sätt att det snabbt hjälper oss att tolka händelserna i vårt vardagsliv, det är 

strukturer av förväntningar som guidar oss så att vi vet vad vi ska leta efter. Nyheter ger 

oss ny information men ofta är den ofullständig eller utan sammanhang på grund av 

begränsningar. Om samma frame ofta dyker upp kan vi använda vårt schema till att 

fylla i de hål som är tomma när vi mottar ny information eftersom vi känner igen ramen 

och kan koppla den till vårt schema. Fredin skriver att schema brukar oftast bekräfta 

saker och ting istället för att motbevisa de. Men även om frames gör 

nyhetsrapporteringar lättare och mer förståeliga i en kaotisk värld finns det en 

problematik med att vi förlorar vår geografiska medvetenhet eftersom frames ofta ger 

oss en homogeniserad bild av platser och perspektiv (Potter 2009:213).  

 

4.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Representation kan tolkas på ett flertal sätt. Hall (1997b:16) beskriver representation 

som en beskrivning eller avbildning av något och görs genom språk, tecken och bilder. 

Cresswells (2013:186) menar att representationer är texter och bilder som ska 

representera och återge de idéer, känslor och handlingar som de är baserade. Inom den 



  
 

13 

postkoloniala teorin förstås representation på två sätt. Det första är som en presentation i 

text och det andra som en politisk mekanism för att tala för någon annan (Jazeel 

2013:43).  

 

I den här studien tolkas representation som en kombination av de tre beskrivningarna. 

Nyheter är en beskrivning av världen därute som återberättas till oss i form av text och 

bild. Nyhetstexterna är inte helt objektiva utan är skrivna av någon som har gjort olika 

val för att forma texten till en nyhet och reflekterar sin författare. I och med att 

nyhetstexten berättar för oss om platser och händelser från olika hörn i världen talar den 

för någon annan eftersom det är en återberättelse.  

 

Studien har som syfte att undersöka den geografiska representationen av Nordkorea i 

nyhetsmedia utifrån ett frame perspektiv. Det innebär att representationerna av 

Nordkorea i nyhetsmedierna påverkar och formar uppfattningen och förståelsen om 

landet Nordkorea. Framing är en metod för journalisterna att re-presentera vår omvärld 

för oss för att göra nyheten förståelig. Frame är resultatet av framing processen och är 

det som ramar in nyheten och som sätter tonen för hur nyheten kan tolkas och förstås 

(Kuypers 2010:300; Tankard 2003:97-99). I min studie söker jag efter de frames som 

nyhetsmedierna har använt sig av för att representera Nordkorea. För att identifiera de 

frames som finns i nyhetsmaterialet behöver det göras en frame analys för att hitta de 

framing devices och reasoning devices som är grunden för frames. Nästa kapitel 

kommer att förklara detta tydligare. 

 

  



  
 

14 

5 Metod 

5.1 Forskningsstrategi  

Studiens syfte är att undersöka den geografiska representationen av Nordkorea i 

nyhetsmedia utifrån ett frame perspektiv. Enligt Bell (1998:65) är det vid studier av 

nyhetsmedier viktigare att ifrågasätta vad som sägs istället för att ta reda på om det som 

sägs är sant. Denna studien syftar inte på att studera om representationen av Nordkorea i 

nyhetsmedia är korrekt eller felaktig utan på vad som skrivs och hur det skrivs. Studien 

har därför tagit en kvalitativ ansats som enligt Kitchin och Tate (2000:40) karaktäriseras 

bland annat subjektivitet, datan består av ord, är tolkande och handlar om mening och 

betydelse.  

 

Som tidigare nämnt intar vi alla en position när vi producerar något och därför är 

objektivitet något som kan diskuteras. Med det vill jag säga att det som skapas av 

människan är till en viss grad subjektiv och är influerad av skaparens bakgrund och 

idéer. För att koda, analysera och tolka det empiriska materialet behöver jag göra det 

utifrån mitt egna schema som enligt Fredin (2003:270-271) är en organisation av 

kunskap, idéer och värderingar. Det gör att denna studie till en viss grad är subjektiv. 

 

Studien är en frame analys av nyhetsartiklar från fyra nyhetsmedier. Nordkorea valdes 

som undersökningsland eftersom det är ett land som jag tror att många har skapat sin 

uppfattning om genom nyheter och är därför ett intressant exempel. Frame analys 

valdes som metod i denna studien eftersom den enligt Tankard (2003:96) kan ta dig ner 

på djupet och upptäcka de dolda antagandena. Tankard skriver även att studier av 

frames kan göra det möjligt att studera media hegemoni, det vill säga när en frame blir 

så dominant att ingen ifrågasätter den utan istället bara accepterar den (Tankard 

2003:97). Van Gorp (2010:90) skriver att det är svårt för den som gör en frame analys 

att vara helt och hållet objektiv eftersom den är en individ med sin egna kognitiva 

kunskap. Därför rekommenderar Van Gorp att man utför en innehållsanalys med frame 

analysen eftersom innehållsanalysens systematiska teknik kan minska på forskarens 

subjektivitet i studien och stärka resultatets reliabilitet och validitet.  

 

5.2 Material och urval 

Det empiriska materialet består av nyhetsartiklar och annan text som nyhetsmedierna 

har publicerat och de är hämtade från två svenska och två sydkoreanska digitala 

nyhetstidningar som finns tillgängliga på internet. Kantar Sifos (2018) sammanställning 

på de svenska dags- och kvällstidningar och deras räckvidd användes för att hitta de 

digitala nyhetstidningar som har störst räckvidd. Räckvidden valdes som kriterier 

eftersom ett antagande gjordes om att ju fler de når ut till, desto större inflytande har de 

över den geografiska föreställningen om Nordkorea. Dock bör det uppmärksammas att 

det inte är läsarnas geografiska föreställning om Nordkorea som är syftet att undersöka i 

denna studien. Utifrån räckvidden blev Aftonbladet och Dagens Nyheter de svenska 

källorna. Aftonbladet (aftonbladet.se) är en kvällstidning och deras digitala 

nyhetstidning har en räckvidd på 5 376 000 läsare i genomsnitt per vecka. Dagens 

Nyheter (dn.se) är en morgontidning och den digitala nyhetstidningen når ut, i 
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genomsnitt per vecka, till 1 284 000 läsare (Kantar Sifo 2018). Korea Joongang Daily 

och The Hankyoreh är de sydkoreanska nyhetsmedierna. Till skillnad från valet av de 

svenska nyhetsmedierna valdes Korea Joongang Daily och The Hankyoreh för att de är 

tillgängliga på internet, texterna erbjuds på engelska och de har en sökfunktion som 

underlättar vid sökandet efter materialet.  

 

Fyra digitala nyhetsmedier, två svenska och två sydkoreanska, är källan till det 

empiriska materialet som består av totalt 138 nyhetsartiklar, reportage och annan text 

som behandlar Nordkorea och händelser relaterat till landet som nyhetsmedierna har 

publicerat (se bilaga A). I början skulle endast nyhetsartiklar vara det empiriska 

materialet men efter överväganden gjordes valet att även inkludera texter som reportage, 

ledare och debatt där redaktionens egna åsikter är uttryckta. Anledningen till detta var 

för att få en variation av texter att analysera men även för att tydliggöra de frames 

nyhetsmedierna använder i de texter de publicerar.  

 

Två tidsperioder på en månad, från 1 april 2017 till 30 april 2017 och från 1 april 2018 

till 30 april 2018 valdes som avgränsning i tid för insamlingen av det empiriska 

materialet. Denna metod kallar Grønmo (2006:105) för strategiskt slumpmässigt urval 

som innebär att man väljer ut de enheter som är tillgängliga vid en viss tidpunkt. Dock 

bör man vara uppmärksam vid ett sådant urval att det inte är en slump att man får in 

många av samma typ av enheter. Anledningen till att den tidsperioden valdes var för att 

ett stort möte mellan Nordkorea och Sydkorea ägde rum den 27 april och skulle ge en 

utgångspunkt för insamlingen av empiriskt material från de fyra olika nyhetsmedierna 

för att undersöka om det skiljer sig åt hur de väljer att representera Nordkorea. Valet av 

att även samla in material från år 2017 motiveras av att en jämförelse mellan perioderna 

ville göras för att se om användningen av frames skiljer sig åt.  

 

Insamlingen av det empiriska materialet gjordes genom att använda respektive 

nyhetsmediers hemsida och sökfunktion. Ordet ”Nordkorea” användes som sökord och 

urvalet av artiklar begränsades till artiklar som hade ordet ”Nordkorea” i huvudrubriken. 

Anledningen till denna begräsning är för att i början när första omgången av analysen 

gjordes utan en begränsning, gav den en uppfattning om att det var representationen av 

Nordkoreas ledare Kim Jong-Un som undersöktes istället för landet Nordkorea, vilket 

inte är syftet med denna studie. Ett val om att endast göra ett stickprov på 20 artiklar 

vardera, 10 artiklar per tidsperiod, av de sydkoreanska nyhetsmedierna har även gjorts. 

Detta för att en lika djupgående analys av de engelska texter inte kändes möjlig på 

grund av språkbristen. 

 

5.3 Analysmetod 

Som metod för att analysera det insamlade material kommer en kombination av en 

innehållsanalys och en frame analys som Van Gorps (2010:93) beskriver som en 

induktiv fas att göras. Analysen kommer att anta en induktiv frame analys, vilket 

innebär att istället för att söka efter förutbestämda ramar ska jag först analysera texterna 

och koda innan jag kategoriserar. Peters (2017:169) skriver att även om forskaren redan 

innan har en idé, ett påstående som denne vill undersöka, vet hen inte helt säker om det 
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påståendet är helt slutgiltig. Istället för att ha en teori i förhand, ska forskaren enligt 

Peters i en induktiv forskning få fram en teori efter sin analys. 

 

Van Gorp (2010:91) skriver att varje rekonstruerade frame presenteras med ett så kallat 

frame package som består av en integrerad struktur med framing devices 

(inramningsenheter) och en kedja av reasoning devices (resonemangsenheter). Det här 

frame package ska visa hur en frame fungerar för att representera ett problem. Framing 

devices är de indikatorer som signalerar om en viss ram. Det kan exempelvis vara 

ordval, metaforer, historiska exempel med lärdom, teman, kontraster och kopplingar. 

Det vill säga något som på något sätt bidra till textens narrativ och retoriska struktur. 

Dock anses inte till exempel antal ord, textens layout eller placering vara framing 

devices utan kallas istället för formatting devices. Reasoning devices bygger enligt Van 

Gorp (2010:91) på Entmans (1993) definition av frames funktioner, vilket är att 

identifiera problemet, diagnostisera det, utvärdera och sedan ordinera lösningen. 

Reasoning devices bildar en kedja av resonemang som kan framkallas när ett problem är 

associerat med en viss ram. Det vill säga att när läsaren gör en mental koppling mellan 

texten, frame och sitt individuella schema drar denne en slutsats som stämmer överens 

med reasoning devices. 

 

Frame package tar form under processen som forskaren samlar, kodar och analyserar 

texterna. Van Gorp rekommenderar att vid en induktiv kodningsprocess ska forskaren 

gå igenom och koda det empiriska materialet tre gångar för att säkra att forskaren inte 

missar de mindre synliga frames. De tre kodningsmetoderna är öppen kodning, en axial 

kodning och en selektiv kodning. Öppen kodning innebär att texten analyseras utan 

förutbestämt kodningsinstrument. Istället för att fokusera på vad texten handlar om är 

det viktigare att lägga fokus på hur nyheten är berättad. Van Gorp menar att när det 

kommer till framing och nyheter är det inte fakta som är det viktiga utan vad för val 

journalisten har gjort för att berätta nyheten. Det är även viktigt att notera att en 

nyhetsartikel kan vara frameless, det vill säga att den inte har någon ram, exempelvis 

om artikeln har som syfte att kort informera om något (Van Gorp 2010:93-94). I det 

andra steget ska en axial kodning utföras och forskaren ska finna samband bland de 

devices som hen identifierade i den öppna kodningen och kategorisera de med liknande 

devices. Tredje steget är att sortera och sammanställa koderna i en så kallad frame 

matrix (en tabell) för att få fram de övergripande frames. Sista steget är att utvärdera 

matrixen och ställa frågorna, är den komplett? Är dessa frames de mest framträdande? 

för att se om kodningen är tillräcklig (Van Gorp 2010:95). 

 

Istället för frame analys var diskursanalys ett alternativ som analysmetod. Men under 

litteratursökningsprocessen upptäckte jag frame analysen och såg att det inte fanns 

många frame analysstudier inom kulturgeografin vilket då gjorde att jag bestämde mig 

för att göra en frame analysstudie. Framing metoden är vanligare i studier inom media 

och kommunikation vilket är anledningen till varför en stor del av tidigare forskning i 

min litteraturöversikt är inom det ämnesområdet.  
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5.4 Reflexivitet  

Peters (2017:93) skriver att forskaren har ett ansvar att reflektera över hur studien görs 

eftersom den formar studiens resultat vilket är kunskapen. Istället för att argumentera att 

forskaren är helt objektiv i sin studie bör hen reflektera över sin roll i studien, de 

begränsningar och andra faktorer som kan ha påverkat studiens resultat. På så sätt ger 

det en mer trovärdig och transparant studie.  

 

Van Gorp (2010:90) skriver att eftersom frame analys handlar om att tolka materialet är 

det svårt att vara helt objektiv eftersom forskaren är en individ som tolkar materialet 

utifrån sin kognitiva kunskap. På grund av min bakgrund är jag medveten om att min 

tolkning och förståelse kan vara påverkade av det västerländska perspektivet. Därför har 

jag i enlighet med vad Van Gorp rekommenderar att forskaren gör, kombinerat frame 

analysen med en innehållsanalys för att få in den systematiska tekniken för att minska 

på subjektiviteten och samtidigt öka studiens reliabilitet och validitet. Dessa två begrepp 

används ofta för att diskutera kvalitén på studien. Studiens reliabilitet syftar på den 

insamlade datans pålitlighet. Samma insamlingsmetod ska kunna användas för att få 

fram ett liknande resultat. Validitet innebär att studien har undersökt det den säger sig 

ska undersöka. Det vill säga att den insamlade datan är relevant för studiens syfte och 

frågeställningar (Grønmo 2006:220-221). Valet att endast använda mig av 

nyhetsartiklar med ordet ”Nordkorea” i huvudrubrikerna var ett sätt för att förstärka 

studiens validitet eftersom jag i början av insamlingen av analysmaterial insåg att jag 

hade samlat in material som inte kunde besvara studiens syfte och frågeställningar. Efter 

att ha begränsat urvalet ansågs materialet vara mer relevant för studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

För att minska på subjektiviteten vid urvalet av de sydkoreanska nyhetsartiklarna 

använde jag mig av onlineprogrammet Research Randomizer. Jag gjorde enligt Van 

Gorps rekommendation och utförde en kombination av frame analysen och 

innehållsanalysen för att koda det empiriska materialet för att minska subjektiviteten. 

Men samtidigt som fördelen med att kombinera frame analysen med en innehållsanalys 

är att minska subjektiviteten kan den enligt mig även ses som en nackdel. Utan balans 

finns det en risk att forskaren fokuserar på att vara systematisk och objektiv att hen 

begränsas i sin insamling och analys av det empiriska materialet. 

 

Om jag hade utfört samma kodningsprocess på liknande material hade jag med stor 

sannolikhet fått fram liknande resultat. Dock kan jag inte vara helt säker på att om en 

annan hade utfört samma studie hade fått samma resultat som mig eftersom studien är 

baserad på att tolka materialet utifrån sin egna kognitiva kunskap, något som jag anser 

kan vara bristen med den kombinerade analysmetoden. En ytterligare sak som jag anser 

brister i denna studie är kodningen av de sydkoreanska nyhetsartiklarna på grund av min 

egna språkbrist som jag anser inte är tillräcklig för att kunna göra en lika djupgående 

kodning och analys. Dessutom funderar jag på om de frames jag identifierade i de 

sydkoreanska nyhetsmedierna hade varit detsamma om jag hade haft möjligheten att 

analysera texterna i sitt originalspråk koreanska. Det finns en möjlighet att resultatet 

hade sett annorlunda ut om det inte språket hade varit begränsat. 
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Jag kan inte hävda att den här studien är generaliseringsbar eller representativ eftersom 

jag begränsade mig till endast två nyhetsmedier från respektive land. Dessutom skulle 

jag behöva samla in nyhetsartiklarna från fler tidsperioder för att få en mer korrekt 

uppfattning av representationen.  

 

Studiens empiriska material är hämtat på internet. Enligt Denscombe (2016:443) bör 

forskare med studier av material på internet reflektera över om hens studie stör den 

personliga integriteten. Det gäller forskning av material som har lagts ut på internet men 

som inte har som avsikt att vara forskningsmaterial. Syftet för att materialet 

publicerades kan till exempel vara för kommersiellt, politiskt eller personligt bruk och 

vara hemsidor, sociala medier eller diskussionsforum. Men så länge materialet har 

publicerats utan tanke på att vara forskningsmaterial kan studier som använder 

materialet bryta mot den personliga integriteten. Det som enligt Denscombe avgör om 

samtycke ska sökas är hur offentligt eller privat materialet avsågs vara. Ju mer 

personligt och privat materialet är desto större chans är det att forskaren bör få samtycke 

innan denne använder materialet. Vid användningen av material som är för offentligt 

bruk och är tänkt att nå en bred publik behövs det inte, enligt Denscombe, sökas 

samtycke. 

 

Det empiriska materialet i den här studien är tagna från nyhetsmedier på internet. 

Eftersom källorna är nyhetsförmedlare anses deras material vara för offentligt bruk och 

är tänkt att nå en bred publik, vilket gör att forskaren, enligt Denscombe, inte behöver 

söka samtycke. Det finns dock en möjlighet att författarna till texterna som utgör det 

empiriska materialet för den här studien inte håller med om hur jag har tolkat deras 

texter. Men jag vill hävda att jag inte på något vis har förvrängt materialet som har 

studerats utan det är utifrån mitt schema som jag har studerat och tolkat texterna. 
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6 Resultat och analys 
Studien har som syfte är att undersöka den geografiska representationen av Nordkorea i 

nyhetsmedia utifrån ett frame perspektiv. Studiens tre frågeställningar är: Inom vilka 

frames representeras landet i svensk nyhetsmedia? Finns det en variation eller 

återkommer samma frames? Skiljer det sig hur svenska och sydkoreanska 

nyhetsmedierna använder dessa frames för att representera Nordkorea? I den här delen 

presenteras först studiens resultat, uppdelat i de två tidsperioderna. Sedan följer en 

analys av de frames som har identifierats för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

6.1 Inom vilka frames representeras Nordkorea under april 2017? 

Under april månad 2017 identifierades följande frames: ”Problemet och hotet 

Nordkorea”, ”Den slutna diktaturen” och ”Befolkningen och landskapet”. 

 
6.1.1 Problemet och hotet Nordkorea  

Gemensamt för samtliga fyra nyhetsmedier under april månad 2017 var användningen 

av den frame som representerar Nordkorea som ett problem och hot för omvärlden. 

Denna frame var den mest framträdande under denna period och beskrev Nordkorea 

som ett problem, vars beteende var hotfull mot omvärlden, provocerande och som 

behövde hanteras, tyglas och lösas av stormakterna USA och Kina. I figur 1 redovisas 

de framing devices och reasoning devices som har format ramen ”Problemet och hotet 

Nordkorea”. 

 

 

 

 

Uttalanden av USA:s president och vicepresident citerades och användes flera gånger 

som rubriker av Dagens Nyheter och Aftonbladet för att stärka ramen av Nordkorea 

som ett problem och hot. Exempel på rubrikerna är följande: 

 

Frame matrix - april 2017     

Frame Exempel på framing devices Exempel på reasoning devices 

Problemet och hotet Nordkorea 

Ordval: "hänsynslöst", "måste 
stoppas", "hotat", "provokativa 
tilltag", "trotsade varningarna", 
"hotfull ton", "högljutt Nordkorea", 
"förebyggande åtgärder mot 
Nordkorea", "kärnvapenstaten", 
"avancerad kärnvapenmakt", 
"kärnvapenhot",  "kärnvapentest", 
"North Korean nuclear issue", "nuclear 
state", "aggravate the tensions and 
the conflict", "the North Korean 
issue", "realcitrant North Korea", 
"restrain the North" 

Nordkorea är ett problem som 
är ett hot mot freden och 
stabiliteten i hela världen och 
måste stoppas. Den 
nordkoreanska ledaren är 
oförutsägbar och därför finns 
det en ständing oro över vad 
som kan hända. 

  
Liknelse: "påminner om en mix av 
Stalins terror och det kalla kriget".   

  

Jämförande: "nu hantera en 
sprängning 20 gånger kraftfullare än 
Hiroshima-bomben."   

Figur 1: Frame matrix för ”Problemet och hotet Nordkorea” 
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Trump: ”USA kan ta itu med Nordkorea på egen hand”  

(Dagens Nyheter 2017-04-03) 

 

Trump: ”Nordkorea muckar gräl” 

(Dagens Nyheter, 2017-04-11)  

 

Pence: ”Tålamodet med Nordkorea är över”  

(Aftonbladet, 2017-04-17) 

 

Pence: ”Nordkorea farligaste hotet mot fred” 

(Aftonbladet, 2017-04-19) 

 

Den vanligaste förklaringen till varför Nordkorea beskrevs som ett hot och problem var 

på grund av att de bröt mot sanktionerna, samt deras vilja att utveckla och testa sitt 

kärnvapenprogram. Lite förklarades om varför Nordkorea insisterade på att utveckla sitt 

kärnvapenprogram. Skillnaden mellan hur de svenska nyhetsmedierna och 

sydkoreanska nyhetsmedierna valde att frame Nordkorea som ett problem och ett hot 

går att tyda i nedanstående citat: 

  

The fact is that, since North Korea began developing nuclear weapons for its own 

survival, the situation on the Korean Peninsula and in Northeast Asia have become 

much more dangerous, and hopes of peaceful co-existence have decreased. 

(The Hankyoreh, 2017-04-15)  

 

Även om det står att Nordkoreas kärnvapen är orsaken till den ökade spänning i området 

får vi samtidigt en liten förklaring till varför landet så gärna fortsätter med utvecklingen 

av vapnen. I jämförelse har de svenska nyhetsmedierna valt att beskriva kärnvapnet som 

en livförsäkring för landets ledare. 

 

Med kärnvapen, menar internationella experter, försäkrar sig Kim Jong Un att inte gå 

samma öde till mötes som Saddam Hussein och Muammar Khaddafi. 

(Dagens Nyheter, 2017-04-16)  

 

I artiklarna framhävdes antalet gånger Nordkorea hade testskjutit och provsprängt vapen 

för att stärka att det inte är första gången som landet gör något problematisk. 

Inramningen av Nordkorea som ett problem och hot stärktes ytterligare genom att lyfta 

fram reaktionerna och kritiken mot Nordkoreas handlingar, vilket gjorde det tydligare 

att Nordkoreas handlingar fel. Följande citat är exempel på reaktionerna som indikerar 

detta:  

 

Men en annons på nätet antyder att Kim Jong-Uns kärnvapenprogram redan 

kommit längre än väntat. 

(Aftonbladet, 2017-04-03) 
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Nordkorea testade nyligen ännu en robot, vilket ledde till kraftiga reaktioner, och 

oron stiger om landets framsteg i utvecklingen av vapenprogram. 

(Aftonbladet, 2017-04-09)  

 

[…] en ny vapenarsenal som väckt oro bland militära experter. 

(Aftonbladet, 2017-04-15) 

 

Även beräkningen av hur långt vapnet kan nå användes för att ge en uppfattning hur 

nära och starkt hotet är. Nedan är citat tagna ur Korea Joongang Dailys och Dagens 

Nyheters rapportering av samma händelse. Skillnaden är att i Dagens Nyheter har man 

skrivit att vapnet har kapaciteten att även nå Europa.  

 

[…] the country was in its “final stage” of test-firing an ICBM that could reach the 

U.S. mainland. 

(Korea Joongang Daily, 2017-04-15) 

 

[…] visade landets ledare Kim Jong Un flera nya vapen som ska ha kapacitet att nå 

USA och Europa. 

(Dagens Nyheter, 2017-04-15)  

 

 
6.1.2 Den slutna diktaturen 

I Dagens Nyheter och Aftonbladet användes orden ”diktatur” och ”sluten” många 

gånger tillsammans med ordet ”Nordkorea”. Figur 2 är en sammanställning av exempel 

på de olika framing devices och reasoning devices som ligger i grund för ramen ”Den 

slutna diktaturen”.  

 

Frame matrix - april 2017     

Frame Exempel på framing devices Exempel på reasoning devices 

Den slutna diktaturen 

Ordval: "slutna diktaturen", "slutna 
kommunistiska diktaturen", "slutna 
Nordkorea", "Kim Jong-Uns 
Nordkorea", "Inte höra några kritiska 
röster", "utan konkurrens världens 
mest slutna land", "diktator", "North 
Korea's Dictator" 

Diktatur har en negativ klang. 
Landet är hårt kontrollerad av 
ledaren och är isolerade från 
omvärlden 

  

Jämförelse/liknelse: "följer mönstret 
från totalitära ledare som Stalin och 
Mao", "Kim Jong-Un tänker inte sluta 
som Saddam Hussein eller Muammar 
Gaddafi",    

  

Ordval: "slutna diktaturen", "slutna 
kommunistiska diktaturen", "slutna 
Nordkorea", "Kim Jong-Uns 
Nordkorea", "diktator", "North Korea's 
Dictator"   

 

 

Likheter och kopplingar till tidigare diktator och historia gjordes för att stärka denna 

frame. Exempelvis: 

Figur 2: Frame matrix för ”Den slutna diktaturen” 
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Kim Jong-un tänker inte sluta som Saddam Hussein eller Muammar Gaddafi. 

(Aftonbladet, 2017-04-28) 

 

Läxan har lärts från andra länder. Varken Irak eller Libyen hade kärnvapen och då 

gick USA in och störtade diktatorerna.  

(Dagens Nyheter 2017-04-16) 

 

Det som är skillnaden mellan nyhetsmedier i denna frame är användningen av orden 

”diktator” och ”diktatur”. I de sydkoreanska nyhetsmedierna benämndes Kim Jong-Un 

med ordet ”leader” (ledare). Det var endast en artikel som använde sig av ordet 

”dictator” (diktator) för att benämna Kim Jong-Un. I de svenska nyhetsmedierna fick 

han denna titeln betydligt fler gånger. Följande citat är exempel på användningen av 

denna frame: 

 

Den amerikanske presidenten har tidigare hotat att agera mot den slutna diktaturen 

[…]. 

(Dagens Nyheter, 2017-04-12) 

 

Men experter varnar för att diktaturen gör sig redo för ett nytt kärnvapenprov. 

(Aftonbladet, 2017-04-13)  

 

Men torsdagens stora och viktiga händelse visade sig vara att diktatorn Kim Jong-Un 

invigde ett nytt bostadsområde i huvudstaden Pyongyang. 

(Dagens Nyheter 2017-04-14)  

 

På en gräsklädd bergssida i Kaesong syns på långt håll budskapet som ingen vågar 

trotsa: ”Vi följer vår enastående ledare i oändlighet”. 

(Dagens Nyheter, 2017-04-16) 

 

Den statliga nyhetsbyrån KCNA skriver att diktatorn Kim Jong-Un själv övervakade 

övningen […]. 

(Dagens Nyheter, 2017-04-26) 

 

Något som en av de svenska nyhetsmedierna gjorde som jag inte fann i de sydkoreanska 

nyhetersmedierna var att framställa Sydkorea och Nordkorea som ärkefiender. Det 

tolkade jag som ytterligare devices för att frame Nordkorea som ett slutet land. Följande 

citat använde ordet ärkefiende: 

 

Det kommer ständigt nya rapporter om tester av medeldistansrobotar, främst avsedda 

för att hota ärkefienden Sydkorea men med kapacitet att nå Japan. 

(Dagens Nyheter, 2017-04-05)  

 

[...] i ett budskap primärt riktat till syds ärkefiende och granne Nordkorea. 

(Dagens Nyheter, 2017-04-18)  
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6.1.3 Befolkningen och landskapet 

Landet Nordkorea har vad som anses vara moderna och utvecklade områden som visas 

upp för turisterna men på landsbygden är det ett fattigt och fallfärdigt land som är i 

behov av hjälp. Det uttrycktes inte direkt att landet är outvecklat och omodernt utan det 

gjordes med beskrivningar som lät läsaren göra den kopplingen själv. Figur 3 är en 

sammanställning av denna frame.  

 

 

Som exempel har vi:  

 

Detta är en jordbruksbygd. På åkrarna drar oxar plogar. Män står och gräver i jorden 

med spadar. En traktor rullar, som ett undantag, på en åker. 

(Dagens Nyheter 2017-04-16) 

 

[…], but another source who is familiar with their trip said North Korea might try to 

escort them to the most modern districts in the capital to show that its country is 

unfazed by international sanctions. 

(Korea Joongang Daily, 2017-04-11) 

 
6.2 Sammanfattning av tidsperioden april 2017 

Under perioden 1 april till 30 april 2017 kunde tre framträdande frames identifieras, 

”Problemet och hotet Nordkorea”, ”Den slutna diktaturen” och ”Befolkningen och 

landskapet”. Gemensamt för de svenska nyhetsmedierna och sydkoreanska var 

användningen av ”Problemet och hotet Nordkorea”. Inom denna frame beskrev 

Nordkorea som ett problem, vars beteende var hotfull mot omvärlden, provocerande och 

som behövde hanteras, tyglas och lösas av stormakterna USA och Kina. Förklaringen 

till varför landet beskrevs som ett hot och problem var på grund av att de bröt mot 

sanktionerna. Landets kärnvapenprogram och tester av den trots kritik från omvärlden 

förklarades även som ett problem och hot mot omvärlden. Dock saknades en tydlig 

förklaring till varför Nordkorea insisterade på att utveckla sitt kärnvapenprogram. 

 

Den mest märkbara skillnaden mellan de svenska och de sydkoreanska nyhetsmedierna 

var användningen av ”Den slutna diktaturen”. Både Aftonbladet och Dagens Nyheter 

använde sig av ordet diktatur och diktator för att beskriva Nordkorea och deras ledare, 

Kim Jong-Un. I de sydkoreanska nyhetsmedierna valde man att istället benämna Kim 

Frame matrix - april 2017     

Frame Exempel på framing devices Exempel på reasoning devices 

Befolkningen och landskapet 

Ordval/beskrivning: "följer varje steg 
vi tar", "på åkrarna drar oxar plogor", 
"gräver i jorden med spadar", "en 
traktor rullar som ett undantag", 
"fallfärdiga landet", "fattiga isolerade 
landet", "modern districts", "restoring 
damaged North Korean forests",  

Nordkorea är en plats där 
utvecklingen verkar ha stannat.                                    
Nordkorea är på gränsen till att 
kollapsa om de inte får utan 
hjälp snart.   

Figur 3: Frame matrix för ”Befolkningen och landskapet” 
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Jong-Un som ”leader” (ledare) och framhävde inte att landet är en diktatur. Likheter och 

kopplingar till tidigare diktator och historia gjordes för att stärka denna frame 

ytterligare. 

 

Inom ”Befolkningen och landetskapet” beskrevs det att landet Nordkorea har vad som 

anses vara moderna och utvecklade områden. Det är den sidan som visas upp för 

turisterna. På landsbygden är det en kontrast till de moderna områdena där ett fattigt och 

fallfärdigt land som är i behov av hjälp går att se. Det uttrycktes inte direkt att landet är 

outvecklat och omodernt utan det gjordes med beskrivningar som lät läsaren göra den 

kopplingen själv. 
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6.3 Ett år senare - april 2018 

Ett år senare har representationen av Nordkorea skiftat till mer neutrala frames. Under 

april månad 2018 kunde följande frames identifieras: ”Neutral/fredlig”, ”Tveksam på 

Nordkoreas vändning”, ”Befolkningen och landskapet” och ”Den slutna diktaturen”. 

 
6.3.1 Neutral/fredlig 

Den mest märkbara skillnaden ett år senare är representationen av Nordkorea inom en 

mer neutral och fredlig ”frame”. 

 

Frame matrix - april 2018     

Frame Exempel på framing devices Exempel på reasoning devices 

Neutral/fredlig 

Ordval: "stegvis ändrat sin hållning 
gentemot omvärlden", "delta i OS", 
"historiskt", "inbjudan", "ledare", 
"fredsgest", "utsträckta hand", "new 
willingness", "different posture", 
"rolling out the red carpet", 
"openness", "cultural exchange", 
"improving the economy", "adopted 
at Pyongyang's insistence", 
"denuclearization", "both sides 
making concerted efforts",  

Nordkorea behöver bekräftelse på 
att regimen överlever utan 
kärnvapenprogrammet innan de kan 
överge det.                                                        
"North will welcome": Nordkorea 
välkomnar artisterna - de är 
"vänliga" "the first appearance by 
South Korean artists in the North for 
more than a decade.": något som 
inte har hänt på länge.    

 

 

Inom denna frame beskrevs det att landet och dess ledare har förändrat sin attityd 

gentemot omvärlden och blivit samarbetsvilliga och öppnare, vilket är en kontrast mot 

hur det såg ut för endast ett år sedan. I figur 4 går det att läsa exempel på de framing 

devices och reasoning devices som sätter ihop denna frame. Följande citat är exempel 

på användningen av denna frame: 

 

It is yet another sign of how the usually reclusive North Korean regime is 

strategically opening itself to the outside world as it hints it may be willing to roll 

back its nuclear program. 

(Korea Joongang Daily, 2018-04-07) 

 

Nordkorea skrotar ett avgörande krav på USA för att gå med på att diskutera 

avvecklingen av sina kärnvapen. 

(Dagens Nyheter, 2018-04-19) 

 

Under färden har det blivit tydligt att den som vill få syn på det verkliga Nordkorea 

måste söka efter tecken. Att inga militära muskler spänns på ”Solens dag” kan vara 

ett sådant. 

(Aftonbladet, 2018-04-15) 

 

Sedan årsskiftet har Nordkorea stegvis ändrat sin hållning gentemot omvärlden – 

främst mot Sydkorea och till viss del dess allierade USA.  

(Aftonbladet, 2018-04-20) 

 

Figur 4: Frame matrix för ”Neutral/fredlig” 
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North Korean leader Kim Jong-un officially announced that he has changed the focus 

of the regime’s strategy from nuclear weapons to the economy. This important shift 

of strategic direction […]. 

(The Hankyoreh 2018-04-23) 

 
6.3.2 Tveksam på Nordkoreas vändning 

Trots att Nordkorea har visat en förändring gentemot omvärlden ifrågasattes denna 

förändring. Nyhetsmedierna gjorde kopplingar till historia och liknande händelser för att 

visa att vi har varit där förut för att stärka denna frame.  

 

 

 

Följande citat gjorde kopplingar till tidigare liknade händelser: 

 
Det ska vara kopplat till att tidigare nordkoreanska försök till samtal suttit ihop med 

dolda villkor och önskemål.  

(Dagens Nyheter, 2018-04-08) 

 

Men precis som med Sovjetunionen 1959 behöver världen förhålla sig till 

Nordkoreas utspel med ett stort mått av realism. 

(Dagens Nyheter, 2018-04-29) 

 

En tydlig skillnad på hur nyhetsmedierna valde att rapportera om experternas reaktioner 

om förändringen noterades. Dagens Nyheter valde att skriva följande: 

 

Sedan dess har reaktionerna från de flesta bedömare varit kritiska eller 

avvaktande eftersom många menar att Kim Jong-Uns besked inte betyder att 

Nordkorea kommer att ge upp sina kärnvapen, bara att sluta testa dem. 

(Dagens Nyheter, 2018-04-22) 

Frame matrix - april 2018     

Frame Exempel på framing devices Exempel på reasoning devices 

Tveksam på Nordkoreas vändning 

Ordval: "dolda villkor", "förfrågans 
äkthet", "tidigare misslyckats", 
"charm offensive", "being played",    

  

Koppling till tidigare 
händelser/påminner läsaren: "en 
soldat från Nordkorea flydde och 
blev beskjuten av sin egna sida",    

  

Kopplar till historia, Sovjetunionen 
1959 - liknande händelser har hänt 
förut. Vi måste vara realistiska   

  

Liknelse: "Internationella scenen" - 
som om Nordkorea står på scen och 
skådelspela, deras löften är 
skådespel,  "inhemska publik" - 
Nordkorea stå på scenen och säger 
något annat för sina invånare 

Det har funnits problem med 
tidigare försök till samtal, Nordkorea 
har varit problemet med dolda 
villkor och önskemål.                                        
Nordkorea gör detta för att få det 
att se ut som de är ett normal land - 
vilket de inte är.                                                                   
Nordkorea gör det för att använda 
det som sin propaganda.                                                                
Deras löften är skådespeleri. 

Figur 5: Frame matrix för ”Tveksam på Nordkoreas vändning” 
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Sydkoreas The Hankyoreh hade däremot en betydligt positivare vinkel inom denna 

frame:  

 

This is leading to a major divide in how experts are interpreting Kim’s decision and 

measures. But the majority viewpoint is that this is a significant preliminary trust-

building step by the North. 

(The Hankyoreh 2018-04-23) 

 

Liknelse med skådespel har även använts för att stärka tveksamheten över Nordkoreas 

förändring och intention: 

 

På den internationella scenen har Nordkorea lovat att upphöra med tester av 

kärnvapen och missiler och säger sig redo att diskutera en avveckling. För den 

inhemska publiken är förkunnelsen en annan: Nordkorea är en kärnvapenbestyckad 

nation som samtidigt pressar på för byggandet av en förbättrad ekonomi. 

(Dagens Nyheter, 2018-04-26) 

 
6.3.3 Befolkningen och landskapet 

Sedan 2017 har den här frame fått en aning positivare ton. Även om befolkningen 

beskrevs som kontrollerade, undernärda och landet är i behov av hjälp fanns det framing 

devices som indikerar att landet är under utveckling. I figur 6 går det att läsa exempel på 

de framing devices och reasoning devices som sätter ihop denna frame. 

 

 

 

   

Frame matrix - april 2018     

Frame Exempel på framing devices Exempel på reasoning devices 

Befolkningen och landskapet 

Beskrivande/ordval: "Likt de allra 
flesta här bär de båda en röd pin", 
"känns tämligen inövad", "tomma", 
"inte har använts på länge", "öde", " 
synkroniserade vågrörelser", "resultat 
av timmarnas träning", " röra oss fritt 
och prata med nordkoreanerna", "de 
kontrollerade nordkoreanerna", 
"fullgjort ett uppdrag", "åkermarken 
skiftar i bruna och blekgula nyanser", 
"krökta ryggar", "hugger i jorden med 
hackor eller spadar", "oxar drar enklar 
träkärror", "enstaka traktorer", 
"undernäring", "brister i jordbruket", 
"stor sammanhållning", "dränks i 
mörker",  "tysta 
tremiljonershuvudstad", "ersätta låga 
hus", "nya skyskrapor", "befolkningen 
lider hungersnöd", "all Koreans, 
fullfilling their moral and ethical 
obligations to fellow Koreans", "lives 
of Koreans are at stake" 

Likt de allra flesta: gör de det för att de 
vill eller för att de är tvingade? 
Individualitet? Nordkoreaner tvingas 
hylla deras ledare. De har ingen frihet.                                                      
Beskrivningen av landsbygden visar en 
bild som kan kopplas till hur det såg ut 
förr innan utvecklingen. Nordkorea 
ligger efter med utvecklingen.                                                                        
Nordkoreaner och Sydkoreaner är ett 
folk 

Figur 6: Frame matrix för Befolkningen och landskapet 
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Utveckling och avsaknaden av den uttrycktes med beskrivningar av landskapet för att 

låta läsaren själv göra en koppling. Följande två citat beskriver hur landskapet i 

huvudstaden Pyongyang och skillnaden mellan dem är tydlig: 

 

Six years later, there are signs of change, at least on the streets of Pyongyang. 

Western-style restaurants, aquariums, water parks, neon lights and street lamps are 

everywhere.  

(Korea Joongang Daily, 2018-04-19) 

 

När solen gått ner över Nordkorea dränks landets huvudstad nästan helt i mörker. 

Gatlampor är sällsynta och i höghusen ser man bara enstaka ljuskällor tända under 

natten.  

(Aftonbladet, 2018-04-26) 

 

Aftonbladet gjorde en beskrivning av landsbygden, lik den som gjordes 2017 av Dagens 

Nyheter, och är uttryckt för att låta läsaren själv tyda vad den innebär: 

 

[…] den nordkoreanska landsbygden skiftar åkermarken i bruna och blekgula 

nyanser. Människor med krökta ryggar hugger i jorden med hackor eller spadar. Här 

och där drar oxar enkla träkärror över fälten. Bara vid några enstaka tillfällen får vi 

syn på traktorer. 

(Aftonbladet, 2018-04-26) 

 

6.3.4 Den slutna diktaturen 

Även denna frame återkommer under april månad 2018. Dock var användningen av den 

inte lika framträdande jämfört med föregående år 2017. 

 

Frame matrix - april 2018     

Frame Exempel på framing devices Exempel på reasoning devices 

Den slutna diktaturen 

Ordval: "mycket slutna landet", 
"diktator", "eremitlandet", "brutala 
regimen", "full kontroll", ”reusive”   

  

Liknelse: "En kraftig järngrind 
blockerar vägen in i Nordkoreas del 
av den demilitariserade zonen." 

Kopplar till "bilden" av Nordkorea 
som isolerat 

 

 

I figur 7 går det att läsa att framing devices som ”mycket slutna landet”, ”diktator” och 

”eremitlandet” är indikator på denna frame. Beskrivningen av en kraftig järngrind som 

blockerar vägen in i landet tolkades som en reasoning device för att stärka 

uppfattningen om att landet är stängt.  

 

  

Figur 7: Frame matrix för ”Den slutna diktaturen” 
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6.4 Sammanfattning av tidsperioden april 2018 

Ett år senare har representationen av Nordkorea som ett problem och hot skiftat till mer 

neutrala frames. Följande frames identifierades under april månad 

2018: ”Neutral/fredlig”, ”Tveksam på Nordkoreas vändning”, ”Befolkningen och 

landskapet” och ”Den slutna diktaturen”. 

 
Inom ”Neutral/fredlig” beskrivs det att landet och dess ledare har förändrat sin attityd 

gentemot omvärlden och blivit samarbetsvilliga och öppnare, vilket är en kontrast mot 

hur det såg ut för endast ett år sedan. Men trots att det är en mer neutral ton i 

representationerna av Nordkorea är fokuset fortfarande på landets kärnvapen. 

 

Nästa frame, ”Tveksam på Nordkoreas vändning” ifrågasatte Nordkoreas förändring. 

För att stärka denna frame gjordes kopplingar till historia och liknande händelser för att 

påminna läsarna om att vi har varit här tidigare och att det inte har slutat väl alla gånger. 

En tydlig skillnad noterades på vad Dagens Nyheter och The Hankyoreh valde att 

framhäva reaktionerna om Nordkoreas förändring.  

 

”Befolkningen och landskapet” och ”Den slutna diktaturen” identifierades under 

tidsperioden 2017 och återkom under 2018. ”Befolkningen och landskapet” har fått en 

positivare ton jämfört med föregående år och gav även en mer varierad bild av landet 

och dess befolkning. Det som gjorde ”Den slutna diktaturen” framträdande i de svenska 

nyhetsmedierna under tidsperioden 2017 var användningen av orden diktatur och 

diktator. Under april månad 2018 noterades en märkbar minskning av dessa framing 

devices. 

 

  



  
 

30 

6.5 Analys av resultatet  

Under perioden 1 april till 30 april 2017 kunde tre framträdande frames identifieras, 

”Problemet och hotet Nordkorea”, ”Den slutna diktaturen” och ”Befolkningen och 

landskapet”. Gemensamt för de svenska nyhetsmedierna och sydkoreanska var 

användningen av ”Problemet och hotet Nordkorea”. Anledningen till att denna frame 

var synligast beror till stor del på att Nordkorea under denna period gjorde hotfulla 

uttalanden, bröt mot sanktionerna och valde fortsätta att utveckla och testa sina vapen. 

Dessa handlingar kan utifrån gemensamma kulturella värderingar förstås som 

oacceptabla och som verkliga hot. För att stärka inramningen av Nordkorea som ett 

problem och hot och förtydliga allvaret med problemet och hotet för läsaren användes 

många gånger avståndet på hur långt vapnet möjligtvis kunde skjutas för att skapa en 

verklighetsuppfattning. Ett exempel på detta går att finna i en artikel från Dagens 

Nyheters rapporteringar från den 15 april 2017 med följande beskrivningen: ”[…] 

visade landets ledare Kim Jong Un flera nya vapen som ska ha kapacitet att nå USA och 

Europa.”. Samma händelse rapporterades av Korea Joongang Daily samma dag, “[…] 

the country was in its “final stage” of test-firing an ICBM that could reach the U.S. 

mainland.”. Skillnaden mellan de är att de svenska nyhetsmedierna har lagt till att 

Nordkoreas vapen även kan nå Europa. I och med att Europa nämndes använde 

nyhetsmedierna sig av geografin för att göra att nyheten och hotet känns närmare och 

mer verklig för läsaren i Sverige. 

 

Fredin (2003:271) skriver att läsaren ofta använder sig av sitt mentala schema för att 

bekräfta saker och ting istället för att motbevisa de eftersom nyheter många gånger 

kommer ofullständiga eller utan sammanhang på grund av begränsningar. 

Nyhetsartiklarna och reportagen som utgjorde grunden för den här studien kom många 

gånger utan någon tydlig bakgrundsinformation om Nordkorea och varför de agerade 

som de gjorde. I de svenska nyhetsmedierna användes det ett par gånger en faktaruta för 

att förklara situationen med Nordkorea. Där beskrevs landet som en sluten diktatur med 

en befolkning som lever under förtryck och framhävde deras vapentester. Genom ”Den 

slutna diktaturen” upplevdes det som att anledningen till varför Nordkorea betedde sig 

hotfullt och problematisk var för att de är en diktatur. Ordet diktatur tolkades i den här 

studien som ett ord med negativ klang eftersom det är motsatsen till demokrati. Den 

kopplingen har förmodligen även gjorts av läsare när de stötte på ordet. Frågan är då 

varför journalisten valde att lägga till ordet diktatur vid Nordkorea när denne istället 

bara kunde har skrivit Nordkorea. Samtidigt kan ordet diktatur tolkas och kopplas till 

känslan av avlägsenhet i och med att ett diktatoriskt styre inte anses vara en acceptabelt 

i den fria och demokratiska samhället många av oss lever i idag. 

 

Kuypers (2010:300) skriver att framing har en subtil men stark effekt på mottagaren. 

Kraften kommer från dess förmåga att få mottagaren att uppfatta saker och ting på ett 

visst sätt utan att märka att hen påverkas. Nisbet (2010:47) förklarar att vid mottagandet 

av ny information ska frames hjälpa läsaren att göra den mentala kopplingen mellan det 

nya budskapet/meddelandet och det gamla. Användningen av specifika frames kan göra 

en komplex händelse lättläst, intressant och lockande för läsaren, men samtidigt finns 
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risken att det blir en endimensionell och homogeniserad representation (Orgad 2012:54; 

Potter 2009:213). Anledningen till varför journalisterna använder sig av frames som 

”Den slutna diktaturen” kan därför förstås som ett sätt att förstärka och utveckla den 

frame som framställde Nordkorea som ett problem och hot. Det kan även förstås som att 

Nordkoreas historia är för lång, komplex eller ointressant att förklara på grund av den 

begränsade ytan artiklarna har. Därför valde de svenska nyhetsmedierna att använda 

ramen ”Den slutna diktaturen” för att göra det enkelt för sig själv att förklara och för 

läsaren att förstå varför Nordkorea är problemet.  

 

Genom bland annat frames som ”Problemet och hotet Nordkorea”, ”Den slutna 

diktaturen” och ”Befolkningen och landskapet” skapades en uppfattning om att 

Nordkorea inte är som oss andra. Enligt Orgad (2012:54) skapar media vid 

representationer, både medvetet och omedvetet, ett ”vi” och ett ”de”. Genom att göra 

valet om att använda orden sluten och diktatur för att beskriva landet är det ett medvetet 

val att framhäva Nordkorea som annorlunda för läsaren. I den öppna globala världen vi 

lever i idag ses landets isolering som något ovanligt och annorlunda. Personliga 

värderingar och ideologier gör att diktatur som styre förstås som något negativt 

eftersom den är motsatsen till demokrati, vilket är vad som eftersträvas i det moderna 

samhället. Inom ”Problemet och hotet Nordkorea” var orsaken till problemet att landet 

bröt mot de sanktionerna, lagar och regler som ”vi” har satt upp och betedde sig på ett 

sätt som anses vara oacceptabelt enligt ”oss”. ”Vi” och ”oss” in den här meningen är de 

länder som har makten att fördöma andra. 

 

Under april månad 2018 gick det att se en förändring av vilka frames som användes av 

nyhetsmedierna. Följande frames identifierades: ”Neutral/fredlig”, ”Befolkningen och 

landskapet”, ”Tveksam på Nordkoreas vändning” och ”Den slutna diktaturen” under 

denna period. Dessa reflekterade Nordkoreas val att avbryta sitt kärnvapenprogram för 

att börja öppna upp sig för omvärlden. ”Problemet och hotet Nordkorea” byttes ut mot 

en betydligt mer neutral frame. Inom den framställdes Nordkorea som öppet och 

samarbetsvilligt för förändring. Fredin (2003:271) nämner att om samma frame ofta 

dyker upp kan vi använda vårt schema till att fylla i de hål som är tomma när vi mottar 

ny information eftersom vi känner igen ramen och kan koppla den till vårt schema. 

Genom ramen ”Tveksam på Nordkoreas vändning” ifrågasattes Nordkoreas intention 

och förändring. Även om denna frame inte lika tydligt framställer Nordkorea som ett 

problem som ”Problemet och hotet Nordkorea” gjorde, påmindes läsaren om tidigare 

gånger då Nordkorea har varit ett problem. Därmed kunde läsaren göra en koppling i sitt 

mentala schema (som har formats och påverkats av bland annat föregående års frames) 

för att förstå nyheten inom denna frame. Det är även inom denna frame som det går att 

se hur de svenska och de sydkoreanska nyhetsmedierna såg på tvivlandet på Nordkoreas 

förändring.  

 

I Dagens Nyheter från den 22 april 2018 står de följande: ”Sedan dess har 

reaktionerna från de flesta bedömare varit kritiska eller avvaktande eftersom många 

menar att Kim Jong-Uns besked inte betyder att Nordkorea kommer att ge upp sina 

kärnvapen, bara att sluta testa dem.” jämfört med The Hankyoreh som den 23 april 2018 
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skrev: ”This is leading to a major divide in how experts are interpreting Kim’s decision 

and measures. But the majority viewpoint is that this is a significant preliminary trust-

building step by the North.”. Även om reaktionerna är delade, skrev The Hankyoreh att 

majoriteten ser på Nordkoreas förändring positivt medan Dagens Nyheter valde att 

skriva att de flesta bedömare har varit kritiska. Den subtila effekten och kraften som 

Kuypers (2010:300) beskriver att framing har blir tydlig med detta exempel. Även om 

det endast är en mening kunde Dagens Nyheter med denna mening stärka 

ramen ”Tveksam på Nordkoreas vändning” medan The Hankyoreh gjorde det motsatta. 

 

Frames har som uppgift att definiera och diagnostisera problemet för att sedan utvärdera 

det och ordinera lösningen (Entman 1993:52). Enligt Kopytowska (2015:350) har 

händelser som ligger mottagaren nära rumsligt, tidsligt, känslomässigt, epistemologiskt 

och axiologiskt en större chans att komma med i nyheterna och Entman (1993:52) 

skriver att problemet ofta definieras med hänsyn till de gemensamma kulturella 

värderingarna.  

 

För att identifiera och representera oss själva jämför vi oss med den andra enligt Orgad 

(2012:54). För att representera Nordkorea har de svenska nyhetsmedierna jämfört 

landets utveckling och befolkningen med vad som anses normalt och modernt enligt 

västerländsk standard. Det är genom frames som ”Befolkningen och landskapet” och 

”Den slutna diktaturen” som denna jämförelsen syntes tydligast. Ett flertal gånger 

uttrycktes utveckling och avsaknaden av den genom att beskriva omgivningen och 

överlåta till läsaren att göra en koppling till sitt schema för att tolka vad som menades 

med de tecken som gavs. Fredin (2003: 270) menar att våra mentala scheman är en 

organisation kunskap, idéer och värderingar som vi använder för att tolka de frames 

som nyheterna använder. Exempelvis beskrevs det att låga hus hade bytts ut mot 

skyskrapor samtidigt beskrivs staden som ”tysta tremiljonershuvudstaden”, träkärror 

används fortfarande, hackor och spadar används för att hugga i jorden. Den 

nordkoreanska befolkningen framställdes som annorlunda exempelvis genom att 

beskriva deras handlingar som inövade och kontrollerade. Med dessa beskrivningar 

stärker nyhetsmedierna den typiska uppfattningen om Nordkorea som landet annorlunda 

där folket har begränsat med frihet samtidigt som de ger en uppfattningen om ett land 

som följer den västerländska versionen av vad som anses som modernt och utveckling. 
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7 Slutsatser 
Syftet med studien är att undersöka vilka frames som används vid representationen av 

Nordkorea i nyhetsmedia. I denna del kommer jag att besvara syftet utifrån studiens 

frågeställningar. 

 

7.1 Inom vilka frames representeras landet i svensk nyhetsmedia? 

Finns det en variation eller återkommer samma frames? 

Under perioden 1 april till 30 april 2017 kunde följande frames identifieras: ”Problemet 

och hotet Nordkorea”, ”Den slutna diktaturen” och ”Befolkningen och landskapet”. 

Under denna period var de svenska nyhetsmediernas representation av Nordkorea 

överlag negativ med stort fokus på Nordkoreas vapenutveckling och tester, vilket inte är 

så konstigt i och med att Nordkorea under 2017 insisterade på att testskjuta och 

provspränga sina vapen och utöver det gjorde hotfulla uttalande. Situationen blev så 

allvarlig att det ansågs vara ett verkligt hot för omvärlden. Att landet även är isolerat 

från omvärlden gjorde det svårare för omvärlden att veta vad som skulle ske härnäst, 

vilket ökade hotet.  

 

Ett år senare kunde fyra frames identifieras: ”Neutral/fredlig”, ”Befolkningen och 

landskapet”, ”Tveksam på Nordkoreas vändning” och ”Den slutna diktaturen”. Den 

negativa representationen av Nordkorea från föregående år var under april månad 2018 

inte lika tydlig längre utan hade istället skiftat över till en betydligt mer neutral 

representation av landet. Anledningen till den förändrade tonen på representationen är 

för att Nordkorea valde att avbryta vapenutvecklingen och öppnade upp för samtal med 

Sydkorea och USA. Ett historiskt möte mellan Sydkorea och Nordkorea skedde i slutet 

av april 2018 och var ett tydligt tecken på Nordkoreas förändring. Även om tonen var 

mer positiv i jämförelse med föregående år, användes ramen ”Tveksam på Nordkoreas 

vändning” för att påminna läsaren om att vi har varit i liknande situationer förut och det 

har inte alla gånger slutat som förhoppningarna.  

 

7.2 Skiljer det sig hur svenska och sydkoreanska nyhetsmedierna 
använder dessa frames för att representera Nordkorea? 

Gemensamt för båda länders nyhetsmedier under april månad 2017 var användningen 

av ramen ”Problemet och hotet Nordkorea”. Båda framställde Nordkorea som ett 

allvarligt problem och hot som behövdes hanteras och lösas. Det som skiljer de svenska 

nyhetsmedierna från de sydkoreanska var användningen av ramen ”Den slutna 

diktaturen”. ”Den slutna diktaturen” användes av både Dagens Nyheter och Aftonbladet 

för att stärka ramen ”Problemet och hotet Nordkorea” och som förklaring för deras 

oacceptabla beteende. Under april månad 2018, ett år senare, hade tonen på 

representationen av Nordkorea övergått till mer neutral frame där nyhetsmedier i bägge 

länderna framställde Nordkorea som samarbetsvillig och öppen för samtal med länder 

runt omkring. Skillnaden mellan respektive länders nyhetsmedier under 2018 var att den 

sydkoreanska nyhetsmedian hade en mer positiv inställning gentemot Nordkoreas 

förändring. 
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7.3 Reflektion över resultatet 

De frames som identifierades i denna studien anser jag reflekterar situationen på 

Koreahalvön under de två tidsperioderna. Utifrån de artiklar jag har analyserat vill jag 

påstå att de svenska nyhetsmedierna överlag gör en mer negativ representation av 

Nordkorea i jämförelse med de sydkoreanska nyhetsmedierna. Jag menar inte att någon 

nyhetsrapportering är felaktig eller falskt utan det är ett tecken på att det skiljer sig 

mellan hur nyhetsmedier i respektive land representerar Nordkorea. Men jag kan inte 

säga att min studie är representativ eller generaliseringsbar eftersom urvalet av det 

empiriska materialet var begränsat till bestämda tidsperioder och de sydkoreanska 

artiklarna som analyserades var betydligt färre än de svenska. 

 

Något som jag funderade på under studiens gång är vem som det är man syfta på när 

man skriver Nordkorea. Denna frågan ställde jag även till mig själv. Är det platsen? Är 

det ledaren? Regimen? Befolkningen? Eller är det allihop i Nordkorea? Eftersom min 

studie är en kulturgeografisk studie har jag många gånger reflekterat på vad eller vem 

det egentligen är jag studerar. Vad jag kom fram till är att i nyhetsmedia och i 

vardagslivet har vi en tendens att generalisera landet och befolkningen. Landet och 

befolkningen är en blandning av det vi vet om de och vi hänvisar till de som om de vore 

ett och som den andra. Tidigare studier har kritiserat den oföränderliga, ständiga 

negativa representationen av Nordkorea. För att förändra generaliseringen och den 

negativa representationen krävs det att vi försöker lära oss mer om Nordkorea för att 

förstå de, annars finns risken att vi avhumaniserar hela landet och inte ifrågasätter till 

exempel varför det är acceptabelt att USA kan hota Nordkorea men inte tvärtom. 

Resultatet på min studie visade att från 2017 till 2018 skedde det en förändring på hur 

nyhetsmedierna valde att frame Nordkorea. Även om det kanske inte är en stor 

förändring är det ändå ett gott tecken på att en mer varierande representation av 

Nordkorea är möjlig. Nyhetsmedier är en viktig informationskälla för många av oss och 

har en betydande roll till hur vi uppfattar och förstår vår omvärld. Därför är det där som 

det är viktigt att en förändring sker eftersom de har makten att påverka hur vi förstår 

våra medmänniskor och vår värld. 

 

Förslag för framtida studier är att undersöka Nordkoreas nyhetsbyrå Korean Central 

News Agency och deras nyhetsmaterial. Det hade även varit intressant att göra en 

liknande studie och även studerat utifrån läsarnas perspektiv för att ta reda på deras 

föreställning av Nordkorea och om den är påverkad av nyhetsmediers framing av 

Nordkorea. 
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8 Sammanfattning 
Representationer har en betydande del i våra liv i och med att de formar vår förståelse 

för världen och är relaterad till konstruktionen av kunskap och formandet av sociala 

relationer mellan olika kulturella grupper. Tidigare studier ifrågasätter objektiviteten 

inom nyhetsmedia och representationer och menar att representationerna inte är så 

objektiv som de många gånger påstår sig vara. Medvetna och omedvetna val såsom vad 

som ska framhävas, inkluderas, exkluderas, val av ord, exempel, metaforer, 

journalistens bakgrund med mera är exempel på det som gör att neutraliteten och 

objektiviteten i nyhetsrapporteringar kan ifrågasättas. Det argumentet stärks ytterligare 

genom att lyfta fram att nyhetsproduktionen och konsumtionen av den är varken 

isolerad eller självständig och påverkas av olika nivåer av makt. Produktionen av 

nyheter är ett komplex samspel mellan olika intressenter som påverkar vad för händelse 

som anses vara intressant och nyhetsvärt att publicera eftersom nyheter i slutändan är en 

produkt som ska säljas. 

 

Denna studie har som syfte att undersöka den geografiska representationen av 

Nordkorea i nyhetsmedia utifrån ett frame perspektiv. Följande tre frågeställningar har 

formulerats som stöd för att besvara syftet: Inom vilka frames representeras landet i 

svensk nyhetsmedia? Finns det en variation eller återkommer samma frames? 

Skiljer det sig hur svenska och sydkoreanska nyhetsmedierna använder dessa frames för 

att representera Nordkorea? 

 

Frames har i den här studien tolkats som ett sätt att representera och förstås som en ram 

som ramar in ett ämne och sätter tonen för hur ämnet kan tolkas och förstås. Med en 

kombination av frame analys och innehållsanalys undersöktes material från två svenska 

och två sydkoreanska nyhetsmedier, fyra totalt. Det empiriska materialet är insamlat 

från två tidsperioder, april 2017 och april 2018. Resultatet visar att det skiljer sig till en 

viss grad på hur nyhetsmedierna i respektive land väljer att frame Nordkorea. De 

svenska nyhetsmedier har överlag en mer negativ representation av Nordkorea. Den 

mest märkbara skillnaden är representationen och framhävningen av landet som en 

diktatur. Hur nyhetsmedierna valde att frame Nordkorea reflekterades även av 

situationen i landet och världen. Under april 2017 framställdes Nordkorea i 

nyhetsmedierna som ett problem och hot i och med deras kärnvapenprogram. Ett år 

senare, april 2018, hade den representationen nästan försvunnit helt och hade istället 

bytts ut till en mer neutral och fredlig frame. 
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