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Abstract 

 
 
 

 
This paper examines media’s role in Russian hybrid warfare by using the Ukraine 
crisis as a case study. The purpose is to investigate how Russia Today has supported 
hybrid warfare by attempting to create legitimacy for Russia’s annexation of Crimea. 
The theory underpinning this work is the theory of framing, developed by Robert 
Entman. The principles of framing theory have been operationalized in accordance 
with qualitative content analysis in order to be applied to the empirical material, 
which is constituted by a number of video clips found on Russia Today’s YouTube 
channel. The findings of the analysis suggest that Russia Today has sought to create 
legitimacy for Russia’s annnexation of Crimea by defining the conflict as a fascist 
coup and a on a higher level a clash between the East and the West; diagnosed the 
causes by addressing the expansion of western international institutions; making 
moral judgements of the Western powers and Majdan activists; suggesting Crimea’s 
reunification with Russia as a solution to the crisis. The result along with the 
conclusion is then discussed with regard to methodological and theoretical aspects, as 
well as previous research.  

 
Nyckelord: Hybridkrigföring, informationskrigöfring, framing theory, kvalitativ 
innehållsnanalys. 
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1 Introduktionskapitel 
 
 
 
 

 
Den 16 mars 2014 arrangerades en folkomröstning på Krimhalvön om huruvida 
befolkningen ville fortsätta att tillhöra Ukraina, eller om man skulle ansluta sig till 
Ryssland. Arrangemanget av denna folkomröstning, initierad av den ryska staten, 
understöddes av en rad olika informationskampanjer, militära operationer och 
cyberattacker, som i efterhand har betraktats som hybridkrigföring. Många experter menar 
att denna kombination av krigföringsmetoder var oumbärlig för att Ryssland skulle lyckas 
isolera Krimhalvön och rigga omröstningen, där en överväldigande majoritet (över 95 %) 
röstade för att lämna den ukrainska staten. Fem dagar efter folkomröstningen annonserade 
ryska myndigheter att Krim officiellt tillhör Ryssland. Annekteringen av Krim fick givetvis 
stor internationell uppmärksamhet och fördömdes så väl i Europa som i USA, av de 
mediala och politiska etablissemangen. Även FN:s säkerhetsråd fördömde genom en 
resolution Rysslands aktion och pekade på bristande legitimitet. Säkerhetsrådets samtliga 
medlemsländer röstade för resolutionen, förutom Ryssland som lade in sitt veto, samt Kina 
som avstod (Vidmar 2015, 365). Ryssland menar att folkomröstningen på Krim var legitim, 
syftade till förverkliga Krimbefolkningens rätt till självbestämmande och att den följde 
internationell lag och rätt. 

Denna händelse är en del av djupare konflikt mellan Ryssland och Ukraina som 
eskalerade efter de så kallade Majdan-protesterna. Dessa protester som ägde rum i Kiev 
under hösten 2013 kulminerade året därefter med att president Janukovitjs lämnade sitt 
ämbete och flydde landet. Det som föranledde protesterna och följaktligen inbördeskriget, 
mellan Ukrainas nya regering och de proryska rebellerna, var Janukovitjs beslut att inte 
fullfölja det ekonomiska avtal med den Europeiska unionen, som skulle föra landet närmare 
Europa. Istället valde Janukovitjs att underteckna ett liknande avtal med Vladimir Putin och 
Ryssland (Catala 2015, 582). Konflikten har idag inte nått någon lösning och hittills har 
mer än  7000 människoliv skördats i konflikten (Dagens Nyheter 2015). 

1.1 Problemdiskussion 
 
 
Många säkerhetspolitiska experter menar som tidigare sagts att Rysslands agerande kan 
förstås i termer av hybridkrigföring. Vidare finns det även de som menar Rysslands 
hybridkrigföring till stor del vilar på informationskrigföring och att just detta 
tillvägagångsätt var avgörande för att Ryssland över huvud taget skulle lyckas med att 
annektera Krim (Snegoyava 2015, 11). Intresserar man sig för hur Ryssland bedriver 
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hybridkrigföring i kontext av Krimkrisen förefaller det sålunda rimligt att närmare 
undersöka hur Ryssland hanterar sin spridning av information. 

Vad gäller det statsvetenskapliga problem som denna uppsats åberopar finns det ett ett 
värde i att undersöka informationsspridning under Krimkrisen, eftersom det kan generera 
insikter om hur Ryssland faktiskt går tillväga för att bedriva hybridkrigföring. Typen av 
information som kommer att stå i fokus för den här undersökningen är den information som 
presenteras i rysk statlig TV, närmare bestämt Russia Todays nyhetsrapportering. Eftersom 
att tidigare forskning om Ukrainakonflikten bekräftar att medial informationsspridning 
fungerar som en betydande komponent i Rysslands hybridkrigföring finns det, utifrån 
teoribildning om medias inflytande och legitimerande funktioner, fog för att undersöka 
innehållet i Russia Todays nyhetsrapportering. 

1.2 Syfte 
 
 

Syftet med denna uppsats är att genom en beskrivande fallstudiemetod redogöra för hur 
Ryssland använder sig av informationskrigföring i konflikten med Ukraina. För att 
precisera undersökningen har jag som tidigare nämnts valt att avgränsa arbetet till 
Krimkrisen och analysera hur Russia Today porträtterade denna konflikt. 

Utifrån de metodologiska tillvägagångsätt som genomsyrar detta arbete, nämligen 
kvalitativ innehållsanalys och beskrivande fallstudiemetod, är ansatsen att generera 
förståelse för hur Ryssland använder sig av informationskrigföring, snarare än att med en 
förklarande metod leverera ett resultat som bygger på kausalitet. Med andra ord har jag inte 
för avsikt att undersöka effekterna av hybrid- och informationskrigföring. Inte heller är 
målet att förklara varför Ryssland agerar som de gör, vilka faktorer i den ryska utrikes-och 
säkerhetspolitiken som orsakar beteendet att använda hybridkrigföring. Däremot ämnar 
denna uppsats skapa en ökad förståelse för själva innehållet av informationsspridningen, 
dess funktioner och hur den bidrar till att legitimera Rysslands agerande. Det kan i sin tur 
säga något om medias roll i hybridkrigföring. Jag har i enlighet med ovanstående syfte 
formulerat en frågeställning enligt följande: 
 
• Hur bidrog Russia Today genom sin porträttering av Krimkrisen till att skapa legitimitet 

för Rysslands annektering? 
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2 Teori 
 
 
2.1  Hybridkrigföring 

 
 

Hybridkrigföring är på ett teoretiskt plan tämligen svårdefinierat, eftersom det inte 
finns någon universell överenskommelse om vad som bör inkluderas i begreppet. 
Olika teoretiker har alltså valt att definiera hybridkrigföring på olika sätt, beroende på 
sammanhanget. Emellertid går att på en abstrakt nivå utröna vissa kännetecken för 
begreppets innebörd. Till att börja med går det att konstatera att en ”hybrid” enligt NE 
(Nationalencyklopedin 1) och andra uppslagsverk definieras som en korsning mellan 
två olika ting, vanligtvis en individ av två olika arter. I sammanhang av 
hybridkrigföring söker vi alltså utförandet av minst två olika sorters metoder för 
kriga. Generellt sett är det ofta konventionell krigföring, som kombineras med 
irreguljär krigföring. Men enligt samtida teoribildning kan även andra typer av 
krigföring inkluderas. 

För att presentera en vedertagen definition och reda ut innebörden av begreppet 
mer ingående, kan Frank Hoffmans teori inledningsvis förefalla rimlig. Hans teori 
introducerades i artikeln Hybrid Warfare and Challanges som publicerades i Small 
Wars Journal år 2009. Definitionen lyder enligt följande; ”… hybrid warfare 
incorporates a full range of different modes of warfare, including conventional 
capabilities, irregular tactics and formations, terrorist acts including indiscriminate 
violence and coercion, and criminal disorder.” (Hoffman 2009, 36) 

Hoffmans teori betonar den asymmetriska naturen av hybridkrigföring, där den ena 
parten i en konflikt utgörs av en icke-statlig aktör. Utgångpunkten för Hoffmans teori, 
åtminstone hur den presenteras i detta sammanhang, är hur större stater så som USA 
kan bemöta icke-statliga aktörer som använder sig av hybridkrigföring. Sålunda är 
Hoffmans teori företrädesvis applicerbar på konflikter där hybridkrigföring inkluderas 
i den mindre aktörens strategi. (Hoffman 2009, 37). 

Vidare har den asymmetriska dimensionen av hybridkrigföring av Hoffman och 
andra teoretiker på området exemplifierats genom att belysa den shiamuslimska 
organisationen Hizbollahs aktivister under kriget i Libanon år 2006, gentemot den 
israeliska staten. Hoffman betonar kombinationen av irreguljära och konventionella 
metoder; ”Its [Hezbollah] highly disciplined, well-trained distributed cells contested 
ground against a modern conventional force using an admixture of guerrilla tactics 
and technology in densely packed urban centers” (Hoffman 2009, 37). Som det 
framgår i citat handlar hybridkrigföring inte bara om (a)symmetrin mellan de 
stridande parterna, utan givetvis även vilka metoder som används. 

En annan teoretiker på området har tagit hybridkrigföring ett steg längre och valt 
att inkorporera fler komponenter. Lawrance Freedman definierar hybridkrigföring 
enligt följande; “An approach that draws upon a number of types of force from across 
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the full spectrum, including terrorism, insurgency and regular combat, along with the 
extensive use of information operations.”  (Freedman 2014, 11) 

Det är som tidigare sagts väldigt svårt att precisera en exakt definition av 
hybridkrigföring, vilket tydligt framgår i Hoffmans redogörelse. En specifik 
definition av begreppet tycks vara avhängigt just den typ av krigföring(ar) som är 
framträdande för kontexten. Detta är något som en annan teoretiker noterat. McCulloh 
menar att problemet med att precisera en adekvat definition ligger i avståndet mellan 
den kognitiva logiken av definition och särarten av varje enskild kontext, i vilken 
hybridkrigföring förekommer (Seyfettin 2015, 2). Denna studie ämnar undersöka 
medias roll i hybridkrigföringen och sålunda kommer jag att inkludera teorier som 
redogör för hur medial information är organiserad i syfte att skapa legitimitet. 

2.2  Informationskrigföring – Framing Theory. 
 
 

I syfte att undersöka innehållet i Russia Todays nyhetsrapportering krävs det en teori 
om hur media i praktiken vinklar och porträtterar händelser på ett sätt som skapar 
legitimitet till fördel för vissa aktörer, i detta fall Ryssland.  En tongivande teoretiker 
inom studiet av propaganda är Robert M. Entman. Han har utvecklat så kallad 
framing theory och har till stor del i sin forskning haft som utgångspunkt att 
sammanställa olika teoretiska koncept till en mer koherent propagandateori. I sin 
artikel ”Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm” problematiserar han 
den rådande teoribildningen och presenterar sin syn på hur vi bättre ska förstå 
framing som koncept. Genom osammanhängande teorier, utvecklade utifrån olika 
samhällsvetenskapliga discipliner definierar han sin teoretiska utgångspunkt enligt 
följande: “To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them 
more salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular 
problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment 
recommendation for the item described.” (Entman 1993, 52) 

Följaktligen kan framing mer ingående beskrivas som aktiviteten att 
(korresponderar med ovanstående definition): (1) Definiera problem – avgöra vad en 
specifik aktör gör och till vilken kostnad/vinst, ofta mätt i kulturella värden; (2) 
diagnostisera orsakerna – identifiera de krafter som skapar problemet; (3) göra 
moraliska avvägningar – utvärdera aktörerna och deras effekter; (4) rekommendera 
lösningar – föreslå och rättfärdiga lösningar samt att förutspå deras effekt. (Entman 
1993, 52) 

Vidare handlar framing om att via mediala kanaler kommunicera en viss 
verklighetsuppfattning. Entman argumenterar för att denna kommunikationsprocess 
sker via minst fyra olika positioner: 

1. Avsändaren – medvetna eller omedvetna val av språkbruk och innehåll, guidade 
av frames som organiserar deras världsuppfattning (belief system). 
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2. Materialet – innehåller frames som består av att vissa nyckelord/koncept 
undanhålls eller belyses; kommunicerar stereotypa bilder, slagord, 
informationskällor; och förstärkning av viss fakta eller omdömen. 

3. Mottagaren – den som påverkas i sin uppfattning av frames (svårt att avgöra till 
vilken grad människor påverkas). 

4. Kulturen – de frames som tenderar att frekvent återkomma inom ett visst 
diskursivt sammanhang (Entman 1993, 52). 

Dessa fyra positioner fyller enligt Entman liknande funktioner, nämligen ”urval 
och betoning, användning av de betonade elementen för att konstruera ett argument 
om problem och deras orsakssamband, utvärdering och/eller lösning.” (Entman 1993, 
53). 

Hur är denna teori relevant för just studiet av konflikter? Det fall som Entman 
väljer att exemplifiera i syfte redogöra för i vilken kontext denna typ av framing 
framträder är vad han kallar ”the Cold War Frame”. Just denna frame relaterar till hur 
amerikansk media under kalla kriget sökte att porträttera vissa konflikter på ett sätt 
som bidrog till att skapa legitimitet för amerikansk utrikespolitik, utifrån de aspekter 
Entman ser som centrala för framing; The cold war frame highlighted certain foreign 
events-say, civil wars-as problems, identified their source (communist rebels), offered 
moral judgments (atheistic aggression), and commended particular solutions (U.S. 
support for the other side). (Entman 1993, 52). 

Syftet med att använda Entmans teori om framing i denna studie är sålunda att 
undersöka vilka fakta/omdömen/koncept det är Russia Todays belyser genom att 
främja en specifik ”problem definition, causal interpretation, moral evaluation, 
treatment recommendation”, vilket skapar legitimitet för Rysslands annektering av 
Krim. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lunds universitet  STVK02 
Statsvetenskapliga institutionen  HT16 
  Handledare: Jacob Gustavsson 
 

 10 

3 Tidigare forskning 
 
 
 

 
3.1  Rysslands hybrid- och informationskrigföring 

 
 

Vad gäller den informationskrigföring som använts av just Ryssland har Timothy l. 
Thomas bedrivit betydande forskning på området. Han menar att denna doktrin, eller 
snarare sagt teori, som Ryssland använder sig av idag för att sprida 
information/desinformation direkt härstammar från Sovjetunionen. 

”Reflexive Control” har både militära och civila funktioner och definieras av 
Thomas enligt följande: ”Reflexive Control is defined as a means of conveying to a 
partner or an opponent specially prepared information to incline him to voluntarily 
make predetermined decisions desired by initiator of the action.” (Thomas 2004, 
237). 

En annan framstående teoretiker på området är Maria Snegoyava. Hon har 
analyserat Rysslands moderna informationskrigföring i Ukraina, med utgångspunkt i 
Timothy l. Thomas forskning om ”Reflexive Control”. Hennes analys är att 
Rysslands hybridkrigföring till stora delar vilar på spridandet av 
information/desinformation och att denna komponent av hybridkrigföring 
kompenserar för militär svaghet (Snegoyava 2015, 11). Snegoyava menar precis som 
Thomson att denna typ av informationskrigföring handlar om att influera och påverka 
en aktör på sådant sätt att denne fattar för sig själv dåliga beslut (dvs beslut som 
gynnar den aktör som bedriver informationskrigföringen) (Snegoyava 2015, 10). 

Detta görs genom att man exempelvis undanhåller information i syfte att förvirra 
motståndaren. Så var fallet med de så kallade ”little green men”, som under 
annekteringen av Krim gav Ryssland det militära övertaget genom att man lyckades 
påverka den ukrainska statens beslutsfattande (och i detta fall begränsa 
handlingskraften). Dessa soldater bar inget kännetecken för sin nationalitet och kunde 
sålunda inte identifieras som ryska soldater. Detta är enligt Snegoyava ett exempel på 
hur Ryssland använder sig av informationskrigföring (Snegoyava 2015, 11). 
Emellertid bedriver även Ryssland informationskrigföring som går att härleda till mer 
traditionell rysk propaganda, ”active measures to weaken the West, to drive wedges 
in the Western communities alliances of all sorts, particularly NATO, to sow discord 
among allies, weaken the United States in the eyes of the people in Europe, Asia, 
Africa and Latin America, and thus to prepare ground in case the war really 
occur.”(Snegoyava 2015, 14-15). Det är denna typ av propaganda som är föremål för 
detta arbete. 

Även den svenska säkerhetspolisen bekräftar att Ryssland använder sig av statliga 
mediekanaler för att sprida desinformation, i syfte att på påverka opinionsbildning 
och beslutsfattande:  
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”Säkerhetspolisen ser att Ryssland har en avsikt att påverka det politiska beslutsfattandet och 
den allmänna opinionen – inte bara i Sverige. Sådan påverkan kan ske genom stöd till 
ytterlighetsrörelser, informationsoperationer och desinformationskampanjer. Vid sidan av de 
ryska underrättelse- och säkerhetstjänsterna ser vi också att stora och resursstarka ryska 
medieföretag och nyhetsbyråer på senare år allt tydligare fungerar som lojala verktyg för den 
centrala statsledningen. Dessa mediebolag är verksamma såväl i Ryssland som i utlandet. Bland 
dessa finns mediebolagen RT och Sputnik… Syftet är att grumla bilden och så frön av tvivel i 
form av ”kompletterande sanningar” (Säkerhetspolisen 2016, 63). 

 
Det jag ämnar undersöka i denna studie är just hur Ryssland försöker påverka 
opinionsbildning i västvärlden, ”To… weaken the United States in the eyes of the 
people in Europe…” (Snegoyava 2015, 14-15) genom att leverera vad SÄPO kallar 
en ”kompletterande sanning”.  

3.2  Rysk utrikes- och säkerhetspolitik – “The Putin 
Doctrine” 

 
 

Vad är då målet med Rysslands hybrid- och informationskrigföring?  I vilken kontext 
bedriver Ryssland dessa informationskampanjer? Leon Aron är ett känt namn inom 
Rysslandsstudier och har skrivit en rad inflytelserika böcker och artiklar om rysk 
utrikes- och säkerhetspolitik under Vladimir Putin. Han presenterade 2013 en artikel 
med titeln ” The Putin Doctrine: Russia's Quest to Rebuild the Soviet State” där han 
redogör för grundvalarna för Putins utrikespolitik i termer av Putindoktrinen. Syftet 
med att inkludera Leon Arons forskning om rysk utrikespolitik är att ge en djupare 
inblick i den agenda som jag i denna studie antar att Russia Today stödjer. Nedan 
följer en redogörelse för Putindoktrinen. 

Enligt Aron råder det inom det ryska politiska etablissemanget konsensus om 
Rysslands geopolitiska målsättning, som har varit djupt rotat ända sedan 
Sovjetunionens sammanbrott. Denna konsensus vilar på tre målsättningar: ”Russia 
must remain a nuclear superpower, a great power in all facets of international activity, 
and the hegemon – the political, military, and economic leader – of its region.” (Aron 
2013) Att uppnå dessa tre målsättningar är nödvändigt för att Ryssland ska kunna 
upprätthålla sin stolthet som nation. Att avvika från målsättningarna vore att svika 
den nationella identiteten. 

I anslutning till denna agenda har Vladimir Putin, sedan han tillträde som president 
år 2000, adderat det övergripande målet att återhämta de politiska, ekonomiska och 
geo-strategiska tillgångar som gick förlorade när Sovjetunion föll samman 1991. 
Aron menar att Vladimir Putin har strävat efter att uppnå dessa mål med sådan 
beslutsamhet och följdriktighet att Putins utrikes- och säkerhetspolitik förtjänar att gå 
under namnet ”Putindoktrinen”: 

 
”Although he has never spelled it out formally, Putin has pursued this objective with such 
determination, coherence, and consistency that it merits being called the Putin Doctrine. 
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Domestically, the doctrine has guided the regime to reclaim the commanding heights of the 
economy (first and foremost, the oil and natural gas industries) and reassert its control over 
national politics, the judicial system, and the national television networks, from which an 
overwhelming majority of Russians get their news. In foreign and security policy, the doctrine 
has amounted to a reinterpretation of Russia's geostrategic triad, making its implementation and 
maintenance considerably more assertive than originally intended.” (Aron 2013) 

Den första målsättningen, att bevara Rysslands status som en nukleär supermakt, är 
primärt centrerad kring att upprätthålla maktbalansen med den andra staten i världen 
som kan betraktas som en nukleär supermakt, nämligen USA. Detta förklarar varför 
Ryssland är intresserat av att ingå i förhandlingar med USA angående 
kärnvapenavtal, samtidigt som man är väldigt känslig för allt som kan tänkas hota 
strategiska positioner, så som NATO:s antiballistiska missilförsvar i Europa. Även att 
vara ledande på marknaden för export av nukleär teknologi är i detta avseende viktigt 
för Ryssland. ” (Aron 2013) 

Den andra målsättningen innebär att generellt upprätthålla Rysslands status som en 
stormakt, att Ryssland ska vara, som Aron utrycker det, ”a great power in all facets of 
international activity”. Det är i denna kontext som Ryssland knyter sig närmare 
tidigare Sovjetallierade i Mellanöstern, Latinamerika och Asien och ökar sitt 
användande av vetorätten i FN:s säkerhetsråd (Under nittiotalet använde Ryssland 
vetorätten två gånger, jämfört med åtta gånger mellan 2000 och 2012) (Aron 2013). 

Den sista och och för denna studie mest relevanta målsättningen, regional 
hegemoni, har lett Ryssland till ökad integration med de sovjetiska ex-republikerna. 
Denna intensifiering av relationer till närområdet innefattar exempelvis skapandet 
”Collective Security Treaty Organization”, en militär allians som inkluderar 
Ryssland, Armenien, Kazachstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan och Vitryssland, samt den 
Eurasiska Unionen. En mer anmärkningsvärd aspekt av den regionala hegemonin 
under Putindoktrinen är ansatsen till så kallad ”Finlandization”, vilket refererar till 
Sovjetunionens kontroll över Finlands utrikespolitik under kalla kriget. Aron menar 
att detta är en central del av Rysslands utrikespolitik gentemot sitt närområde; ”In 
such an arrangement, Moscow would allow its neighbours to choose their own 
domestic political and economic systems but maintain final say over their external 
orientation. Accordingly, Moscow has taken an especially hard line against former 
Soviet republics that have sought to reorient their foreign policy” (Aron 2013). En 
annan viktig dimension av Rysslands mål att skapa regional hegemoni är den 
obestridda militära överlägsenheten i närområdet, vilket förklarar de ökade 
försvarsutgifterna under Vladimir Putin (Aron 2013). 

Det är alltså i denna kontext som jag ämnar undersöka medias roll i Rysslands 
hybridkrigföring, genom att analysera hur Russia Today legitimerar annekteringen av 
Krim. 
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4 Material  
 

 

4.1 Urval 
 
 

Den primära analysenheten för denna studie är Russia Today och det material som jag 
har valt ut är ett TV-program som heter ”CrossTalk”. Detta program sänds via 
reguljär television, men det publiceras även i sin helhet på Russia Todays Youtube-
kanal. Programmet består i att programledaren Peter Lavelle för en paneldiskussion 
med tre stycken deltagare, angående aktuella politiska frågar av internationell 
karaktär. Russia Today beskriver programmet så här:    
 

“’CrossTalk’ is RT’s flagship program. This TV debate experience presents hot-topic 
discussions on politics, business, newsmakers, global trends, present-day conflicts, and dangers 
and challenges facing our world. Host Peter Lavelle poses hard, straightforward questions to his 
guests, and demands concrete answers in response. Peter’s guests are politicians, journalists, 
scientists and decision-makers of all sorts – anyone who influences the decisions changing our 
world or plays a key role in forming public opinion.” (Russia Today). 

 
Som det framgår av beskrivningen syftar konceptet till att ge en mångsidig analys av 
nyhetsinformation, genom att involvera experter, sakkunniga och andra insatta 
personer på olika politiska områden. Anledningen till att jag valt detta program är att 
man gör anspråk på mångsidighet av infallsvinklar och experter/sakkunniga, vilket 
kan ge insikter om vad det är Russia Today söker att belysa i sin porträttering av 
Krim. Viktigt att notera är även att språket är på engelska, vilket inte enbart är 
fördelaktigt av språkliga skäl. Eftersom tidigare forskning om informationskrigföring 
menar att Ryssland försöker influera en västerländsk publik genom att sprida så 
kallade ”kompletterande sanningar”, är det viktigt att informationen har rätt 
avsändare. Faktum är att ”CrossTalk” generellt sett ger intrycket av att vara riktat mot 
en internationell publik. Programledaren Peter Lavelle är inte själv rysk utan 
amerikansk och många av hans gäster rapporterar från London, Berlin och 
Washington, vilket är en indikation på att Russia Today genom ”CrossTalk” söker att 
nå ut till en västerländsk publik.  

Tre längre videoklipp på cirka 25 minuter vardera kommer att utgöra materialet. 
Jag har valt att avgränsa urvalet till rapportering i samband av folkomröstningen. Jag 
har valt ut ett videoklipp som publicerats efter folkomröstningen på Krim (18 mars 
2014), ett som publicerades samma dag (16 mars 2014), samt ett som publicerades 
innan (9 mars 2014).  
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4.2 Deltagare 
 
Peter Lavelle  

Peter Lavelle är en amerikansk journalist och programledare för Russia Todays 
”CrossTalk”. Han är utbildad vid University of California och har en kandidatexamen 
i internationella ekonomiska relationer samt en magisterexamen i europeisk historia. 
Han har även varit verksam som forskare och föreläsare vid University of Warsaw 
(Russia Today 2016, Peter Lavelle) 

Ben Aris 

Ben Aris är chefredaktör för nyhetsmagasinet ”Business New Europe” och specialist 
på Östeuropa. Innan han grundade ”Business New Europe” har han arbetat som 
utrikeskorrespondent för ”The Guardian” i Berlin. Han har även publicerats i ”The 
Wall Street Journal”, ”The Financial Times”, och ”Institutional Investor” (European 
Leadership Network, 2016). 

Mark Sleboda 

Mark Sleboda är föreläsare och forskare vid State ”University of Moscow”, med 
inriktning på rysk säkerhetspolitik. Han erhöll sin en kandidatexamen internationella 
relationer vid ”London School of Economics” (Zoominfo, 2016). 

Patrick Henningsen 

Patrick Henningsen är en amerikansk journalist och redaktör för webbtidningen 21st 
Century Wire.com. Han är utbildad inom grafisk design och har en kandidatexamen 
vid California State University.  

George Galloway  

George Galloway är en brittisk politiker och tidigare parlamentsledamot. Han var 
mycket aktiv kampanjen mot Storbritanniens deltagande i Irakkriget. Han blev 
utesluten från Labour efter att ha uppmanat brittiska soldater att inte lyda order i 
kriget. Han var efter uteslutningen med och bildade det socialistiska partiet 
Respectparty, som också erhöll en plats i House of Commons i parlamentsvalet 2005 
(BBC, 2016). 

Michael Hughes  

Michael Hughes är en amerikansk journalist som arbetar för den ryska mediekanalen 
Sputnik. Han har även arbetat för bland andra Huffington post och CNN. Han är 
utbildad i historia vid University of Notre Dame (Huffington post, 2016). 

Dimitry Babich 

Dimitry Babich är en rysk journalist, utbildad vid Moscow State University. Han har 
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länge arbetat för Sputnik, men är även verksam som politisk kommentator åt många 
andra ryska mediekanaler, exempelvis Russia Profile Magazine( Sputnik News, 2016) 

Marcus Papadopoulos 

Marcus Papadopoulos är redaktör för nyhetsmagasinet Politics First, ett 
opartiskt/partilöst nyhetsmagasin. Han är också politisk kommentator med inriktning 
mot Ryssland, åt flertalet mediekanaler. Han är utbildad vid University of London 
och har en Phd i rysk historia. Marcus Papadopoulos är också djurrättsaktivt och 
vegan (IMDB, 2016). 

Manuel Ochsenreiter 

Manuel Ochsenreiter en tysk konservativ politiker, verksam inom rörelsen Nya 
högern. Han är även chefredaktör för den högerorienterade tidskriften ZUERST! 
(Manuel Ochsenreiter, 2016). 
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5 Metod 
 
 
 

5.1  Kvalitativ innehållsanalys 
 
 

Den metod som kommer att användas för att undersöka hur Russia Today genom sin 
porträttering av Krimkrisen legitimerar Rysslands annektering är kvalitativ 
innehållsanalys. Vad innebär kvalitativ innehållsanalys och varför lämpar sig den just 
för denna studie? 

Till att började med kan kvalitativ innehållsanalys ses som en av de mest 
fundamentala metoderna inom samhällsvetenskapen, där latent innehåll analyseras 
utifrån på förhand bestämda teorier och hypoteser, eller induktivt (ofta med så kallad 
grounded theory). Kvalitativ innehållsanalys liknar också i mångt och mycket den 
kvantitativa versionen av innehållsanalys. Kvantitativ innehållsanalys har sedan 
många år tillbaka använts flitigt inom en rad olika samhällsvetenskapliga studier, inte 
sällan inom kommunikationsvetenskap. Syftet med kvantitativ innehållsanalys är att 
skapa kvalificerade generaliseringar av ett material med stort omfång. Metoden kan 
definieras enligt följande: ”… A systematic, replicable technique for compressing 
many words of text into fewer content categories based on explicit rules of coding.” 
(Stemler 2014, 1). 

Kvalitativ innehållsanalys kan också syfta till att systematiskt kategorisera 
innehållet av ett material, dock med skillnaden att ansatsen givetvis är kvalitativ. 
Detta innebär att materialomfånget ofta är mindre jämfört med kvantitativ forskning 
och involverar inte samma statistiska analytiska tillvägagångssätt (Drisko 2015, 2). 
Anledningen till detta är att kvalitativ innehållsanalys implicerar att meningen i 
materialet, det som avses att kategoriseras, kräver en viss grad av tolkning för att 
identifieras (Schreier 2012, 2). Detta betyder att kvalitativ innehållsanalys används 
när det som forskningsfrågan pekar mot finns latent i materialet. 

Eftersom den kvalitativa innehållsanalysen kan betraktas som en övergripande 
samhällsvetenskaplig metod, som kombinerar element från den kvantitativa 
forskningen med olika typer av kvalitativa metoder, finns det ingen generell 
redogörelse för hur den ser ut i praktiken. Kvalitativ innehållsanalys kan därför 
beskrivas enligt följande: ”… A set of techniques for the systematic analysis of texts 
of many kinds, addressing not only manifest content but also the themes and core 
ideas found in text as primary content.”(Drisko 2015, 1). 

Syftet med att använda kvalitativ innehållsanalys i sammanhanget med Rysslands 
informationskrigföring är just för att den typen av legitimitetsskapande inte enbart 
framgår explicit i innehållet av nyhetsrapportering, utan till en viss grad gömmer sig 
latent. Min avsikt är sålunda att operationalisera Entmans teori i syfte att kategorisera 
innehållet utifrån de fyra komponenterna av framing, vilket kan bringa klarhet i vilka 
fakta/omdömen det är som belyses och betonas och på så vis dra slutsatser om hur 
Russia Todays porträttering skapar legitimitet. 
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5.2  Operationalisering och kodningsram 
 
 

Operationaliseringen är baserad på Robert Entmans definition av framing; “To frame 
is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a 
communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, 
causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item 
described” (Entman 1993, 52). 

Huvudkategorierna för kodningsramen är tagna från Entmans ovanstående 
definition och består av de fyra komponenterna problemdefinition, diagnos av 
orsaker, moralisk avvägning och kommunicerade lösningar. Nedan följer en 
beskrivning av hur huvudkategorierna tillämpas genom kodningsramen och 
tillhörande indikatorer. 

5.2.1  Problemdefinition 
 
 

Detta element av framing handlar om vad det är som i grund och botten utgör själva 
problemet, i detta fall vad det är som definierar Krimkrisen. I syfte att undersöka vad 
det är Russia Today problematiserar i sin rapportering av Krimkrisen kommer den 
första kategorin att fokusera vad det är som i grund och botten utgör Krimkrisen, 
vilken typ av kris det är vi har att göra med. Avsikten med denna kategori är att 
försöka fånga själva essensen i Russia Todays porträttering, grundanledningen till 
varför vi över huvud taget talar i termer av en kris. Huvudkategorierna ser ut enligt 
följande: 

• Typ av kris – Kategorin appliceras om en deltagare yttrar ett påstående om vad det 
är för typ av kris som äger rum. Indikatorer: revolution, statskupp, 
terroristattentat, ekonomisk kris, inbördeskrig, mellanstatligt krig. 

 
   
5.2.2  Diagnos av orsaker 

 
 

Det andra steget i framing är att dra slutsatser om de krafter som orsakar problemet, i 
detta fall vilka aktörer som identifieras som orsaken till problemet. Syftet är att koda 
aktörer i sammanhanget med bakomliggande orsaker till krisen. En aktör i detta 
sammanhang kan vara allt från en enskild individ till det internationella samfundet. 
Huvudkategorin ser ut enligt följande:  
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• Bakomliggande orsaker – Kategorin appliceras om en deltagare yttrar ett påstående 
om att en eller flera aktörer på ett eller annat sätt har bidragit till att skapa 
krisen. Indikatorer: Individer, stater, internationella organisationer, politiska 
partier.  

5.2.3  Moralisk avvägning 
 
 

Entman föreslår även att det i framing förekommer moralisk utvärdering av aktörerna. 
En annan viktig aspekt av denna komponent är att utvärdera effekterna av aktörernas 
handlingar. Jag har därför valt att skapa två kategorier utifrån denna komponent av 
framing, en som avser att koda aggressiva handlingar och vålds-
bejakande/extremistiska åsikter samt vilka konsekvenser aktörernas handlingar får. 
Huvudkategorierna ser ut enligt följande: 

• Moralisk utvärdering av aktörer – Kategorin appliceras om deltagare uttrycker att 
en aktör uppträder fysiskt aggressivt eller tillskrivs 
våldsbejakande/extremistiska åsikter. Indikatorer: upplopp, ockupation, 
invasion, mord,  

• Konsekvenser av Krimkrisen – Kategorin appliceras om deltagare gör ett påstående 
om konsekvenser i krissmmanhanget, i relation till en specifik aktör. 
Indikatorer: Ekonomiska sociala eller sociala implikationer, konsekvenser för 
de involverade aktörernas relationer.  

5.2.4  Kommunicerade lösningar 
 
 

Det slutliga elementet i framing är att föreslå lösningar för problemet, alternativt att 
rättfärdiga redan existerande lösningar. Kategorin ser ut enligt följande:  

• Kommunicerade lösningar – Kategorin appliceras om en deltagare i programmet 
presenterar lösningar på krisen, alternativt yttrar ett påstående som 
rättfärdigar en redan föreslagen lösning. Indikatorer: Stöd åt ett specifikt 
förslag, fredsavtal, invasion eller vapenvila.   

Dessa fyra kategorier kommer att appliceras på materialet genom att koda delar av det 
transkriberade materialet som citat. Kodningsenheter representativa för kategorierna 
kommer sedan att presenteras i löpande text. En fullständig presentation av 
kodningsenheterna samt transkribering av materialet behålls av författaren, men kan 
redovisas på begäran.  
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6 Analys 
 
 
 

6.1  ”Problem definition”  
 
 

6.1.1  Typ av kris  
 
 

Jag har i kategoriseringen av Russia Todays porträttering av Krimkrisen, med fokus 
på folkomröstningen som ägde rum 16 februari 2014, hittat att krisen definieras på två 
olika sätt, dels som en fascistisk/neo-nazistisk statskupp och dels som en större 
konflikt mellan Ryssland (öst) och västvärlden (väst).  

Till att börja med framgår det i samtliga videoklipp att anledningen till att Ukraina 
och Krim befinner sig i en kris anses vara att det i Kiev genomförts en statskupp;  

“It came about because a coup took place in Kiev. The Ukrainian constitution was trashed. 
President driven from the land, precedency set on fire, policemen killed in significant numbers, 
fascists on the streets. And their first act was to cancel the Russian language.” – George 
Galloway (Russia Today 2014, Crimea Votes). 

Denna statskupp, som Russia Today utrycker det, refererar till när Ukrainas president 
Janukovitjs avsattes av parlamentet i februari 2014. Huruvida det är möjligt att per 
definition benämna Janukovitjs avsättning som en statskupp är en omtvistad fråga och 
grund och botten handlar det om olika tolkningar av Ukrainas konstitution. Vad som 
dock står klart är att EU anser att avsättandet av Janukovitj var legitimt och skedde 
inom ramen för hur en riksrättsprocess (impeachment) ska se ut, medan Ryssland och 
Vladimir Putin fördömde händelsen och pekade på bristande konstitutionell 
legitimitet (O'Donoghue 2016, 275), vilket återspeglas i Russia Todays porträttering 
av krisen.  

Användandet av statskupp som definition av Krisen är som sagt väldigt 
återkommande, i syfte att skapa en bild av Janukovitjs avsättning som en utomrättslig 
process med bristande legitimitet. Men deltagarna i programmen använder även andra 
begrepp, relaterade till statskupp. Exempelvis pratar Mark Sleboda om hur 
amerikansk media åsidosätter det faktum att det var Majdandemonstranterna som 
beordrade krypskyttar att mörda både polis och civilbefolkning, med avsikten att 
skapa en ”revolutionär kris”;  

“Well, I would say the most glaring, outrageous spin that I’ve seen is the blackout, particularly 
in the US media, of the revelation of the leaked phone calls between Baroness Ashton, the EU’s 
foreign affairs chief, and the Estonian foreign minister, where he revealed to her his strong 
understanding that it was actually the leaders of the opposition, the leaders of the Euro Majdan 
protests, who in his opinion, were the ones who ordered snipers to kill their own people and 
police in an attempt to create this revolutionary crisis moment that helped impel them into 
power.” – Mark Sleboda (Russia Today 2014, Crimea’s Fait Accompli). 
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Vidare framgår det också i Russia Todays porträttering av Krisen att den så kallade 
statskuppen tenderar att hota den ryskspråkiga minoriteten på Krim. Detta till följd av 
att den nya regimen består av nynazister och fascister. Mark Sleboda beskriver här 
Svobodapartiet och dess innehavande av regeringsposter.  

“So Between the Svoboda party, which both in western academic and journalistic literature up 
until a few months ago was openly referred to as a neo-Nazi party, and this newly formed ultra-
nationalists right sector, which forms a cult of worship around the genocidal Nazi collaborator 
Stefan Bandera, there are eight seats in the government of the Ukraine, this putsch regime, 
occupied by them, and these include all the state organs, including ministry of defence, the 
intelligence, the police, the interior troops, the new ministry of lustration and the prosecutors 
generals office.” – Mark Sleboda (Russia Today 2014, Welcome Crimea)  

Mark Sleboda ger också utryck för att den nya regimen våldsamt trakasserar etniska 
ryssar i östra och södra Ukraina, som precis som Krimryssarna vill arrangera 
folkomröstningar med avsikten att fly undan den nya fascistiska regimen i Kiev;  

“As with over the last three or four weeks, today we saw huge protests of Russian ethnics, of 
Russian speakers, all those in the east and south Ukraine, who draw their cultural identity and 
their political orientation towards Russia. They are demonstrating for referendums calling for 
referendums that would allow them to repeat what Crimea has just done to escape this in insane 
putsch regime, that has occupied Kiev, and raising the Russian flags over government buildings. 
In order to counter this, the putsch regime has installed a number of oligarchs as the rulers of 
“fyfthems” over the east Ukraine to repress these protests, and to insure these new orders 
dominion over east and south Ukraine, and along with that is the assumption that they will use 
out of their own pockets higher thugs, paramilitaries, in order to keep the people down…” Mark 
Sleboda (Russia Today 2014, Welcome Crimea) 

Det som utgör Krimkrisen är alltså enligt Russia Today att en fascistisk statskupp 
hotar den ryskspråkiga minoriteten i Ukraina. Men på grund av Ukrainas närmande 
till EU och det samarbetsavtal som undertecknades av Janukovitj efterträdande 
regering betraktar Russia Today statskuppen som en direkt intervention av 
västvärlden; 

“Did they honestly think that Russia would sit back and let a western-backed coup succeed in 
Ukraine? A Western backed coup full of truly repugnant people, people that hold ultra-
nationalist views, and neo-Nazi views, anti-semitic views.” – Marcus Papadopoulos (Russia 
Today 2014, Welcome Crimea) 

Detta öppnar upp för många betraktelser av Krisen som global och Russia Today 
definierar det som en konflikt mellan öst och väst: 

“It comes down to a raw fist fight of broad power between the West on one side and with 
Russia on the other side.” – Ben Aris (Russia Today 2014, Crimea’s Fait Accompli) 

“Crimea’s return to Russia is at the centre of an east-west standoff, not seen since the Cold 
War.” – Peter Lavelle (Russia Today 2014, Welcome Crimea) 

Faktum är att Russia Today definierar Rysslands och västvärldens involvering i 
krisen som en sammandrabbning mellan öst och väst till den grad att man explicit 
talar om i termer av en ny världsordning och ett” nytt kallt krig”;  
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”Is this a new Cold War? Or are we getting into a new world order, as Marcus said? ... Yes I 
think very much so…“ – Mark Sleboda svarar på Peter Lavelles fråga (Russia Today 2014, 
Welcome Crimea). 

 

6.2  ”Diagnos av orsaker”  
 
 

6.2.1  Bakomliggande orsaker 
 
 

Krimkrisen är alltså av Russia Today definierad som en fascistisk statskupp, 
uppbackad av de västliga makterna, vilket skapar en global dimension av krisen. Vad 
är det då de bakomliggande orsakerna till att Ryssland och västvärlden befinner sig i 
en kris?           
 George Galloway menar i detta citat att det är den neokonservativa Bush-
administrationen som har satt takten för amerikansk utrikespolitik på ett sätt som 
under Obama-administrationen fortfarande är påtagligt genom att Victoria Nuland 
(Ansvarig för europeiska och eurasiska affärer på USA:s utrikesdepartement) 
personligen finansierat statskuppen;  

“… I mean, isn´t she representing John McCain’s Ideas, I mean the Obama administration 
hasn’t had a firm hand on this. The pace has been set by McCain and by the Neo-cons of the 
Bush-era, and Nuland is one of those. She’s [Victoria Nuland] got a dirty mouth we know that, 
what she thinks of the European union, we now know she was giving up 50 dollars a day, which 
in Kiev is quite a bit of money, per day, to the thugs on the street that destroyed the Ukrainian 
constitution. So I don’t think we can exculpate the Obama-administration from this. This is 
what’s going on under their watch.”– George Galloway (Russia Today 2014, Crimea Votes) 

USA bidrar alltså direkt till att orsaka krisen, enligt George Galloway. Men även 
historiskt sett finns det i amerikansk utrikespolitik anledningar till Krimkrisen. I det 
videoklipp som publicerades av Russia Today den 18 mars 2014, två dagar efter det 
att befolkningen på Krim genomfört folkomröstningen, refererar Marcus 
Papadopoulos tillVladimir Putins tal som också hölls den 18 mars:  

“I absolutely agree with that. I think President Putin’s speech might have been a speech to the 
whole world, because the content of he’s speech, it epitomised and encapsulated the views and 
concerns of millions of people the world over, about how America in the last twenty years has 
been conducting it’s foreign policy how is aggressively and recklessly, being pursuing its own 
national self-interests in different regions and around the world, from Yugoslavia to Iraq to 
Libya to Syria. And I think that president Putin made it very clear that this is 2014, this is not 
the 1990´s, this is not the 1990´s when Russia was on its knees, Russia was weak and America 
kicked Russia in the teeth to achieve global dominance. This is 2014 and Russia will be firmly 
in the international arena, will be pursuing its national interests as any self-deconfied country 
has the right to do. – Marcus Papadopoulos (Russia Today 2014, Welcome Crimea) 

Marcus Papadopoulos konstaterande, att en aggressiv amerikansk utrikespolitik i 
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strävan efter global dominans tvingat Ryssland till att slå vakt om sina nationella 
säkerhetsintressen, exemplifierar ett orsakssamband som presenteras i samtliga 
videoklipp. Ett annat exempel är när Ben Aris ger utryck för att den Ukrainska 
regeringen är marionetter för Amerikansk utrikespolitik: 

“However, it’s clear from now that they are just proxies to pursue the EU’s and Americas policy 
that they, you know, want to grab the Ukraine, and the point that the Russian’s are making are 
that we have very clear and long historical, cultural ties, and moreover from the Soviet era 
economic ties, with Ukraine, and our interests need to be respected, but they’ve been totally 
rebuffed on that point, and I think the Kremlin has taken the view that ‘we have been totally 
ignored but we have perfectly valid claims’…” – Ben Aris (Russia Today 2014, Crimea’s Fait 
Accompli)  

Den aspekt av amerikansk utrikespolitik som betonas och som framställs som en 
huvudsaklig anledning till Krimkrisen är hur USA sedan kalla krigets slut inkräktat på 
Rysslands närområde genom att expandera NATO: 

“…President Kennedy, god rest his soul, was ready to take the whole world to thermopile 
nuclear war to stop, stop the Soviet Union from having missiles on Cuba, 90 miles away from 
the cost of Florida. Yet they imagine that Russia will expect, will accept the ever-onward march 
of NATO. And everybody knows that the kind of regime we know have through the coup in 
Kiev, the next thing they would do after IMF and the EU would be to invite NATO to the very 
borders of the Russian federation.”– George Galloway (Russia Today 2014, Crimea Votes)  

Intressant i George Galloways resonemang är antagandet att om den ukrainska 
regeringen beslutar att gå med i EU och IMF innebär det per automatik att Ukraina 
kommer att gå med i NATO. Faktum är att det i Russia Todays porträttering framgår 
att EU, NATO, USA och västvärlden driver en enhetlig agenda:  

“… Let’s be clear, because Brussels and Washington are joined at the hip. Whenever a country 
becomes a member of the European Union, not long after they become a member of NATO. So 
I don’t think the European union, it’s past actions, bode well for the future whatsoever.” – 
Marcus Papadopoulos (Russia Today 2014, Crimea Votes) 

Orsaken till att Ukraina och Krim befinner sig i en kris är alltså en del i ett större 
sammanhang där västvärlden, med USA i spetsen, inkräktar på Rysslands 
säkerhetsintressen, genom att stödja illegitima regimer i det närliggande området. 
Mark Sleboda drar en parallell till konflikten Georgien 2008:  

“… And one thing that should be noted, that actually the events that we have seen in the Crimea 
can be directly related back as well to the events in 2008, when a U.S. backed, neo-liberal, neo-
conservative, regime in Georgia attempted by force to annex South Ossetia and in process 
killing UN approved Russian peace keepers, which caused Russia to react back, restoring the 
provinces, breakaway-provinces, and then recognising them as independent states.” – Mark 
Sleboda (Russia Today 2014, Welcome Crimea) 

6.3  ”Moralisk avvägning” 
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6.3.1  Moralisk utvärdering av aktörer 
 
 

I många av de citat som hittills presenterats framgår det redan vad/vilka som 
problematiseras moraliskt av Russia Today. Bara det faktum att den statskupp som 
definierar konflikten betraktas som fascistisk indikerar en hög grad av moralisk 
utvärdering. Det är emellertid de pro-europeiska Majdandemonstranterna och den 
ukrainska regeringen som enligt Russia Today står för våldsamheter och attribueras 
extrema åsikter, vilket Mark Sleboda redogör för i följande citat: 

“… This putsch regime that has come into power, consisting of ultra-nationalists and open 
fascists, who’ve created a cult of worship and national identity, around the genocidal Nazi-
collaborator Stefan Bandera. And the raft of legislation, and the pogroms, and night time raids 
by these right sector militants, that have occurred throughout the country since then, have for 
forced the Crimean people to suddenly rediscover their Russian identity…” – Mark Sleboda 
(Russia Today 2014, Welcome Crimea) 

Även västvärlden blir moraliskt utvärderade genom att de stödjer ”den fascistiska 
regimen i Kiev”, vilket också framgår av tidigare citat: 

“We now know she [Victoria Nuland] was giving up 50 dollars a day, which in Kiev is quite a 
bit of money, per day, to the thugs on the street that destroyed the Ukrainian constitution. So I 
don’t think we can exculpate the Obama-administration from this. This is what’s going on 
under their watch.” – George Galloway (Russia Today 2014, Crimea Votes) 

 

6.3.2  Konsekvenser 
 
 

De konsekvenser som Russia Today förutspår att Krimkrisen kommer att få relateras 
antingen till de ekonomiska sanktioner som infördes mot Ryssland, det 
samarbetsavtal som Ukraina undertecknade, eller Rysslands framtida internationella 
relationer.  

Till att börja med, Russia Today menar att Kina i denna konflikt står på Rysslands 
sida och att en konsekvens av Kinas ställningstagande är att Ryssland och Kina i 
framtiden kommer att utveckla sina relationer till varandra, vilket både Peter Lavelle 
och Marcus Papadopoulos uttrycker:  

“I think one interesting angle of this is that China has come out very much on Russia’s side, and 
I always get irritated when western politicians say “International community says”. Well no, it’s 
just NATO and their friends. But China is coming out and saying, look you know there are lines 
you cannot cross here, and it’s backing up Russia here.” – Peter Lavelle (Crimea Votes)  

“I think Russia does need to start looking into forging even closer relations with China, India, 
Vietnam and with Latin America too” – Marcus Papadopoulos (Russia Today 2014, Welcome 
Crimea) 

Mark Sleboda är ännu mer explicit i sitt uttalade om Rysslands framtida relationer 
med omvärlden och menar att det är västvärldens underminering av Rysslands 
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legitima säkerhetsintressen som har lett till en utveckling av Rysslands och Kinas 
relationer: 

“… Putin in his speech today personally thanked China and India for their constructive stances 
on this, China abstaining in the Security Council and India making statements recognising 
Russia’s legitimate interest in the Crimea. We have seen a clear indication that Russia has had it 
up to here with the West, that the entire focus of economic and foreign policy would now be 
directed towards Asia, Russia’s own Asian pivot, and the West has only themselves to thank for 
this. They have ensured the Sino-Russian condominium, by attempting to emasculate Russia in 
the Ukraine.“ – Mark Sleboda (Russia Today 2014, Welcome Crimea) 

Den andra konsekvensen av Krimkrisen som deltagarna Russia Todays program 
talar om är de ekonomiska sanktioner som västvärlden planerar att införa, till följd av 
annekteringen. Konsekvensen av dessa sanktioner är kontraproduktiv och kommer att 
slå tillbaka på västmakterna. Michael Hughes och George Galloway uttrycker det 
såhär: 

“… You know, in this world today both – you know, Russia depends on Europe, Europe 
depends on Russia, and Europe, you know, they could hurt Russia in regard with, you know, 
you know, if they overdue it on sanction. That may be a leverage point, but that would be 
stupid, because they rely on Russian, you know, natural recourses. So I think there has to be 
restraint, to start a sanctions war will lead to nowhere, it will hurt…” Michael Hughes (Russia 
Today 2014, Crimea Votes) 

“The sanctions they´re talking about will boomerang very badly upon them and hurt their own 
economies, which my goodness are in a paralysis condition.”– George Galloway (Russia Today 
2014, Crimea Votes) 

Den tredje konsekvensen rör det samarbetsavtal (”Ukraine–European Union 
Association Agreement”) som Janukovitj vägrade att fullfölja, men som den 
efterträdande regeringen hade intentioner att implementera, vilket man också gjorde 
den 21 mars. De konsekvenser man ser av detta är svåra ekonomiska följder. Mark 
Sleboda uttrycker det så här: 

“...This radical neo-liberal chock therapy will devastate the economy of the east and south, and 
the people there will be unemployed in massive numbers. The Ukrainian press has already 
reported that pensions in the country are about to be cut by at least in the putsch occupied areas 
of the country, are about to be cut by 50%. We will see gas prices rise, we will see a 
devaluation of the Hryvnia, there will absolute economic chaos, it will be like 1990s in Russia 
on steroids, and it is the EU this putsch regime in Kiev that will be forcing this and the people 
of the east and the south, the ones who are denied and are actually being repressed by Kiev 
appointed oligarchs right now, who will be forced to pay the price.” – Mark Sleboda (Russia 
Today 2014, Crimea’s Fait Accompli)  

Ben Aris menar också att ”Ukraine–European Union Association Agreement” 
kommer att innebära offentliga åtstramningar, vilket kommer att skapa stor social oro 
i landet till den grad demonstrationer från alla håll kommer att uppstå:  

“… They may be given some debt by the IMF, but at the end of the day the people are going to 
have to pay, it’s going to mean higher tax burdens, it’s going to mean lower pensions, lower 
wages, lower investment, and I think it’s very likely when people actually start to feel the 
economic pain of this EU deal, which is a lot more expensive than the Russian deal, that we’re 
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going to see demonstrations, and not just from the east and the southeast and the, you know, 
pro-Russia side, but from the Majdan people as well.” – Ben Aris (Russia Today 2014, 
Crimea’s Fait Accompli) 

Manuel Ochsenreiter ser ytterligare en konsekvens av Krimkrisen, i ett ekonomiskt 
avseende. Han menar att det är EU, framför allt Tyskland, som kommer att få gå in 
och rädda Ukraina: 

“…And the European Union, let’s talk really frankly with each other, Peter, the European 
Union, this is in that sense Germany, it’s the German economy, the backbone, the spine of the 
European economy, and when it comes to paying for this and paying for that, or bailing out this 
or that country, it always comes to the German taxpayer, and of coursed the German taxpayer 
will be not asked. We’ll receive now a lot of lies. We will hear a lot of lies in our mainstream 
media and from our politicians why it is so important to rescue, I say this in attention marks, 
Ukraine maybe from the Russian aggression or Russian pressure. But of course it comes back to 
the German tax payers to do that.” – Manuel Ochsenreiter (Russia Today 2014, Welcome 
Crimea) 

6.4  ”Kommunicerade lösningar ”  
 
 

6.4.1  Lösningar 
 
 

Russia Todays definition av Krisen kan betraktas som tvådimensionell, en fascistisk 
statskupp som hotar den ryskspråka minoritetsbefolkningen och en global konflikt 
mellan öst och väst – ”Ett nytt kallt krig”. Lösningen på dessa problem är emellertid 
densamma, att genom en folkomröstning låta Krimbefolkningen ansluta sig till 
Ryssland. George Galloway menar här att annekteringen av Krim sker utifrån 
legitima säkerhetsintressen och det ansvar som Ryssland har gentemot den 
ryskspråkiga befolkningen på Krim; 

“So Russia is now attending to its absolutely legitimate security and economic concerns, and 
the responsibilities that it has to ethnic Russian people. I mean the United Kingdom sailed 7-8-9 
thousand miles to the south Atlantic to come to the aid of the 2300 who claimed to be of our 
compatriots and fought the Falkland’s war. How much more pressure is there on a Russian 
president to defend his compatriots on the very borders of the Russian state?” – George 
Galloway (Russia Today 2014, Crimea Votes) 

Mark Sleboda hävdar också att Ryssland har ett ansvar gentemot den ryskspråkiga 
befolkningen på Krim att försvara dem från fascisterna i Kiev; 

“… The raft of legislation, and the pogroms, and night time raids by these these right sector 
militants, that have occurred throughout the country since then, have forced the Crimean people 
to suddenly rediscover their Russian identity, and to turn to Russia for safety…” – Mark 
Sleboda (Russia Today 2014, Welcome Crimea) 

I nedanstående citat framgår det också att Rysslands militära ockupation av 
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Krimhalvön var nödvändig för att självständighetsomröstningen skulle kunna äga rum 
över huvud taget; 

“…In one sense this referendum was held under the gun, because it never could’ve happened if 
the Crimean people and those Russian related forces that assisted them hadn’t secured the 
peninsula and allow this referendum to take place…” – Mark Sleboda (Russia Today 2014, 
Welcome Crimea) 

Folkomröstningen på Krim framställs både som en fredlig lösning på problemet, där 
processen skett utan våld och i demokratisk anda, men diskuteras även i termer av 
aggressivitet genom att Ryssland har tvingats till att sätta ner foten gentemot 
västvärldens inkräktande på Rysslands legitima säkerhetsintressen. Här menar George 
Galloway att folkomröstningen skett på ett fredligt sätt;  

“And president Putin hasn’t fired a single shot in anger in Crimea. The Crimean people are 
putting an x on a piece of paper as we speak, what can be a more democratic peaceful way of 
self-determining your own future than that?” – George Galloway (Russia Today 2014, Crimea 
Votes) 

Ben Aris menar dock att Rysslands ingripande genom att annektera Krim är en 
drastisk och aggressiv åtgärd, men icke desto mindre rättfärdigad: 

“I think the Kremlin has taken the view that we have been totally ignored but we have perfectly 
valid claims…The point he’s [Putin] making is that okay you [western leaders] refuse to talk to 
us in a civilized way around the negotiating table, a three-way talk, and it was suggested in run-
up to this crisis, and that was rebuffed, I’m going to take actions because clearly you are paying 
no attention to me, you are treating us like a third world country as far as politics are concerned, 
and I’m sorry Russia can only go so far and so they’ve acted in this extremely aggressive and 
dramatic way, which has precipitated this crisis, but I think this was the point he wanted to 
make is you can’t ignore us, we’re to big and to powerful for Ukraine for you to do that.” – Ben 
Aris (Russia Today 2014, Crimea’s Fait Accompli)  

Manuel Ochsenreiter beskriver folkomröstningen på Krim som ett lugnt och 
civiliserat arrangemang och drar en parallell till återföreningen i Tyskland 1989; 

“It was a wonderful experience for me as a journalist, but also for me as especially a German, 
because the experience, the mood I witnessed on Crimea in these days I was there is similar to 
the mood and the emotions the Germans used to have in 1989. I think this parallel we can draw. 
This is what I witnessed, I saw everywhere happy people. I saw people being… Can’t wait to 
become again a part of Russia.. …” – Manuel Ochsenreiter (Russia Today 2014, Welcome 
Crimea) 

 

 

 
 
 
 



Lunds universitet  STVK02 
Statsvetenskapliga institutionen  HT16 
  Handledare: Jacob Gustavsson 
 

 27 

7 Slutsatser 
 
 
 
 

I analysen har jag sammanfattat de kategorier som var baserade på ”problem 
definition, causal interpretation, moral evaluation och treatment recommendation”. 
Det som återstår för att kunna svara på frågan, hur bidrog Russia Today genom sin 
porträttering av Krimkrisen till att skapa legitimitet för Rysslands annektering (?), är 
att dra slutsatser om vilka fakta/omdömen det är som Russia Today belyser i sin 
porträttering av Krimkrisen.   

Det som Russia Today betonar i sin definition av problemet är otvivelaktigt den 
statskupp som ledde till Viktor Janukovitjs avgång. Det som är intressant i 
sammanhanget är inte huruvida man per definition kan betrakta avsättandet 
Janukovitj som en statskupp eller revolution, utan hur Russia Today väljer att belysa 
de nynazistiska och fascistiska element i själva rörelsen som föranledde kuppen och 
även den nya regeringen. Detta leder Russia Today till att benämna statskuppen som 
neo-fascistisk och illegitim; ”A Western backed coup full of truly repugnant people, 
people that hold ultra-nationalist views, and neo-Nazi views, anti-sematic views” 
(Russia Today 2014, Welcome Crimea). Legitimitet skapas sålunda här genom att 
betona illegitimiteten i statskuppen i Ukraina.     

Russia Today belyser också aspekten av Krimkrisen som en konflikt mellan öst 
och väst. Detta förklarar man genom att västvärlden inkräktat på Rysslands legitima 
säkerhetsintressen, vilket blir uppenbart när deltagarna i programmet presenterar vilka 
bakomliggande orsaker som föranleder Krimkrisen. 

I den kategori som kodats utifrån ”diagnos av orsaker” framgår det att Russia 
Today ser den historiska expansionen av västerländska internationella institutioner 
och krisen i Ukraina som ett orsakssamband, utöver Obama-administrationens direkta 
finansiering av de fascistiska grupper som drev igenom statskuppen. Deltagarna i 
programmet menar att Amerikas intention att underminera Ryssland genom att stötta 
illegitima och tvivelaktiga regimer, vilket också hände i Georgien 2008, är ett 
exempel på strävan efter global dominans; ”… This is not the 1990´s, this is not the 
1990´s when Russia was on its knees, Russia was weak and America kicked Russia in 
the teeth to achieve global dominance. This is 2014 and Russia will be firmly in the 
international arena, will be pursuing its national interests as any self-deconfied 
country has the right to do. (Russia Today 2014, Welcome Crimea).  Denna 
inkräktning ger Ryssland legitimitet att slå vakt om sina säkerhetsintressen. 

Uppenbart är också att Russia Today söker att skapa legitimitet genom att 
moraliskt fördöma den ukrainska regeringen, genom att attribuera nynazism och 
fascism. Västmakterna blir också skuldbelagda genom sitt stöd åt den fascistiska 
regimen i Kiev. Russia Today utvärderar också de implikationer som västvärldens 
inblandning i Ukraina får genom att belysa konsekvenserna som Ukrainas EU-
samarbetsavtal och de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland. Detta har samma 
legitimerande funktion som ”diagnos av orsaker” i den meningen att man 



Lunds universitet  STVK02 
Statsvetenskapliga institutionen  HT16 
  Handledare: Jacob Gustavsson 
 

 28 

skuldbelägger västvärlden och på så sätt framställer Ryssland som mer legitimt. I 
detta avseende söker Russia Today att misskreditera västvärlden med att att deras 
politik är ineffektiv och kontraproduktiv genom bedömningen att ”Ukraine–European 
Union Association Agreement” kommer att få förödande konsekvenser för den 
ukrainska ekonomin och att de ekonomiska sanktioner västvärlden vill införa mot 
Ryssland kommer att slå tillbaka mot de västerländska marknaderna.  

Vad beträffar den sista komponenten i framing, ”kommunicerade lösningar”, 
kretsar hela porträtteringen kring att legitimera själva lösningen av krisen, vilket är 
annekteringen genom den folkomröstning som ägde rum 16 mars 2014. Utifrån 
problemdefinitionen menar Russia Today att annekteringen både löser problemet med 
att den ryskspråkiga minoritetsbefolkningen hotas av den fascistiska regimen i 
Ukraina samt ger Ryssland rätt att ta ställning för sina legitima säkerhetsintressen.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Russia Today genom sin porträttering 
av Krimkrisen har försökt att skapa legitimitet för Rysslands annektering genom att 1. 
Definiera problem 2. Diagnostisera orsakerna 3. Göra moraliska avvägningar 4. 
Kommunicera lösningar. Russia Today har alltså valt ut vissa delar deras uppfattade 
verklighetsbild genom att (1) definiera Krimkrisen som en fascistisk statskupp i ett 
större sammanhang av en konflikt mellan öst och väst, (2) identifierat orsaken till 
problemet genom att betona en expansion av västerländska internationella 
organisationer/institutioner, (3) gjort moraliska avvägningar gällande den ukrainska 
regimen och de västerländska makterna samt (4) yrkat på stöd för Rysslands 
annektering Krimhalvön.  
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8 Diskussion  
 
 

 
Jag kommer i detta avsnitt diskutera resultat och slutsatser i relation till tidigare 
forskning om Rysslands hybridkrigföring samt rysk utrikes- och säkerhetspolitik. Vad 
kan resultaten säga oss om medias roll i Rysslands hybridkrigföring och vad finns det 
att säga om Russia Todays porträttering av Krimkrisen i förhållande till den utrikes-
och säkerhetspolitiska agenda som Vladimir Putin driver? Något som även kommer 
att tas upp är en del problem och aspekter av forskningsprocessen i denna studie, samt 
hur resultaten kan kompletteras.   

Till att börja med verkar det onekligen som att Russia Today fungerat som stöd för 
Rysslands annektering av Krim genom att skapa en verklighetsbild som legitimerar 
Rysslands agerande. För att återgå till tidigare forskning och Timothy L. Thomas 
definition av ”Reflexive Control”, den doktrin som varit signifikant för Rysslands och 
även Sovjetunionens informationskrigföring, bekräftar Russia Todays porträttering av 
Krimkrisen att det fortfarande finns en avsikt att rikta information gentemot 
motståndaren i syfte att påverka beslutsfattande; ”… defined as a means of conveying 
to a partner or an opponent specially prepared information to incline him to 
voluntarily make predetermined decisions desired by initiator of the action” (Thomas 
2004, 237). Emellertid ska man vara försiktig med att dra slutsatser om i vilken grad 
detta är framgångsrikt, eftersom att vi inte ens vet vilken specifik publik det är Russia 
Today riktar sin information mot. Vi vet att informationen riktas mot en västerländsk 
publik, men vilka exakta grupper det är som Russia Today försöker nå ut till är inte 
helt glasklart. Detta blir tydligt om vi återgår till Entmans teori där han menar att 
kommunikationen sker via minst fyra olika positioner: 

1. Avsändaren – medvetna eller omedvetna val av språkbruk och innehåll, guidade 
av frames som organiserar deras världsuppfattning (belief system). 

2. Materialet – innehåller frames som består av att vissa nyckelord/koncept 
undanhålls eller belyses; kommunicerar stereotypa bilder, slagord, 
informationskällor; och förstärkning av viss fakta eller omdömen. 

3. Mottagaren – de som påverkas i sin uppfattning av frames (svårt att avgöra till 
vilken grad människor påverkas). 

4. Kulturen – De frames som tenderar att frekvent återkomma inom ett visst 
diskursivt sammanhang (Entman 1993, 52). 

Denna studie har fokuserat på den andra positionen genom att undersöka hur 
materialet konstrueras i syfte att skapa en särskild porträttering; belysning av visa 
fakta/omdömen/informationskällor etc. Att dra slutsatser om hur mottagaren på 
påverkas av informationen, själva effekterna av Rysslands informationskrigföring, 
faller inte inom ramen för den här uppsatsens syfte. Det skulle dock vara intressant att 
veta hur framgångsrik Russia Todays informationsspridning är. Med ett annat 
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undersökningsupplägg skulle det kanske vara möjligt att bringa klarhet i vilka 
grupper det är informationen specifikt riktas mot, samt till vilken utsträckning de 
påverkas.  

Vidare vore det intressant att jämföra Russia Todays porträttering med hur 
västerländsk media betraktar Krimkrisen. Det skulle ge djupare insikter om vad det är 
Russia Today belyser och den verklighetsbild man presenterar.   

En annan aspekt som är värd att diskutera är Russia Todays informationsspridning 
i förhållande till den så kallade ”Putindoktrinen”. Till att börja med är 
problemdefinitionen i porträtteringen intressant gällande Rysslands roll som 
supermakt i världen. Aron menar att en av Rysslands utrikespolitiska målsättningar är 
sträva efter att generellt upprätthålla sin status som supermakt”… A great power in all 
facets of international activity” (Aron, 2013).  Detta är intressant vad beträffar Russia 
Todays definition av Krimkrisen som en konflikt mellan öst och väst, i termer ”nytt 
kallt krig”. Denna parallell tjänar enligt min mening syftet att framställa Ryssland 
som mäktigare än vad det egentligen är. Kalla kriget refererar till ett tillstånd då 
världen befann sig i en stark bipolär ordning, med två väldigt olika politiska och 
ekonomiska system. Ryssland utgjorde som bekant ett av dessa system, som stod i 
stark kontrast till USA och kapitalismen. Det som attraherar deltagarna i Russia 
Todays ”CrossTalk” att dra parallellen till kalla kriget är skenet av att Ryssland i 
termer av makt fortfarande står i paritet med USA, vilket givetvis inte är fallet. Vår 
värld upplever idag inte samma bipolära struktur, med två jämlika och konkurrerande 
supermakter. USA är på många sätt en mycket mäktigare och mer inflytelserik stat än 
Ryssland, men att prata om Krimkrisen och de spänningar som den har skapat mellan 
Ryssland och väst världen i termer av ”nytt kallt krig” ger illusionen av att Ryssland 
fortfarande är jämlikt USA. På så sätt kan man säga att Russia Today ger uttryck för 
Putins utrikespolitiska agenda.  

En mer uppenbar aspekt av Russia Todays porträttering som är intressant i 
förhållande till ”Putindoktrinen” är den regionala hegemoni som Ryssland söker att 
etablera, eller snarare sagt upprätthålla, i sitt närområde. Själva lösningen på 
konflikten mellan öst och väst, som orsakas av att västvärlden inkräktar på Rysslands 
legitima säkerhetsintressen genom att expandera internationella 
organisationer/institutioner (EU och NATO), är att Ryssland måste markera genom 
att annektera Krimhalvön. Detta är en tydlig indikation på att Ryssland tillämpar så 
kallad ”Finlandization” på sitt närområde; ”Moscow would allow its neighbours to 
choose their own domestic political and economic systems but maintain final say over 
their external orientation. Accordingly, Moscow has taken an especially hard line 
against former Soviet republics that have sought to reorient their foreign policy” 
(Aron, 2013) 
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