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RYSSLAND I SVENSKA MEDIA UNDER GEORGIENKRISEN

Sammanfattning:

 

I detta arbete har jag försökt utröna vilken bild av Ryssland som kommer till uttryck i de fyra största svenska 
dagstidningarnas (Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter) rapportering av konflikten i 
Georgien sommaren 2008.

Med utgångspunkt i Sture Nilssons Rysskräcken i Sverige – Fördomar och verklighet har jag konstruerat en idealtyp, 
bestående av begreppen fientlighet, rädsla och misstro. Med detta som analysverktyg har jag studerat den rapportering 
som skedde mellan 2008-08-08 – 2008-08-12, dvs. under den väpnade delen av konflikten.

I denna rapportering har idealtypens begrepp med stor tydlighet varit representerade i både ledare och allmän 
rapportering, dock inte med alla aspekter som ingick i definitionen för fientlighet. Begreppet rädsla har endast yttrats 
otvetydigt under den sista dagens rapportering.

Rapporteringen har varit liknande i alla fyra tidningar till innehållet, dock med något starkare tendenser i 
lösnummerpressen (Aftonbladet och Expressen) och med större volym i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Nyckelord: 
Georgien, Sydossetien, Tschinvali, Putin, Saakasjvili, Medvedev, Abkhazien
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Russia in Swedish media during the crisis in Georgia

Abstract:

In this essay I have attempted to determine what image of Russia was expressed in the largest newspapers in Sweden 
(Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter), during the conflict in Georgia in the summer of 
2008.

Starting with the image presented by Sture Nilsson in Rysskräcken i Sverige – Fördomar och verklighet, I have 
constructed an ideal consisting of the terms hostility, fear, and mistrust. These factors have then been used to analyse 
the reports between 2008-08-08 – 2008-08-12, which was the armed part of the conflict.

I have found that the factors composing the ideal have been expressed clearly, in editorials as well as in news articles, 
with the exception of some of the factors that define hostility. The term fear has only been expressed unequivocally in 
the last day’s reports. 

Reports have shown little variation between the different newspapers, although the tabloid press (Aftonbladet and 
Expressen) have expressed these tendencies slightly stronger, and the volume of reports have been noticeably larger in 
Svenska Dagbladet and Dagens Nyheter.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Sommaren 2008, samma dag som den storslagna invigningen av OS i Peking, genomförde 
Ryssland en militär intervention i Sydossetien och Georgien som fullständigt överraskade resten 
av världen. Georgiska förband var vid denna tidpunkt invecklade i strider med separatister i 
Sydossetien, framförallt i dess huvudstad Tschinvali. De var dock på inget sätt utrustade för att 
möta väl understödda förbandsformationer av den omfattning som Ryssland satte in, och fick 
efter korta sammandrabbningar hastigt retirera.

Upprinnelsen till denna konflikt hade skett under en längre tid1. De georgiska provinserna 
Sydossetien och Abchazien hade länge strävat efter att bryta sig ur Georgien, i vilket de hade 
öppet stöd från Ryssland2. Georgien sökte sig istället mot väst, och stod i begrepp att bli medlem 
i NATO3. Fyra månader innan konfliktens väpnade utbrott uppgavs ett georgiskt obemannat 
spaningsflygplan ha blivit nedskjutet av ryskt stridsflyg över Abchazien4. Efter ännu en incident i 
det georgiska luftrummet bröts de diplomatiska förbindelserna mellan länderna. Den 7/8 
genomförde georgiska förband ett större anfall mot Tschinvali, med omfattande understöd av 
artilleri, i vilka stora skador på civil infrastruktur och höga dödstal rapporterades. I dessa strider 
rapporterades även ryska fredsbevarande soldater ha omkommit, vilket utlöste starka 
fördömanden från Ryssland. Dagen efter strömmade stora truppmassor ur den ryska 58:e armén 
in i Sydossetien via Roki-tunneln. Tschinvali kom snabbt under rysk kontroll, men ryska förband 
fortsatte in i Georgien och flygföretag genomfördes mot ett antal mål långt in i landet.

I västvärlden kom detta att betraktas som rysk aggression, och fördömanden uttalades på bred 
front. Den svenska utrikesministern gick kanske längst i sin kritik i de jämförelser han gjorde 
med nazisternas politik i Europa under 30-talet5.

Interventionen fick mycket stort medialt utrymme i Sverige, och försvarsdebatten som fört en 
tynande tillvaro sedan länge blossade upp igen.

Händelsen fick inom kort också konkreta konsekvenser för den svenska försvars och 
säkerhetspolitiken, bl.a. i regeringens försvarsproposition från 2008 skrivs:

Med anledning av händelserna i Georgien i augusti 2008 genomförde Regeringskansliet 
(Försvarsdepartementet) en fördjupad analys. Slutsatserna av denna analys föredrogs för 
riksdagen

1 Det kaukasiska lackmustestet: Konsekvenser och lärdomar av det rysk-georgiska kriget i augusti 2008 s. 23
2 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article4514939.ece
3 Det kaukasiska lackmustestet: Konsekvenser och lärdomar av det rysk-georgiska kriget i augusti 2008 s. 63
4 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article4514939.ece
5 http://carlbildt.wordpress.com/2008/08/page/3/, 2011-05-21, 15:00
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(Försvarsutskottet), den 16 december 2008. Mot bakgrund av bl.a. Försvarsberedningens 
rapporter beslutade regeringen den 6 november 2008 om planeringsanvisningar till 
Försvarsmakten (Fö nr 5)6

Ryssland uppnådde inom kort sina militära mål, och en svag vapenvila utlyses efter bara fem 
dagars stridigheter. Ryska förband fanns vid detta tillfälle kvar långt inne i Georgien, vilket 
föranledde spekulationer om ockupation i media.

1.2 Frågeställning och syfte

I detta arbete vill jag undersöka vilken bild av Ryssland och dess agerande som får genomslag i 
svensk media under konflikten med Georgien. I vilken grad präglas rapporteringen av det som 
historiker ofta refererar till som rysskräck7. Denna kan anses ha tonats ned sedan Sovjetunionens 
fall8, men har flera gånger i vår historia haft lätt att komma till ytan, och då ofta gjort det med 
kraftfulla verkningar i både den politiska debatten och kulturella sammanhang9. Jag kommer att 
nyttja frågeställningen:

Hur kommer den svenska rysslandsbilden till uttryck i medierapporteringen under konflikten med 
Georgien 2008?

Jag kommer också att diskutera hur rapporteringen skiljer sig mellan borgerliga resp. 
vänsterorienterade tidningar, samt mellan tidningar som är beroende av att sälja lösnummer och 
tidningar som i huvudsak förlitar sig på prenumeranter.

1.3 Avgränsningar

Uppsatsen kommer att undersöka tendenser som kommer till uttryck i följande svenska tidningar; 
Dagens Nyheter (forts. DN), Svenska Dagbladet (forts. SvD), Aftonbladet och Expressen. 

I dessa kommer de artiklar och ledare som berör krisen i Georgien att analyseras. Artiklarna 
kommer från tidningarnas tryckta upplagor och har hämtats i databasen Retriever via Stockholms 
stadsbibliotek, där sökorden har varit Georgien, Ossetien, Tschinvali, Putin, Saakasjvili och 
Medvedev.

Artiklar som endast publicerats på respektive tidnings hemsidor kommer inte att inkluderas i 
denna uppsats av hänsyn till mängden material.

I tid kommer uppsatsen att begränsa sig till den väpnade delen av konflikten, mellan 2008-08-08 
– 2008-08-12
6 Ett användbart försvar s. 8
7 Kan (1996) s. 10
8 Ibid. s. 147
9 Nilsson (1990) s. 142-216
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Utländska medier eller bloggar kommer inte att inkluderas i denna uppsats.

1.4 Disposition

Inledningsvis kommer jag att redogöra för bakgrunden till ämnesvalet samt min 
problemformulering. I inledningen presenteras även avgränsningar i ämnet och i viss mån vilken 
forskning som tidigare har skett i ämnet. I metoddelen redogör jag för mitt val av design och 
metod, och argumenterar för deras lämplighet. Dessutom diskuterar jag mina källors trovärdighet 
och eventuell kritik mot desamma. I teoridelen presenterar jag den teoretiska grunden för 
idealtypen, och diskuterar dess relevans. Här återfinns även definitioner av ingående begrepp. 
Därefter kommer analysen och empirin, datum för datum i kronologisk ordning. Efter analysen 
redogör jag för de slutsatser jag dragit, och diskuterar dessa i efterföljande del. Slutligen 
sammanfattar jag arbetet, redogör för källor och bifogar bilagor.

1.5 Tidigare forskning

Tidigare forskning har såvitt jag kunnat utröna inte utförts i just detta ämne. Dock finns det en 
omfattande litteratur om svensk-ryska relationer och vad som har påverkat dessa10.

Mycket av denna litteratur är historisk, och gör en ansats att beskriva hur ländernas gemensamma 
historia har varierat och påverkats. Både fredliga och krigiska perioder lyfts fram i dessa 
sammanhang. Dock finns det ingen som inte inkluderar den s.k. rysskräcken i Sverige. Vanligen 
innefattar den begrepp som fientlighet, misstro, rädsla, kulturellt främlingskap och nyfikenhet11. 
En del författare argumenterar för eller emot att den är berättigad, men ingen hävdar att den inte 
existerar. 

2 Metod

2.1 Design

Inledningsvis kommer jag att konstruera en idealtyp av den svenska synen på Ryssland utifrån 
den bild som Sture Nilsson tecknar i Ryss-Skräcken i Sverige – fördomar och verklighet.

Därefter kommer jag att kvalitativt analysera relevanta artiklar rörande Georgienkrisen från dess 
start intill dess vapenvilan officiellt trädde i kraft. Mediala vinklingar kopplas sen till den eller de 
aspekter som överensstämmer med idealtypens faktorer. I de fall artiklarnas skildringar inte har 
stöd i idealbilden kommer jag att föreslå att dessa uttryck bör inarbetas i framtida 

10 Kan (1996) s.8, Gerner, Karlsson (2008) s. 117
11 Nilsson (1990) s. 6, Kan (1996) s.10
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idealtypsanalyser av svensk syn på Ryssland, eller i omvänd ordning argumentera för att vissa 
begrepp inte är relevanta i en idealtyp. Resultaten kommer också att användas som grund för 
diskussionen om skillnader rapporteringen mellan de ingående tidningarna.

2.2 Analys

Analysen kommer att ske kvalitativt, eftersom det inte kan vara möjligt att kvantitativt beskriva 
innebörden i ett så abstrakt koncept som den svenska rysslandsbilden. Det är dock nödvändigt att 
inkludera deskriptiva statistiska analyser, för att förmedla materialets storlek och fördelning, dvs. 
hur det skiljer sig mellan olika tidningar, och under vilken sektion av tidningen det publicerats. 
Alla dessa kan ha inverkan på hur starkt resultatet blir. Om ex. alla artiklar i en tidning har starka 
tendenser som kan hänföras till idealtypen kan frågeställningen inte besvaras om inga artiklar har 
publicerats i de andra tidningarna.

Ett alternativt sätt att närma sig frågan skulle kunna vara en intervjubaserad undersökning, riktad 
till de journalister som rapporterade om krisen. Denna metod skulle dock svårligen kunna uppnå 
samma mängd material som den använda. Dessutom blir de kriterier som tas upp under källkritik 
i högra grad aktuella. Särskilt tidskriteriet skulle skada trovärdigheten, i fråga om vad 
journalisterna kommer ihåg och hur de kommer ihåg det. De kan dessutom ha drabbats av olika 
inflytanden efter konflikten vilka skulle kunna påverka tendensen i endera riktningen.

Centrala för uppsatsen är också ett antal antaganden. Först och främst det om relevansen av 
begreppet svensk rysslandsbild, och existensen av densamma. Med detta avses en kollektiv 
föreställning om den ryska statens egenskaper och motiv. 

Ett antagande som följer, och som är avgörande, är det att denna bild kommer till uttryck i 
och/eller formas av den mediala rapportering som sker i landet.

2.3 Material

Materialet kommer, enligt tidigare, att utgöras av de tryckta artiklar som publicerades under 
konfliktens väpnade del, 2008-08-08 – 2008-08-12. Den begränsade mängd det rör sig om 
medger att alla artiklar inkluderas i denna studie, dock finns det artiklar som innehåller sökorden 
men inte kan anses relevanta för denna uppsats. Dessa kan vara ex. tv-tablåer, och har 
exkluderats ur analysen (n = 8).

2.4 Tillförlitlighet och generaliserbarhet

Metoden i detta arbete utgörs som sagt till största delen av kvalitativ textanalys. 
Generaliserbarhet och tillförlitlighet är i detta fall avsevärt svårare att säkerställa än vid många 
andra sätt att närma sig forskningsproblem, då de slutsatser som dras är författarens egna 
tolkningar av den helhetliga innebörden i texterna. En hög grad av öppenhet måste därför vara 
genomgående i presentationen av de tolkningar som görs, så att andra lätt kan ”följa i spåren”. 
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Detta sker naturligtvis främst i form av referenser. Den starkaste garanten för generaliserbarheten 
är idealtypen. Genom denna kommer resonemanget att kanaliseras genom avgränsade och 
definierade begrepp.

2.5 Källkritik

Torsten Thurén uppger i Källkritik följande kriterier som avgörande för bedömningen av en 
källas tillförlitlighet: Äkthet, Tidssamband, Oberoende och Tendensfrihet12. Dessa kan dock inte 
anses ha samma eller innebörd eller påverkan på källorna i detta arbete som i andra vetenskapliga 
efterforskningar av flera skäl. 

För det första behöver inte den bild som presenteras i media vara objektivt sann för att 
frågeställningen skall besvaras. 

Tidssambandet, först och främst, blir ett problematiskt begrepp i denna kontext, åtminstone om 
den skall användas i bemärkelsen ”ju närmare desto bättre”. I detta fall kan motsatsen rent av 
sägas vara sann, eftersom det under tiden för kriget pågick intensiva propagandakampanjer från 
alla inblandade sidor. Det är sannolikt snarare så att vi vet mer om dessa händelser idag än vad vi 
gjorde då. Dessutom finns det som sagt ingen avsikt eller anledning att försöka belägga eller 
utreda exakt vad som hände när. Tidsaspekten är dock relevant i fråga om hur nära på konflikten 
de tendenser som efterforskas kommit till uttryck. I detta fall sker rapportering tämligen nära i 
tid, varför den bild som presenteras inte kan antas vara en efterkonstruktion.

Huruvida en källa i detta arbete är oberoende blir också mindre relevant, givet att det endast är 
den presenterade bilden som skall analyseras. Tendensfriheten blir också ett kriterium som inte 
kan användas för att godkänna eller förkasta en källa, då det är just detta som kan svara på 
frågeställningen.

Dessa vedertagna kriterier är alltså inte relevant i någon högre utsträckning på de källor som 
används i arbetet av ovanstående skäl. Den enskilt viktigaste faktorn, som kan sägas ha 
avgörande roll för resultatet, avseende källorna är huruvida de artiklar som finns i 
stadsbibliotekets databas faktiskt är de artiklar som publicerades under konflikten i oförändrad 
form. Detta har uppnåtts genom använda en databas som har fullständig täckning av de aktuella 
tidningarna under den avsedda tidsperioden. Denna publicerar bilder av artiklarna som de 
trycktes, vilket stärker antagandet att de redovisas i oförändrar form.

3 Teori

Idealtypsmodellen är som sagt det analysverktyg som används i denna uppsats. Detta sätt att 
närma sig frågeställningen kan anses lämpligt av flera skäl. Först och främst kan ett fenomen som 
en hel befolknings kollektiva syn på en annan befolkning antas innehålla ett närmast oändligt 
antal variabler. Att helhetligt representera denna blir därför inte möjligt. Med idealtypen kan dock 
de viktigaste karaktäriserande aspekterna utgöra en förenkling av verkligheten som lättare kan 

12 Thurén (2005) s. 13
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studeras13. Idealtypen kan alltså inte sägas vara sann eller falsk, utan värderas efter hur användbar 
den är för att beskriva och analysera den svenska rysslandsbilden. För att få en så stark idealtyp 
som möjligt måste den vara grundad i forskning. Som nämnt tidigare finns det forskning på 
ämnet, som i hög grad är överens om att rysskräck präglar den svenska bilden. Dock är det i Sture 
Nilssons beskrivning denna blir tydligast utredd och definierad, varför den bäst lämpar sig som 
grund för idealtypen.

Det finns goda anledningar att förutsätta idealtypens giltighet, och det finns starka skäl att 
förutsätta generaliserbarheten. Detta med stöd i antagandet om att ett fenomens alla ingående 
variabler inte behöver beskrivas eller beaktas för att en eller ett antal av dem skall kunna 
undersökas. Generaliserbarheten kan uppnås genom väl definierade begrepp i idealtypen. 

Dock kan man med denna metod inte påvisa kausalitet i de studerade fenomenen. Med hänsyn till 
antalet ingående variabler och omöjligheten att separera de man vill studera kan man egentligen 
bara visa på korrelationer. Detta är enligt min mening en betydande brist i denna och många 
andra samhällsvetenskapliga modeller. Det finns dock ingen tvekan om att dessa modeller idag är 
de bäst lämpade för att studera så stora och komplexa fenomen som vad som utgör och 
karaktäriserar en hel nations syn på en annan.

Den teoretiska grunden utgår som sagt från Rysskräcken i Sverige – Fördomar och verklighet.  
Som källa är detta verk är inte fritt från svagheter. Till störst skada för dess vetenskapliga 
trovärdighet är bristen på noter referensapparat. Denna brist är störst i beskrivningen av historiska 
händelser. I många fall är dock dessa händelser väl kända och kan anses vara så allmänt 
vedertagna att de inte behöver bestyrkas. Utöver detta är en stor del av innehållet baserat på de 
diskurser som fördes i det svenska kulturlivet och i den svenska politiken, och dessa är i regel 
dokumenterade. 

Till dess fördel talar att de analyser och sakförhållanden Sture Nilsson framlägger inte har 
bestridits under de 20 år boken har varit utgiven, utan boken har istället rekommenderats och 
citerats av andra framstående historiker och forskare under hela denna tidsperiod14.

Boken är utgiven 1990 och omfattar därför inga händelser av vikt för vår Rysslandsbild som har 
skett sedan dess. Bland dessa anförs av många skribenter exempelvis mord och förtryck av 
frispråkiga journalister, mest uppmärksammat Anna Politkovskaja15. Rysslands förhållande till 
sina grannländer, inte minst baltstaterna, och de lagstiftningar som stärkt de regerandes makt 
anförs också som viktiga för den svenska Rysslandsbilden16. Detta kan anses som en svaghet. 
Men dessa händelser har, som vi snart ska se, befäst snarare än förändrat den svenska 
Rysslandsbilden i fråga om ex. fientlighet och misstro, varför Nilssons analys fortfarande kan 
anses vara gångbar.

Sture Nilsson har givit ut ett flertal böcker och är en välkänd svensk historiker.

13 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, (2010) s. 158
14 Kan (1996) s.8, Gerner, Karlsson (2008) s. 203
15 Sävborg (2007) s. 4, Gyllenhaal (2008) s. 26
16 Gyllenhaal (2008) s. 61
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3.1 Den svenska Rysslandsbilden

I Sture Nilssons framställning får vi se hur historien har format bilden av Ryssland under de 
dryga 1000 år nationerna har haft kontakt.

Analysen bygger dels på konkreta reaktioner på de händelser och förvecklingar länderna varit 
inblandade i, och de diskurser som förts både i svensk politik, i den allmänna opinionen och i 
kulturlivet.

Den svenska Rysslandsbilden, menar Nilsson, formades till en början av de utbyten som skedde 
länderna emellan redan under vikingatiden, och fortsatte under de nästkommande korstågen och 
Vasakungarna. Här läggs enligt Nilsson grunden till den fientlighet och misstro som har kommit 
att prägla bilden sedan dess17.

Under merparten av 1600-talet levde länderna i fredlig samexistens, för att återigen drabba 
samman under 1700-talet. Det svenska nederlaget vid Poltava försatte tusentals karoliner i 
fångenskap i Sibirien, och de som kom hem hade fasliga historier att berätta. Detta skedde i 
relativ närtid med de ryska härjningarna längs den svenska östkusten, och kom att lägga grunden 
till den s.k. rysskräcken18. Nilsson beskriver även en period under 1800-talet där den svenska 
bilden övergår i öppet hat19.

Nilsson visar därefter att dessa, i olika former, varit centrala i den svenska synen på Ryssland 
genom åren, ända till idag. Detta alltså genom den hållning Sverige haft gentemot Ryssland, hur 
opinionen har reagerat på händelser som ubåtskränkningar, finska vinterkriget, rysk imperialism 
på 1800-talet, Raoul Wallenbergs försvinnande mm. 

Nilsson visar också att länderna vid flera tillfällen har haft goda relationer, och att ryssvänliga 
inlägg och företrädare har funnits i de diskurser som förts i nästan varje fråga. Dock har de gamla 
föreställningarna snabbt och lätt kommit till ytan, ibland med gott fog, och ibland utan20.

17 Nilsson (1990) s. 6
18 Ibid. s. 6
19 Ibid. s. 6 s. 90-97
20 Ibid s. 141, s. 197-202
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3.2 Idealtyp

Idealtypen kommer att utgöras av begreppen fientlighet, rädsla, och misstro. Dessa nyttjas av 
Nilsson21, och sammanfattar de mest relevanta aspekterna. Två av dessa begrepp definieras inte 
av Nilsson själv, troligtvis på grund av deras okomplicerade innebörd, men kommer ändock att 
definieras i detta stycke.

Misstro, som föreställningen att den andra parten är opålitlig, och att dess uttalade mål inte 
stämmer med dess verkliga agenda.

Rädsla, som föreställningen att den andra parten utgör ett hot en själv eller ens intressen.

Nilsson pekar på ”en speciell form av ryssfientlighet”, som gör gällande att andra folk är fria från 
det som brukar tillskrivas ryssarna: lättja, misstänksamhet, oduglighet, korruption, maktmissbruk, 
imperialism, upplysningsfientlighet, inkompetens och oföretagsamhet22.

21 Nilsson (1990) s. 6
22 Ibid. s. 6
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4 Analys

I denna del kommer analysen att ske för var och en av idealtypens faktorer för sig. Under varje 
faktor kommer de identifierade tendenserna att presenteras i kronologisk ordning. 

En enklare översikt över händelseförloppet under konflikten återfinns i bilaga 1

För varje datum presenteras antal och typ av artiklar som inkluderats i diagram, samt vilka 
tidningar de har publicerats i, i bilaga 2. 

Bild 1. Georgien

4.1 Fientlighet

8/8
Denna aspekt förekommer i flera former under konfliktens gång. Dagen för utbrottet, den 8/8, 
kan den anas i de något vaga formuleringar som finns i den enda artikel som publiceras detta 
dygn i DN23. Denna avhandlar ett bombdåd i en badort i Georgien, med ett relativt litet 
skadeutfall. Konflikten som är under uppsegling är vid detta tillfälle relativt okänd, och har bara 
rapporterats sporadiskt och kortfattat de senaste månaderna. Då huvuddelen av den ryska 

23 ”Två döda i bombdåd i Sotji nära Georgien”, Dagens Nyheter. 2008-08-08. Sektion: Världen. Sida: 21.
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offensiven inleddes natten mellan den 7/8 och 8/8 är det naturligt att denna inte kunnat 
rapporteras i den tryckta pressen i större omfattning. I denna artikel utgör Ryssland en liten del. 
Fokus ligger mer på det georgiska agerandet, och en grovhuggen förklaring av konflikten i 
området. Ryssland avhandlas i två sammanhang, varav båda har bäring på denna kategori. Dels i 
ryska anklagelser mot Georgien för att starta krig, något som måste ses som absurt givet 
styrkeförhållandet dem emellan, och i de georgiska spekulationerna om Rysslands tendens att 
driva egna intressen på deras bekostnad i eventuella förhandlingar.

Det är naturligtvis inte möjligt att dra några långtgående eller väl underbyggda slutsatser av 
denna enda artikel. Dessutom är formuleringarna inte speciellt starka. Det bör dock noteras att de 
ändå är närvarande i båda fall som rör Ryssland.

9/8

Detta dygn har alla ingående tidningar, med undantag av SvD, fått till en relativt omfattande 
rapportering. I denna finns nu tydligare tendenser som kan hänföras till denna kategori. Dock är 
det kvantitativa fokuset inte på Ryssland, utan snarare på omfattningen av det mänskliga lidande 
som orsakas av konflikten. Följande formulering är typisk.

Ostajeva, 50, som flytt från staden, till nyhetsbyrån AP. -Det går inte att räkna liken nu. Det 
finns knappt en oskadd byggnad kvar, säger hon.24

Fientlighet kan alltså inte sägas vara i fokus denna dag. Dock förekommer en rad mycket skarpa 
ställningstaganden som har bäring på denna kategori, i alla delar av rapporteringen. Av naturliga 
skäl tydligast framträdande i de två ledare som publicerats. DN och Expressen skriver i ” 
Ryssland vässar klorna” och ”Stöd Georgien”:

Även Rysslands militära övervåld måste fördömas, dess geopolitiska glupskhet kritiseras. 
Risken är nämligen överhängande att vi snart kommer att få se samma scenario i rysstödda 
Abchazien, som i går hotade Georgien med en andra front.25

Och

Georgien är förvisso en sviktande demokrati där president Saakasjvili dominerar alltmer, men 
väst kan inte tillåta att Ryssland med hot och blod försöker söndra och hindra landets önskan 
att gå i riktning mot EU och Nato.26

Även i nyhetsdelarna förekommer intressanta formuleringar

24 ”Ambassadråd: "Vi är rädda för flygangrepp"” Expressen. 2008-08-09. Arne Lapidus. Sektion: Nyheter. Sida: 
8,9. Del: 1.
25 ”Ryssland vässar klorna”. Dagens Nyheter. 2008-08-09. Sektion: Ledare. Sida: 2.
26 ”STÖD GEORGIEN”, Expressen. 2008-08-09. Sektion: Ledare. Sida: 2. Del: 1.
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När Putin hotar är det på allvar 
Den ryska björnen ryter igen. Rullande stridsvagnar väcker minnen av Prag-invasionen 1968. 
Oroväckande den här gången är att det kan bli krig på riktigt.27

Och

Ett öppet krig rasar i Europa. I ena ringhörnan tungviktaren Ryssland, i den andra 
fjäderviktaren Georgien.28

Ett intressant undantag som bör nämnas är en analys i DN av Michael Winiarski. Det som får 
denna artikel stå ut är författarens sätt att beskriva de olika parterna som rationella aktörer, och 
vilka incitament som troligen kommer att påverka deras fortsatta agerande. Winiarski fastställer 
exempelvis att Georgien inledde våldshandlingarna:

Den fråga som hänger i luften är varför Saakasjvili tog risken att ta till vapen just nu29

Denna måste dock ses som underordnad i aspekten att förmedla en Rysslandsbild av två 
anledningar. Först och främst för att den är den enda i sitt slag, för det andra har samma tidning i 
ledaren, som vi sett, tagit stark ställning i en annan riktning.

Sammanfattning 9/8

Lidandet och krigets konsekvenser har varit i fokus i rapporteringen. Dock kommer denna 
tendens till uttryck i de starka ställningstaganden som formulerats i både ledare och 
nyhetsartiklar. Dessa utgörs i flera fall av enstaka stycken, där Rysslands agerande jämförs med 
ökända historiska händelser, betecknas som övervåld, med målet att ”söndra” osv. 
Styrkeskillnaden länderna emellan kommer också till uttryck på ett sätt som måste betraktas som 
värderande och betydelsefullt i denna kategori. 

Alla tidningar utom SvD har denna dag publicerat artiklar av denna natur, och som synes, både i 
officiella ställningstaganden för respektive tidning och i den vanliga nyhetsrapporteringen.

27 Aftonbladet. 2008-08-09.. Sektion: Nyheter. Sida: 11.Del: ab.
28 Expressen. 2008-08-09. Arne Lapidus. Sektion: Nyheter. Sida: 8,9. Del: 1.
29 ”Ingen av parterna har intresse av fullskaligt krig”. Dagens Nyheter. 2008-08-09. Sektion: Världen. Sida: 9.
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10/8

Detta dygn har rapporteringen stora likheter med föregående dag. I fråga om volym är det 
fortfarande krigets lidande som dominerar. Konflikten beskrivs som ett ”blodbad”30, och ”ett krig 
utan vinnare”31.
Fientligheten kommer huvudsakligen till uttryck i två former detta dygn. I första hand i politiska 
utspel, bestående av rapporter från svenska politikers sommartal, och politiska företrädares 
reaktioner i andra västländer. Samt i rapporteringen av ryska flygföretag som träffat civila 
bosättningar med påstådda skade- och dödsutfall.

I de förstnämnda är det bilden av illegitimiteten i den ryska interventionen som framhålls. 
Statsministern formulerar sig såhär.

Han inledde sitt sommartal i Vaxholm igår med att kritisera den ryska attacken,
"aggressionshandlingar som står i strid med internationella konventioner".
-Det är väldigt viktigt att vi nu samlas till krav på att våldsanvändningen upphör.32

Denna linje verkar också ha tagits av representanter för EU och USA, som dock uttrycker sig 
något mildare33, ofta i tongångar som att ”Georgiens territorium måste respekteras”.

Bombningen av de civila bosättningarna avhandlas i fördömanden från omvärlden som efterföljt 
dem, fördöms internationellt34, främst av Frankrike.

Även de ryska företrädarna får komma till tals i rapporteringen, dock inte i samma utsträckning. 
Deras uttalanden kommer från generaler, som beskriver militära framgångar, eller från den 
högsta politiska ledningen, som anklagar Georgien för att ha ”utdelat ett dödande slag mot sin 
egen suveränitet”35 och understryker att den ryska interventionen är legitim. Utöver detta riktas 
rysk kritik mot vad de kallar överdrivna förlustsiffror och mot Ukrainas vapenexport till 
Georgien.

I ett fåtal artiklar går författarna långt i sin kritik av Ryssland, och framförallt Putin. I följande 
framställning från sportdelen får man som läsare se en bild av Putin som svekfull, hycklande, och 
rent av krigsnjutande.

OS-guldet i hyckleri är redan klart. Högst på pallen: Vladimir Putin, premiärminister i
Ryssland. Medan alla höll hand under OS-invigningen och sjöng om en drömvärld log Putin

30 ”Svenskar fast mitt i blodbadet”. Aftonbladet. 2008-08-10. Johannes Heuman. Sektion: Nyheter. Sida: 7.Del: 
ab.
31 ”Ännu ett krig ingen vinner”. Svenska Dagbladet 3 A. 2008-08-10. Johanna Petersson.. Sektion: Utrikes. Sida: 
8.
32 ”- De ryska förband som nu”. Svenska Dagbladet 3 A. 2008-08-10. Sektion: Utrikes. Sida: 7.
33 ”Omvärlden kräver ett stopp för kriget”. Dagens Nyheter. 2008-08-10. Sektion: Världen. Sida: 10.
34 Ibid.
35 ”Vladimir Putin reste till Nordossetien”. Dagens Nyheter. 2008-08-10. Sektion: Världen. Sida: 8.
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åt George Bush, tog fram mobilen och sms:ade en blinkande smiley till den ryske presidenten
Dmitrij Medvedev med texten: - Okej, nu åker vi. Mullret i Peking häromnatten var 
fyrverkerier, mullret i Georgien är på ...allvar.

…gamla ryska björnen röt precis som förr för att skrämma och tämja en västvillig stat; en 
gång hette den Tjeckoslovakien, nu heter den Georgien….36

Man kan verkligen undra med vilken grund denna journalist formulerar sig på det han gör i det 
första stycket. Denna typ av rapportering får anses som en ytterlighet och är därför inte 
representativ för helheten. Det andra stycket har dock, som vi tidigare sett, motsvarigheter i den 
övriga rapporteringen.

Sammanfattning 10/8

Krigets lidande är fortfarande den största beståndsdelen av den sammantagna mediebilden. Vad 
gäller fientlighet har Ryssland anklagats för illegitim militär aggression av flera företrädare för 
västvärlden och Sverige. Bombandet av civila mål har fördömts.
De ryska uttalanden som gjorts har bestått av angrepp på Georgien, de har ”sig själva att skylla”, 
och på länder som stöder Georgien.

11/8

Detta dygn fortsätter beskrivningen av lidandet37, och då främst det civila. Dock med den viktiga 
skillnaden att Ryssland nu i högre grad utpekas som orsaken därtill. Många tidningar rapporterar 
dessutom om hur Georgien söker vapenvila, vilket avvisas av Ryssland. Styrkeförhållandet 
mellan de stridande parterna är, precis som tidigare dagar, ofta poängterat. 

Det förekommer stora mängder formuleringar i samtliga tidningar som hör till kategorin 
fientlighet. Nedan följer ett antal exempel.

36 ”Boxarna föll - men de föll med heder”. Expressen. 2008-08-10. Mats Olsson. Sektion: Sport. Sida: 8. Del: 2.
37 ”Utlysning av vapenvila liknar georgisk kapitulation”. Dagens Nyheter. 2008-08-11. Sektion: Världen. Sida: 8.
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Hyckleriet om Kaukasuskriget

Borta i Peking betraktade George W Bush kriget i Kaukasus och sa: Georgien är ett suveränt 
land och dess territoriella integritet måste respekteras. 
I stället kom rysk militär som slog till med ökänd brutalitet: flygattacker, systematiska 
bombningar, överväldigande maktdemonstrationer. Putin, snabbt på plats i Nordossetien, 
kallar Georgiens politik kriminell . Han som ledde ett förödande krig och orsakade massdöd 
och ruin i Tjetjenien, säger den här gången att han vill skydda rätten till självständighet och 
oberoende.38

Styrkedemonstration av Moskva

…Ryssland har anfallit ett annat land - det kan man inte försvara…39

Jakten på det svarta guldet

Tala inte med oss om urskillningslös bombning! Ni bombade, helt oprovocerat, broarna i 
Belgrad. Tala inte med oss om Artikel 4, paragraf 2! Ni invaderade Irak och Afghanistan.

…Det var en påfallande aggressiv Tjurkin som alltså försökte få det att framstå som om 
Ryssland har anfallits och nu blott försvarar sig mot ett aggressivt Georgien som entusiastiskt 
suffleras av USA.40

Återigen belyses ryskt agerande i historien, dess brutalitet och korruption. Putin pekas upprepat 
ut som en hycklande våldsverkare och söndrare.

Sammanfattning 11/12

Sammantaget har denna dag ren fientlighet rapporterats på en avsevärt större bredd än tidigare (se 
diagram 1-5), och i många fall i mycket skarpa ordalag, i samtliga ingående tidningar. Krigets 
lidande beskylls nu i högre grad på Ryssland. Ryska företrädare har citerats i liten grad jämfört 
med företrädare för ex. EU, Sverige och USA, och när de gjort det är det fråga om hotfulla 
uttalanden mot andra länder eller aggressiva utspel. I fallet ovan synes också hur journalisten 
kompletterar bilden med egna värderingar och tolkningar, med effekten att det ryska uttalandet 
framstår som fullkomligt osannolikt, nästan parodiskt.

38 Aftonbladet. 2008-08-11. Olle Svenning. Sektion: Nyheter. Sida: 2. Del: ab.
39 ”Styrkedemonstration av Moskva”. Dagens Nyheter. 2008-08-11. Sektion: Världen. Sida: 9.
40 ”Jakten på det svarta guldet”. Expressen. 2008-08-11. Sektion: Ledare. Sida: 2. Del: 1.
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12/8

Rapporteringen har denna dag med samma tillväxttakt som tidigare fortsatt på den inslagna 
vägen, med större mängd publicerade artiklar, och starkare uttryck för idealtypens faktorer. 
Fientlighet genomsyrar de flesta artiklar med stor tydlighet i alla tidningar, och antar flera former. 
Detta dygn är tendensen starkt framträdande i spekulationerna om de ryska motiven, den ryska 
ledningens våldsbejakande tendenser och korruption och Putin själv.

Ett flertal artiklar har som sagt under de senaste dagarna behandlat de ryska motiven, vilka 
innefattar ”att lära den västvänlige grannen en läxa” 41, störta presidenten42, störta regeringen43 

eller utplåna den georgiska armén44. Dessa kan bara ses som ett utslag av fientlighet, både i sken 
av att de skiljer sig kraftfullt från Rysslands uttalade mål, och i de osmickrande förslag som 
anförs.
Vad gäller den ryska ledningen görs många liknelser med tsarväldena45. Putin utpekas som den 
drivande parten i den ryska delen av konflikten och anklagas igen för geopolitisk glupskhet. 
Följande citat är typiska.

Tillbaka till USSR

Det nya tsardömet tvekar inte att använda vapenmakt för att undertrycka västvänliga före 
detta sovjetrepubliker46

Då börjar nästa krig

Det är krig. Igen. Det kommer att leda till att Sydossetien och Abchazien skiljs från Georgien 
och hamnar under rysk överhöghet - korrupt, brutal och godtyckligt. Oacceptabelt, säger vi, 
varpå vi gäspande medger att vi kan ju inte göra så mycket åt saken. Kriget kommer också att 
leda till att förhållandet mellan Ryssland och Ukraina blir mera spänt och att rädslan växer - 
fullt berättigat - i Estland, Lettland och Litauen. Putin vill, liksom alla tsarer före honom 
utvidga sitt välde och vi, som bor ett stenkast från Tallin [sic!], borde kanske fundera på 
varför vi avskaffade försvaret.

Historien har inte tagit slut

…en otroligt kort startsträcka från ordväxlingar till fullt krig (ang. Ryssland, förf. anm.). Man 
bara vaknar en morgon och hör Ekot berätta om bombräder, artillerield och flyktingströmmar, 
så fort går det.47

41 ”Tillbaka till USSR”. Dagens Nyheter. 2008-08-12. Sektion: Ledare. Sida: 2
42 ”Störta Saakasjvili kan vara målet”. Dagens Nyheter. 2008-08-12. Sektion: Världen. Sida: 10.
43 ”President Bush i natt: Ryssland måste dra sig tillbaka”. Expressen. 2008-08-12. Staffan Erfors. Sektion: 
Nyheter. Sida: 18,19. Del: 1.
44 "Hög prioritet få bort Saakasjvili". Svenska Dagbladet 1 A. 2008-08-12. Emma Löfgren. Sektion: Utrikes. Sida: 
9.
45 ”Då börjar nästa krig”. Expressen. 2008-08-12. ULF NILSON. Sektion: Nyheter. Sida: 25. Del: 1.
46 ”Tillbaka till USSR”. Dagens Nyheter. 2008-08-12. Sektion: Ledare. Sida: 2
47 ”Historien har inte tagit slut”. Svenska Dagbladet. 1 A. 2008-08-12. Sektion: Ledare. Sida: 4.
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Ryssland och dess ledning framställs här som imperialistiska våldsverkare, som godtyckligt 
sprider sig, korrupt och brutalt. SvD anger orsaken som Georgiens närmanden till väst, utan att 
ens nämna den officiella ryska linjen.

Nästan alla tidningar har också poängterat att Georgien skrivit under ett vapenstillestånd, men att 
Ryssland inte visat intresse.

Bildt: Läget är allvarligt

KRIGET I KAUKASUS Ryssland vägrar skriva under EU:s fredsplan
Georgiens president skrev i går under EU:s fredsplan - förgäves. Ryssland vill inte skriva på 
avtal om eldupphör. - Det är ingen tvekan om att det handlar om rysk aggression som går 
utöver vad det har talats om tidigare, säger Carl Bildt…48

Spekulationerna över vad som egentligen är de ryska målen har även de en tydlig fientlig prägel. 
Det spekuleras exempelvis i att Georgiens enda överträdelse varit dess västorienterade 
ambitioner, och betonas att den ledare man ”försöker avsätta” är demokratiskt vald.

Störta Saakasjvili kan vara målet

MOSKVA. Vad är egentligen målet för Rysslands militära offensiv i Georgien? Ska man 
ställa samman vad som håller på att hända på marken i södra Kaukasus med vad som sägs av 
flera ryska befattningshavare träder en bild fram: den ryska ledningens krigsmål kan möjligen 
vara att störta den väststödde presidenten Micheil Saakasjvili49

och

President Bush i natt: Ryssland måste dra sig tillbaka 

George Bush befarar också att Rysslands mål är att avsätta den demokratiskt valda regeringen 
i Georgien.50

Ungefär i samma stil som föregående dygn finns det endast enstaka artiklar som nyanserar bilden. 
Denna artikel är den enda av sitt slag under detta dygn, när rapporteringen nådde sin högsta 
intensitet. Analyserna i denna artikel ligger nära de som senare gjordes i EU:s rapport efter kriget, 
vilken kommenteras närmare längre fram.

48 ”Bildt: Läget är allvarligt. KRIGET I KAUKASUS Ryssland vägrar skriva under EU:s fredsplan”. Expressen. 
2008-08-12. Emma Kruskopf. Sektion: Nyheter. Sida: 18,19. Del: 1.
49 ”Störta Saakasjvili kan vara målet”. Dagens Nyheter. 2008-08-12. Sektion: Världen. Sida: 10.
50 ”President Bush i natt: Ryssland måste dra sig tillbaka”. Expressen. 2008-08-12. Staffan Erfors. Sektion: 
Nyheter. Sida: 18,19. Del: 1.
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Diplomati i krigets skugga

EU och USA gör fel i att lägga skulden för konflikten helt på Ryssland, anser dock Kristian 
Gerner, - historieprofessor i Lund, till TT. -Det akuta kriget orsakades av Saakasjvili. Han 
trodde att han i ett blixtkrig skulle kunna ta kontroll över Tschinvali. Han missbedömde 
Rysslands beredskap. Väst måste i stället dra den uppenbara parallellen med Kosovo, 
understryker Gerner. Det gäller för väst att göra ett utspel där man kan förhandla om 
Sydossetien.51

Även denna dag framhålls också svårigheten i rapporteringen på grund av den desinformation 
som sprids. Som tidigare dagar framställs de båda sidorna som likvärdiga bidragare till detta.

Ett krig med falsk information

Striderna mellan Ryssland och Georgien understöds av ett modernt propagandakrig. Falsk 
information sprids i stor omfattning medvetet vilket gör det än svårare att få fram vad som
sker.52

Sammanfattning 12/8

Sammantaget kan för den 12/8 kan sägas att tendenserna i hög grad liknar de som funnits tidigare 
dagar. Dock har skärpan och de ryssfientliga formuleringarna blivit fler och starkare. Återigen är 
det i spekulationen av de ryska motiven och beskrivningar av den ryska ledningen tendensen är 
starkast.

De artiklar som har sökt nyansera bilden har varit få och korta, liksom de ryska företrädarnas 
utrymme.

Sammanfattning fientlighet

Denna aspekt har uttryckts under hela det studerade intervallet. Inledningsvis är tendenserna 
svaga, men återfinns med otvetydiga formuleringar från och med den 9/9. Därefter ökar både 
mängden och tendensen märkbart under den återstående tiden. Även nyanserna av denna tendens 
ökar. Den 12/8 är fientlighet uttryckt med stor tydlighet och bredd. Under konfliktens gång skönjs 
denna tendens ofta i frågor om rysk våldsanvändning, den ryska ledningens egenskaper och 
motiv. Vid flera tillfällen framställs också den av Ryssland avvisade georgiska vapenvilan, och 
den stora skillnaden i styrkeförhållandet länderna emellan på ett värderande sätt.

51 ”Diplomati i krigets skugga”. Dagens Nyheter. 2008-08-12. Sektion: Världen. Sida: 34.
52 ”Ett krig med falsk information”. Svenska Dagbladet 1 A. 2008-08-12. Mikael Holmström. Sektion: Utrikes. 
Sida: 8.
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4.2 Rädsla

8/8

Ej uttryckt

9/8

Ej uttryckt

10/8

Detta dygn publiceras de första tendenserna som kan hänföras till denna kategori, i första hand i 
rapporteringen från svenska politikers sommartal. Dessa berör både de direkta implikationerna 
för Sverige av kriget, och innebörden av Rysslands agerade. Statsministern uttrycker sig såhär

-Krig ger flyktingströmmar, och en del av dem kanske går till Sverige.53

Statsministern argumenterar även för införandet av den omdebatterade FRA-lagen i tongångar 
där Ryssland utmålas som ett potentiellt hot. Jan Björklund har samma inställning och skriver i 
en debattartikel:

-Georgien är ett grannland till Ryssland, men det är också Skandinavien. Vi lever nära en 
stormakt som nu återupprustar militärt och som återigen har ett auktoritärt maktspråk. Vi 
måste hålla koll på Ryssland, och FRA är ett viktigt verktyg i det arbetet, säger Björklund till 
TT.54”

Dessa tendenser kan dock inte fullt ut knytas till rädsla, av flera anledningar. För det första 
innehåller bilden även indikationer och spekulationer om att detta i första hand används för att 
driva genom det kontroversiella lagförslaget55. Dessutom är statsministerns kommentar om 
flyktingströmmarna den enda i sitt slag, och tämligen vagt uttryckt.
Formuleringarna i inläggen, som ovan, kan dock inte helt avfärdas från denna kategori.

53 Omvärlden kräver ett stopp för kriget. Dagens Nyheter. 2008-08-10. Sektion: Världen. Sida: 10.
54 Rysslands angrepp visar att FRA behövs Dagens Nyheter. 2008-08-10. Sektion: Världen.Sida: 98.
55 ”NYSATSNING X2” Aftonbladet. 2008-08-10. Eva Franchell. Sektion: Nyheter. Sida: 2.Del: ab.
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11/8

Detta dygn förekommer ett nästan obefintligt antal yttringar för denna tendens. En del kortare 
resonemang om Rysslands roll och beteende som energiexportör avhandlas56, men kan endast 
långsökt kopplas till rädsla. Däremot förekommer utvidgade resonemang om syftet med att 
använda krisen i FRA-debatten, vilka gör gällande att det i första hand är att driva genom lagen.

FRA-frågan. Reinfeldt försökte ta billiga poänger.

För statsminister Fredrik Reinfeldts talskrivare kom tydligen konflikten i Georgien lämpligt. 
Nu kunde man plötsligt få illustrera nödvändigheten av den nya svenska FRA-lagen.

…Hans (Carl Bildts, förf. anm.) bedömning och analys av situationen var extremt antirysk 
och SVT hängde på utan en enda kritisk fråga.57

Sammantaget finns det här endast mycket svaga tendenser av rädsla, och samtidigt uttryck som 
tydligt talar för att den svenska linjen är antirysk.

12/8

Detta dygn uttrycks plötsligt denna tendens på bred front och med stor tydlighet. Bilden rör då 
Sveriges belägenhet som grannland till Ryssland, varvid likheter mellan Georgien och Sverige 
ofta belyses. I vissa fall återupplivas till och med det gamla ”hotet från öst”, och resonemang om 
fientlig ockupation av Gotland framförs.

Tillbaka till USSR

…Det är hög tid att sluta huka för hotet från öst och inse fakta: Ryssland är en snart 
återuppbyggd stormakt med geopolitiska ambitioner som går stick i stäv med EU:s själva 
grundvalar.58

Även skicket det svenska försvaret befinner sig i59, den ryska benägenheten att använda 
råvaruexport som utpressningsmedel60, i sken av Europas stora behov och hur lättvindigt 
Ryssland tar till våld61 framställs i tydliga ordalag detta dygn.

Svensk oro över ryskt våld

56 ”Jakten på det svarta guldet”. Expressen. 2008-08-11. Sektion: Ledare. Sida: 2. Del: 1.
57 ”FRA-frågan. Reinfeldt försökte ta billiga poänger”. Dagens Nyheter. 2008-08-11. Sektion: TV och Radio. 
Sida: 72.
58 ”Tillbaka till USSR”. Dagens Nyheter. 2008-08-12. Sektion: Ledare. Sida: 2.
59 ”Svagt Sverige ger inte trygghet”. Svenska Dagbladet 1 A. 2008-08-12. Sektion: Brännpunkt. Sida: 5.
60”Tillbaka till USSR”. Dagens Nyheter. 2008-08-12. Sektion: Ledare. Sida: 2. ”Historien har inte tagit slut”. 
Svenska Dagbladet 1 A. 2008-08-12. Sektion: Ledare. Sida: 4.
61 ”Historien har inte tagit slut”. Svenska Dagbladet 1 A. 2008-08-12. Sektion: Ledare. Sida: 4.
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När det gäller Ryssland skriver försvarsberedningen i sin omvärldsanalys att landets agerande 
mot sina grannländer är ett "lackmustest" som kan visa åt vilket håll Ryssland är på väg. - 
Lackmuspappret visar blodröd färg idag. Det är självklart mycket oroande att ett stort land i 
vår närhet gör krigshandlingar mot ett grannland, säger Staffan Danielsson.62

Dessa kan anses vara starka indikationer för rädsla med idealtypens definitioner.

Sammanfattning rädsla

Denna faktor har inte uttryckts under konfliktens första del. De första indikationerna förekommer 
i den debatt som förs angående FRA-lagen den 10/8. Dessa är dock inte otvetydiga, då flera 
medier belyser deras värde som argument för dem som vill driva genom lagförslaget. 
Efterföljande dag finns försumbara tendenser för rädsla. Detta i kombination med artiklar som 
återigen belyser den politiska aspekten i utspelen från den 10/8 innebär att dessa bör tillskrivas 
mindre värde i helhetsbilden.  Den 12/8 förekommer stora mängder formuleringar som utan 
tvekan innehåller starka tendenser.

4.3 Misstro

8/8

Som tidigare framställt under fientlighet publicerades endast en artikel detta dygn. I likhet den 
förra kategorin är tendenserna i denna vaga, och kan inte ge ett gott underlag för analys både 
därför, och just för att den är ensam.
I denna diskuteras rysslands roll som eventuell medlare mellan Georgien och 
utbrytarrepublikerna Abchazien och Sydossetien63. Här anger de georgiska företrädarna att ryska 
medlare har för stora egna intressen i området.
Detta kan inte anses vara en tydlig bild av misstro i svensk media, men bör tas i beaktande, i det 
att rysslands enda omnämnande kommer från en part som misstror dem.

9/8

Detta dygn börjar tendensen komma till större uttryck, i huvudsak på de två sätt som skall komma 
att prägla den under konfliktens förlopp; spekulationer om de egentliga ryska målen, och om 
Putins roll i interventionen.
Den förstnämnda aspekten förekommer i större utsträckning och liknar ofta följande inlägg

Genom att stödja och stärka sitt grepp om Sydossetien och Abchazien, den andra 
utbrytarprovinsen, kan Ryssland hålla Georgien kvar i den egna intressesfären. Det är mot den 

62 ”Svensk oro över ryskt våld”. Svenska Dagbladet. 1 A. 2008-08-12. Jenny Kallin. Sektion: Nyheter. Sida: 12.
63 ”Två döda i bombdåd i Sotji nära Georgien”, Dagens Nyheter. 2008-08-08. Sektion: Världen. Sida: 21.
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bakgrunden man får se det ryska intåget i Sydossetien, även om Moskva hänvisat till rapporter 
om "etnisk rensning" i Sydossetiska byar.64

Denna artikel är typisk i hur resonemanget om de verkliga ryska målen förhåller sig till de 
uttalade.
Vad gäller Putin utmålas han i flera fall som den drivande och mest inflytelserika parten i den 
ryska ledningen, dock fortfarande i ganska milda ordalag.

…Hans företrädare Vladimir Putin - möjligen fortfarande den starke mannen i Ryssland65

Sammantaget är alltså en misstro för Rysslands uttalade mål uttalad, och i mindre grad också för 
den ryska ledningen och maktfördelningen i denna. Huvuddelen av rapporteringen är dock 
fokuserad på lidandet och krigets konsekvenser för människorna i området.

10/8

Diskussionen om de ryska målen fortsätter. I många artiklar presenteras bilden att Ryssland vill 
lära Georgien en läxa för att de gjort för tydliga närmanden till väst. De uttalade ryska målen 
nämns sällan ens i dessa diskussioner

Ryssland vill ge Georgien en ordentlig läxa - men inte mer

Det är lätt att tolka det som händer som ett bevis på rysk önskan att visa väst landets nya 
styrka. Men också amerikanska analytiker förklarar att det snarare handlar om att försvara 
Moskvas regionala intressen.66

Ett annat fall där denna tendens kommer till uttryck är i rapporteringen av ryska flygföretag som 
träffat civila bosättningar, med påstådda skade- och dödsutfall. Värt att notera i dessa rapporter är 
den jämförelsevis försiktiga framställningen. Här presenteras endast utfallet och de två sidornas 
utsago, utan närmare värdering.

Enligt medieuppgifter ska minst fem civilpersoner ha dödats i ett bostadshus medan Ryssland 
hävdar att man endast anfallit militära mål kring staden. Internationella mediebilder visar 
dock utbrända bostadshus i Gori. Enligt georgiska uppgifter dödades 60 personer i det ryska
anfallet.67

Vad gäller misstro har alltså fortsatta spekulationer om de egentliga ryska målen och 
flygbombningen av civila bostadshus varit starkast framträdande. Även skildringar av Putin har 
förekommit, i starkast ordalag den artikel som återfinna under 10/8 under fientlighet där Putin 
utses som OS-mästare i hyckleri. Denna artikel är dock inte, enligt tidigare, att betrakta som 
representativ.

64 ”STÖD GEORGIEN”. Expressen. 2008-08-09. Sektion: Ledare. Sida: 2. Del: 1.
65 ”Ingen av parterna har intresse av fullskaligt krig”. Dagens Nyheter. 2008-08-09. Sektion: Världen. Sida: 9. 
66 ”Ryssland vill ge Georgien en ordentlig läxa - men inte mer”. Expressen. 2008-08-10. Gunnar Johansson. 
Sektion: Nyheter. Sida: 11. Del: 1.
67 ”Utökat krig efter stort ryskt anfall”. Dagens Nyheter. 2008-08-10. Sektion: Världen. Sida: 10.
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11/8

Även denna dag har rapporteringen huvudsakligen samma beståndsdelar som föregående dagar, 
spekulationer om de ryska målen och Putins roll i den ryska ledningen. Den förstnämnda 
diskussionen har utvidgats både till volym och till antal mål den ryska interventionen skulle 
kunna ha. Följande artikel avhandlar båda aspekter.

Hyckleriet om Kaukasuskriget

Han som ledde ett förödande krig och orsakade massdöd och ruin i Tjetjenien, säger den här 
gången att han vill skydda rätten till självständighet och oberoende. Den ryske ledarens 
huvudargument ryms i ett helt annat uttalande: Georgiens aspiration att gå in i Nato syftar till 
att dra in andra nationer och folk i dess blodiga äventyrspolitik. Kriget har sina givna 
geostrategiska och maktpolitiska dimensioner. Med Georgien på väg in i Nato och redan 
utrustat med konkret militärt stöd från USA, kanske också från Ukraina, riskerar Ryssland 
förlora kontroll
över viktiga delar av Kaukasus och det som definieras som det egna kärnområdet. När hoten 
förstärktes av möjlig förlust av fästet i Sydossetien kunde inga humanitära reservationer eller 
andra riskkalkyler hejda mobiliseringen av den väldiga ryska militärmakten

…Georgien kan ha förlorat kriget; Ryssland ännu en bit av sin sargade demokratiska 
trovärdighet.68

I ett fåtal artiklar framhålls också att Ryssland lovat förhandlingar men samtidigt fortsatt 
offensiven69. Sveriges utrikesminister avfärdar också de ryska påståenden om folkmord, som 
används för att legitimera interventionen, som propaganda70. 
Misstron mot de ryska målen, och merparten av deras uttalanden är som synes genomgående. 
Detta gäller också maktstrukturen i den ryska ledningen. Graden med vilken dessa tendenser har 
uttryckts har också ökat.

68 ”Hyckleriet om Kaukasuskriget”. Aftonbladet. 2008-08-11. Olle Svenning. Sektion: Nyheter. Sida: 2. Del: ab.
69 ”Nu trappas kriget upp Ryssland fortsatte attackera trots löfte om förhandlingar”. Expressen. 2008-08-11. 
Gunnar Johansson. Sektion: Nyheter. Sida: 12,13. Del: 1.
70 ”Bildt: Ryskt agerande präglas av hämndmotiv”. Dagens Nyheter. 2008-08-11. Sektion: Världen.
Sida: 8.
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12/8

Som en röd tråd fortsätter spekulationerna om de egentliga ryska målen och den ryska ledningen. 
Det tillkommer dessutom reflexioner om den ryska ”taktiken” att förse egna medborgare i 
Sydossetien med ryska pass, i syfte att kunna använda försvaret av egna medborgare som 
argument för interventionen.

Svagt Sverige ger inte trygghet

…De argument som Ryssland anför som motiv för sina militära insatser i Georgien, nämligen 
att skydda sina medborgare, skapar naturligtvis ett mått av olust. Det är just den typ av 
argument som skulle kunna användas vid en aggression mot de baltiska staterna.71

och

Historien har inte tagit slut

…Och när Rysslands företrädare säger sig vilja försvara de egna medborgarna kan de säga så 
för att de delat ut pass till ossetierna i Georgien. Det är sällsynt fräckt.72

Överlag är tendenserna ännu starkare denna dag, och artiklar innehållande alla de ”vanliga 
beståndsdelarna” är frekvent förekommande.

Störta Saakasjvil i  kan vara målet

MOSKVA. Vad är egentligen målet för Rysslands militära offensiv i Georgien? Ska man 
ställa samman vad som håller på att hända på marken i södra Kaukasus med vad som sägs av 
flera ryska befattningshavare träder en bild fram: den ryska ledningens krigsmål kan möjligen 
vara att störta den väststödde presidenten Micheil Saakasjvili.

Men samtidigt finns en annan tydlig linje i resonemanget. Både Dmitrij Medvedev, den nye 
presidenten, och hans företrädare Vladimir Putin, som fortfarande är den som sköter butiken 
har de senaste dagarna sagt att Rysslands roll i Kaukasus sedan århundraden har varit 
stabiliserande, positiv och en garant för säkerheten .73

Även ekonomidelarna innehåller denna dag ett fåtal, men otvetydiga rapporter74. Dessa 
framhåller investerares misstro mot den ryska regeringen som negativt påverkande för 
investeringstakten.

71 ”Svagt Sverige ger inte trygghet” Svenska Dagbladet 1 A. 2008-08-12. Sektion: Brännpunkt. Sida: 5.
72 ”Historien har inte tagit slut”. Svenska Dagbladet 1 A. 2008-08-12. Sektion: Ledare. Sida: 4.
73 ”Störta Saakasjvili kan vara målet”. Dagens Nyheter. 2008-08-12. Sektion: Världen. Sida: 10.
74 ”Orättvisa ekonomiska följder av konflikten”. Dagens Nyheter. 2008-08-12. Sektion: Ekonomi. Sida: 61.
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Sammanfattning misstro

Misstro har funnits i den rapporterade bilden i hela det studerade intervallet. Till en början endast 
i vaga formuleringar. Dag för dag har dock omfattningen och tendensen ökat, med huvudsakligt 
fokus på de ryska motiven och förhållanden i den ryska ledningen. Till detta har ryska uttalanden 
i regel varit föremål för misstro, både rörande enstaka händelser i konfliktområdet och andra 
utfästelser. Ekonomiska implikationer har i liten mån rapporterats till följd av misstro mot den 
ryska ledningen.

5 Slutsatser & Diskussion

Som nämnt tidigare kan idealtypen aldrig förväntas utgöra en komplett beskrivning av 
verkligheten. Den bör istället bedömas efter i vilken grad den är användbar för att beskriva de 
viktigaste aspekterna av det fenomen som skall studeras. I detta fall har vi sett att idealtypen väl 
kan användas för att sammanfatta den rysslandsbild som tecknas i media. 

Dock finns det delar av idealtypen som inte verkar vara användbara i detta fall. Med detta avses 
begreppen lättja, oduglighet, upplysningsfientlighet, och oföretagsamhet. Dessa härrör från 
Nilssons definition av begreppet fientlighet. Det kan finnas flera anledningar till detta. Man kan 
till att börja med anta att Nilsson söker sammanfatta den helhetliga bilden av den svenska 
fientligheten mot både ryssen som person och den ryska staten. D.v.s. vissa aspekter är mer 
relevanta för staten och andra för individen. Ex. är begreppet imperialistisk mer användbart för 
att beskriva staten, och begreppet oduglig kanske mer för personen. I detta fall har rapporteringen 
i första hand rört Rysslands förehavanden som stat. Denna uppdelning kan alltså ha stöd i 
resultatet genom att de aspekter som är mer lämpade för staten har kommit till uttryck i stor 
utsträckning, och de som kan sägas lämpa sig bättre för individen inte har kommit till uttryck 
eller gjort det med svag tendens. 

Med detta alltså inte sagt att de aspekter som inte kommit till uttryck är irrelevanta för att 
beskriva den helhetliga svenska synen, utan snarare att de kan vara irrelevanta för att beskriva 
bilden av den ryska staten.

Det är förstås också så, att dessa begrepp inte kan antas vara giltiga vid varje tillfälle och varje 
företeelse som har med Ryssland att göra. Vissa begrepp kan vid specifika fall vara närapå 
omöjliga. Exempelvis är det svårt att tänka sig att begreppet lättja skulle kunna komma till 
uttryck i rapporteringen av OS-atleters träning, även om dessa var ryska. Ett sådant begrepp är i 
denna uppsats fall med stor sannolikhet oföretagsamhet.

Även Upplysningsfientlighet skulle exempelvis mycket väl kunna komma till uttryck med stor 
tydlighet i rapporteringen om nya rön, och dess implikationer samt hur de mottas i Ryssland. Det 
är dock svårare att se framför sig hur detta begrepp skulle kunna representeras i detta fall.

En sista möjlighet är förstås att dessa begrepp är irrelevanta i alla beskrivningar av den svenska 
bilden, men någon slutsats om detta kan förstås inte dras från detta arbete.
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Antagandet om att resultatet i denna undersökning, i någon mån, kan vara beroende av vilken typ 
av händelse som rapporteras bör beaktas vidare. I detta fall, krig, är det exempelvis rimligt att 
anta att fientliga tendenser lättare kommer till uttryck än om det ex. var biståndsarbete eller en 
naturkatastrof som behandlades.

Det skulle innebära att resultatet blev svagare om man kunde visa att de anklagelser som riktats 
mot Ryssland i hög grad var sanna, och att de ryska motiven var precis de som spekulerats om. 
Det skulle då innebära att rapporteringen inte nödvändigtvis byggde på vår Rysslandsbild, utan 
på faktiska motiv och egenskaper. Denna möjlighet verkar dock långsökt i sken av de mycket 
värderande formuleringar som nyttjas. Dessutom hamnar de i mycket stark kontrast med den 
rapport EU sammanställt, i vilken det fastställs att det i konfliktens inledande skede var Georgien 
som stod för de illegitima verksamheterna och Ryssland för de legitima75. Denna rapport uppges 
vara oberoende, men till vilken grad den är det är svårt att avgöra. Den får dock viss trovärdighet 
då den redovisar en sådan slutsats trots den Georgienvänliga linje EU förde innan konflikten76 

(under konflikten föranledde inre splittring att inget officiellt ställningstagande kom till, dock 
manifesterade flera viktiga medlemsländer stöd för Georgien77). Detta styrker alltså slutsatsen att 
de inkluderade tidningarna har presenterat en bild som präglas av deras Rysslandsbild, kanske till 
och med i högre grad än fakta. Som vi också har sett har det dagligen funnits debattörer och 
inlägg som pekat ut Georgien som orsakande part, och den ryska interventionen som legitim. Den 
linjen har alltså funnits, men mer eller mindre försvunnit i den ryssfientliga rapporteringen.

Det är också anmärkningsvärt att flera medier har framhållit svårigheten med att få precis 
information under en konflikt där båda sidor genomför omfattande informationsoperationer78, 
men ändå gjort så pass starka utfästelser om respektive sidas målsättningar och förehavanden. 
Detta talar också för att Rysslandsbilden i högre grad kommit till uttryck.

Tendenser av fientlighet kan också misstänkas i frånvaron av rapportering av andra länders 
reaktioner på den ryska interventionen. Av de som stödjer den ryska interventionen nämns endast 
Kuba79, i en notis. Detta trots att länder som Venezuela, Syrien och Libyen också uttalat sitt 
stöd80, och att mer regionala och inflytelserika intressenter som Kina och Iran inte kritiserat 
interventionen81.

Sammantaget är de tendenser som förekommer starkast ur fientlighet alltså underkategorierna 
maktmissbruk, korruption och imperialism.

Vad gäller misstro är bilden tydligare. Nästan alla uttalanden som Ryssland gjort har minst 
ifrågasatts, och i många fall lättvindigt avfärdats. Dessutom har starka tendenser yttrats i 

75 Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia s. 20-25
76 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7396803.stm
77 Det kaukasiska lackmustestet: Konsekvenser och lärdomar av det rysk-georgiska kriget i augusti 2008 s. 103
78 ”Ett krig med falsk information”. Svenska Dagbladet. 1 A. 2008-08-12. Mikael Holmström. Sektion: Utrikes. 
Sida: 8. Dagens Nyheter. 2008-08-10. Sektion: Världen. Sida: 8.
79 ”Castro gav stöd till Ryssland”. Dagens Nyheter. 2008-08-12. Sektion: Världen. Sida: 10
80 Det kaukasiska lackmustestet: Konsekvenser och lärdomar av det rysk-georgiska kriget i augusti 2008 s. 73
81 Ibid. 108, 118
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beskrivningen av förhållanden i den ryska ledningen, där Putin i många fall utmålas som ”den 
starke mannen”82.

Slutligen har faktorn rädsla kommit till uttryck på flera sätt i de analyser av både den militära och 
ekonomiska hotbilden som förekommit i rapporteringen. Den har diskuterats mot Sverige, 
närområdet, och EU. Dock har den, som noterat i analysen, endast förekommit otvetydigt under 
konfliktens sista dag. Detta sammanfaller i viss mån med att ryska förband trängt långt in i 
Georgien, något som utmålas som aggression utöver det som kunnat väntas eller försvaras83. 
Detta skulle kunna innebära att denna yttring i högre grad är en konsekvens av denna specifika 
händelse än av den svenska Rysslandsbilden. 

Det är förstås också möjligt att denna aspekt är beroende av vad det är som rapporteras. Ett krig 
med Georgien är inte nödvändigtvis vid första anblicken att betrakta som ett hot mot Sverige eller 
svenska intressen. Dock kan implikationerna indirekt tolkas till detta, vilket vi sett i analysdelen. 
Tiden det tog för dessa tendenser att dyka upp skulle alltså kunna förklaras med att det varit svårt 
att få tillgång till information, och att omfattningen av den ryska offensiven inte var känd till en 
början. En annan, dock långsökt, förklaring skulle också kunna vara att de andra tendenserna är 
starkare, och således har konkurrerat ut denna aspekt i det begränsade utrymme som är 
tillgängligt i den tryckta pressen.

Sammanfattning

Med tidens gång och konfliktens utveckling har rapporteringens volym drastiskt ökat, och så 
även graden av vilken dessa tendenser kommer till uttryck. Artiklar med motsatt hållning av 
förekommit så gott som varje dag, men endast enstaka sådana. Det ger att de med den ökande 
mängden publicerade artiklar dag för dag utgjort en mindre del av den totala bilden, av vilken de 
redan från början varit en nästan försumbar del.

Idealtypen kan alltså anses vara användbar i detta fall, men inte i högsta tänkbara grad. Under 
rubriken fientlighet har endast hälften av de ingående aspekterna kommit till uttryck, dock med 
stor tydlighet. Rädsla är endast klart uttryckt under en av dagarna, och kan i detta fall åtminstone 
misstänkas vara kopplat till specifika händelser, snarare än den svenska Rysslandsbilden.

82 ”Ingen av parterna har intresse av fullskaligt krig”. Dagens Nyheter. 2008-08-09. Sektion: Världen. Sida: 9. 
83 ”Bildt: Läget är allvarligt. KRIGET I KAUKASUS Ryssland vägrar skriva under EU:s fredsplan”. Expressen. 
2008-08-12. Emma Kruskopf. Sektion: Nyheter. Sida: 18,19. Del: 1.
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Skillnader och likheter mellan tidningarna

Vi har alltså sett hur idealtypens faktorer varit genomgående i alla tidningars rapportering. Som 
synes i diagram 5 har alla tidningar utom Aftonbladet avhandlat ämnet i sina ledare, varav 
samtliga har haft tendenser av idealtypens faktorer. Detta kan i viss mån kompenseras av att 
aftonbladet i många fall haft de skarpaste formuleringarna i den allmänna nyhetsrapporteringen.

Denna plats kan närapå delas med Expressen, vilket skulle vara i linje med antagandet att 
lösnummerpressen har i högre grad använder sig av sensationalistiska formuleringar i syfte att 
locka fler köpare.

Inte långt därefter kommer DN, som i regel är något mer sparsam med värderingar i 
nyhetsrapporteringen, men ofta publicerar mycket starka formuleringar i ledare, och dessutom har 
haft en genomgående stor mängd artiklar i ämnet. Störst genomsnittlig rapportering har dock 
SvD, vilket till stor del beror på en svårbegriplig kraftfull ökning den 12/8. SvD har 
genomgående haft de mest neutrala och försiktiga formuleringarna av de fyra, och i större 
utsträckning använt värderande beskrivningar och ställningstaganden i ledare.

De kvantitativa skillnaderna mellan tidningarna är också tillräckligt stora för att noteras. 
Lösnummerpressen har som synes i diagram 5 nästan hälften så stor genomsnittlig rapportering 
som DN och SvD. Anledning till detta är svår att fastställa, men en skulle kunna vara att man har 
bedömt att ex. rapporteringen av OS är mer intressant för den gemene svensken, varvid denna fått 
större utrymme på Georgienkrisens bekostnad. I tidningarna som i första hand förlitar sig på 
prenumeranter är rapporteringen från Georgien alltså påtagligt större, möjligen med anledningen 
att dessa tidningar sett händelseutvecklingen som viktig för världsordningen, och av ideella skäl 
viktigare än exempelvis OS. 

Det skall också poängteras att rapporteringen i SvD varit mycket ojämn, att merparten skedde 
endast under den 12/8. Detta gör förstås att det är svårare att dra giltiga slutsatser för denna 
tidning tillsammans med DN i egenskap av prenumerantberoende tidning.

Vad gäller politiken är det också svårt att dra några väl underbyggda slutsatser. Som vi har sett 
har alla tidningar intagit en ryssfientlig linje. Dock var det SvD som dröjde längst med att 
fördöma det ryska agerandet, och ofta har haft de försiktigaste formuleringarna. Detta, 
tillsammans med vänstertidningarnas val, skulle motsäga idén att de mest högerriktade 
tidningarna skulle ha en mest ryssfientlig hållning. 
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Hur skulle då idealtypen kunna göras mer användbar? Först och främst finns det alltså anledning 
av resultaten att tro, att det finns skillnader i uppfattningen av den ryska staten och den ryska 
individen vad gäller fientlighet. Därför bör en idealtyp avgränsas till endera. I detta fall, staten, 
blir vi huvudsakligen kvar med de mest framträdande aspekterna från resultatet; maktmissbruk, 
korruption och imperialism, även upplysningsfientlighet och inkompetens bör anses kunna 
härröra till staten. 
Här kan det alltså finnas grund, utifrån resultaten, att betvivla de sista två begreppens relevans i 
definitionen av fientlighet. Med större tydlighet kan begrepp som brutalitet och hyckleri, och i 
vissa fall t.o.m. sadism skönjas i rapporteringen. Härvid finns förstås risken kvar att detta grundar 
sig på beskrivning av faktiska händelser snarare än den svenska rysslandsbilden. Mot detta talar, 
igen, den kontrasterande bilden som EU:s rapport ger, både i fråga om brutaliteten i 
våldsanvändningen och legitimiteten i densamma. 

Hyckleri skulle alltså kunna bidra till ett förtydligande eller utvidgning av kategorin misstro, och 
brutalitet som ersättare till de tidigare nämnda begreppen som utgjort fientlighet.

Rädsla är som sagt en svårare aspekt att dra slutsatser om utifrån detta arbetes resultat. Den är 
onekligen närvarande, men inte under hela konflikten. Uttrycken, även om de är sena är av så 
stark natur att denna faktor bör behållas i idealtypen.

Vad gäller fortsatt forskning finns flera tänkbara uppslag. Som jag tidigare diskuterat finns det 
anledning att misstänka att den svenska Rysslandsbilden kan komma till uttryck i olika grad och i 
olika aspekter beroende på vad som rapporteras. Byggnationen av Nord Stream i Östersjön fick 
exempelvis stort medialt genomslag i Sverige, stämmer bilden överrens i detta fall?

Ett något svårare projekt skulle kunna vara att undersöka den svenska bilden av ryssen som 
individ, vilken inte mig veterligen har gjorts i modern historia. Detta skulle kunna ge svar på om 
den svenska bilden skiljer sig mellan den ryska individen och staten, vilket antyds av detta 
arbetes resultat.

Vidare skulle en studie med liknande design kunna inkludera de artiklar som publicerats på 
respektive tidnings hemsidor. Där har de alla incitament att locka unika besökare.
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6 Sammanfattning

I detta arbete har jag försökt utröna vilken bild av Ryssland som kommer till uttryck i de fyra 
största svenska dagstidningarnas (Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens 
Nyheter) rapportering av konflikten i Georgien sommaren 2008.

Med utgångspunkt i Sture Nilssons Rysskräcken i Sverige – Fördomar och verklighet har jag 
konstruerat en idealtyp, bestående av begreppen fientlighet, rädsla och misstro. Med detta som 
analysverktyg har jag studerat den rapportering som skedde mellan 2008-08-08 – 2008-08-12, 
dvs. under den väpnade delen av konflikten.

I denna rapportering har idealtypens begrepp med stor tydlighet varit representerade i både ledare 
och allmän rapportering, dock inte med alla aspekter som ingick i definitionen för fientlighet. 
Begreppet rädsla har endast yttrats otvetydigt under den sista dagens rapportering.

Rapporteringen har varit liknande i alla fyra tidningar till innehållet, dock med något starkare 
tendenser i lösnummerpressen (Aftonbladet och Expressen) och med större volym i Dagens 
Nyheter och Svenska Dagbladet.
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8 Bilagor

Bilaga 1. tidslinje Georgienkrisen

“Four months before 

Nato holds out the prospect of Georgia one day joining the military alliance, moving it firmly into 
the arms of the West. Russia is offended and various provocative incidents follow. Russia 
intensifies diplomatic links with Georgia's breakaway provinces of South Ossetia and Abkhazia, 
where Russian peacekeepers are already stationed. A Russian fighter jet shoots down a Georgian 
spy drone over Abkhazia. Russia begins a troop build up in Abkhazia, claiming that Georgia is 
planning an attack. War of words escalates 

One month before 

Russian fighter jets enter South Ossetia's airspace, according to the Kremlin in order "to cool hot 
heads in Tbilisi". Georgia withdraws its ambassador from Moscow 

August 4 

South Ossetian rebels blame Georgia for deaths of six people in artillery shelling. Russia accuses 
Georgia of excessive force 

August 7 

Georgia and rebels begin Russian-brokered ceasefire talks under a truce. Hours later, however, 
Georgian troops launch a surprise attack on Tskhinvali, capital of South Ossetia, "to restore 
constitutional order". Russia is outraged, and later accuses Georgian troops of war crimes against 
civilians 

August 8 

Russia pours troops into South Ossetia, vowing to defend Russian "compatriots". Fighting takes 
place in Tskhinvali. Russian jets attack Georgian military bases. President Saakashvili of Georgia 
says that Russia and Georgia are now at war. 30 Georgian and 21 Russian troops reported killed. 
Thousands of South Ossetian civilians flee, other shelter in basements 

August 9 

Russia captures Tskhinvali. Russian fighter jets drop bombs in Georgian city of Gori, 15 miles 
from border with South Ossetia. 60 civilians reported killed. Russia claims that 1,400 civilians 
killed in South Ossetia fighting - Georgia estimates 130. America lends military transporter 
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aircraft to fly many of Georgia's 2,000-strong troop contingent out of Iraq to join the fighting at 
home. US and EU peace envoys head for Georgia 

August 10 

Georgia calls a ceasefire, Russia says the fighting is continuing. Russian fighters bomb outskirts 
of Tbilisi. Russian warships deployed along Georgia's Black Sea coast. Rebels in Abkhazia say 
they are mobilising to attack Georgia. The US criticises Russia's "disproportionate" response. 
Most of Gori's 50,000 inhabitants flee in fear of a Russian invasion 

August 11 

Moscow accuses Georgia of continuing to shell Tskhinvali despite its supposed ceasefire. 
Russian troops invade Georgia from Abkhazia, and issue an ultimatum to Georgian troops in area 
to disarm. EU negotiators visit Gori and Tbilisi, where President Saakashvili signs a draft 
ceasefire. Georgian troops retreat to Gori, then abandon the city for Tbilisi. Saakashvili accuses 
Russia of trying to overthrow him and seize control of strategic oil pipelines. He sues for peace. 
Russia accuses him of genocide, he accuses them of ethnic cleansing. UN warns of a growing 
refugee crisis 

August 12 

Shelling kills five in Gori, including a Dutch television cameraman. Russia orders a halt to its 
invasion. Nicolas Sarkozy holds talks with Russian leaders in Moscow to broker EU-backed 
ceasefire negotiation. First humanitarian aid flight lands in Georgia.”84 

84 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article4514939.ece
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Bilaga 2. Fördelning av artiklar rörande Georgienkrisen 2008-08-08 – 2008-08-12

I diagrammen är sektionerna Utrikes, Världen och Nyheter sammanfattade under rubriken 
Nyheter.

8 artiklar har exkluderats ur analysen.
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Diagram 1. Fördelning av artiklar rörande Georgien 2008-08-09
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Diagram 2. Fördelning av artiklar rörande Georgien 2008-08-10
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Diagram 3. Fördelning av artiklar rörande Georgien 2008-08-11
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Diagram 4. Fördelning av artiklar rörande Georgien 2008-08-12
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Diagram 5. Total fördelning av artiklar rörande Georgien, perioden 2008-08-08 – 2008-08-12
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