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Sammanfattning
Uppsatsens två syften består i att analysera medier som utifrån olika synvinklar har rapporterat
om konflikten i Donbass som startade 2013 och att analysera på vilket sätt deras bevakning
har sett ut. Utifrån beskrivningar av händelser, deltagare och handlingar tittar uppsatsen på hur
mediernas synvinkel påverkar vilka ord som används. Bakom orden som beskriver exakt samma
sak finns en underliggande betydelse som används för att lyfta fram den egna ståndpunkten.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Från slutet av 2013 och framåt har det inträffat tre större händelser som påverkat
relationen mellan Ukraina och Ryssland och även fått konsekvenser för de båda
ländernas förhållande med omvärlden. Utvecklingen från Euromajdan, via Rysslands
annektering av Krim, till dagens situation med konflikten i Donbass har avhandlats av
bland andra Serhy Yekelchyk, professor vid universitetet i Victoria i Kanada och Jakob
Hedenskog, analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut (Yekelchyk 2015;
Hedenskog 2014).

1.1.1 Euromajdan

Den 21 november 2013 utbröt stora protester i Kiev efter att dåvarande presidenten
Viktor Janukovytj i sista stund stoppat ett associeringsavtal med EU. Även om detta kan
ses som den utlösande faktorn för det som kom att kallas Euromajdan hade ett utbrett
missnöje med Janukovytj växt fram under flera år, under vilka presidenten stärkt sin
position och berikat sig själv och oligarker i sin närhet.
Protesterna i Kiev och flera andra ukrainska städer växte stadigt och ett tältläger
etablerades på Självständighetstorget (Majdan Nezalezjnosti). Myndigheterna, med
kravallpoliserna som verkställande styrkor på gatorna, kunde inte stoppa tillströmningen
av protesterande med varken nya repressiva lagar eller handgripliga tillslag. Den 22
januari 2014 såg konflikten sina första dödsoffer efter att gatustrider brutit ut i Kiev och
prickskyttar uppges ha skjutit tre demonstranter till döds. Våldsamheterna fortsatte att
eskalera och den 20 februari rapporterades att 67 demonstranter och 13 poliser stupat.
Våldet fick parlamentet att utfärda ett fördömande och utrikesministrarna från
Frankrike, Tyskland och Polen kom till Kiev för att förhandla. Det ledde till att en
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överenskommelse kunde slutas den 21 februari mellan Janukovytj och opposition, som
innebar en tillbakagång till 2004 års konstitution, tidigarelagt presidentval och amnesti
för demonstranter.
Men samma kväll gick Janukovytj under jorden, förmodligen efter att poliser och
säkerhetsvakter börjat lämna sin poster som skulle skydda presidenten. Samtidigt
avfärdade många på Majdan oppositionspolitikernas avtal som otillräckligt. Janukovytj
dök till slut upp i Ryssland, där han sökte och fick asyl. I parlamentet, där även de flesta
av den flyende presidentens tidigare allierade vänt sig mot honom, röstade en majoritet
för att avsätta Janukovytj för att ha lämnat sin post, även om konstitutionen egentligen
förordade en mer omfattande åtalsprocess.
Högerextrema och fascistiska inslag i protesterna i Ukraina har fått stor uppmärksamhet
i Ryssland, men nationalistiska grupper har fått ett litet stöd i senare allmänna val.
Däremot spelade högernationalistiska grupperingar, som Frihet (Svoboda) och Högra
sektorn (Pravyj Sektor), stora roller när demonstrationerna på Majdan blev våldsamma
och strider med kravallpolis utbröt. Även under striderna i Donbass har paramilitära
grupper med högernationalistisk bakgrund varit en mobiliserande faktor och blivit en
del av formella stridande förband.

1.1.2 Annekteringen av Krim

Natten mellan 26 och 27 februari 2014 intog soldater i omärkta uniformer Krims lokala
parlament och andra myndighetsbyggnader där de hissade ryska flaggor. Parlamentet,
fortfarande under kontroll av beväpnade okända personer, tog ett beslut om att bryta sig
ut från Ukraina och att en omröstning skulle hållas för att bekräfta det. Den 16 mars
hölls en internationellt kritiserad folkomröstning där resultatet visade på att 97 procent
av invånarna stödde en sammanslagning med Ryssland. Den 18 mars skrev Putin under
ett dokument som fastslog att Sevastopol och Krim skulle bli subjekt i ryska
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federationen. Halvön har sedan dess varit en de facto del av Ryssland, medan stora delar
av omvärlden inte erkänner annekteringen.
Putin sade i sin årliga tv-sända frågestund med allmänheten i april 2014 att ryska
reguljära trupper hade stått bakom "självförsvarsstyrkorna" på Krim för att förhindra
strider, men att det då inte funnits några planer på att annektera halvön (Kremlin.ru
2014a). I mars 2015 berättade dock den ryske presidenten i den stort påkostade
dokumentärfilmen "Krym. Put' na rodinu" (Krim. Vägen till fosterlandet) att han redan
när Janukovytj flytt Kiev i februari 2014 meddelat en grupp av nära medarbetare att de
behövde börja arbetet med att återföra Krim till Ryssland (Rossija-1 2015a).

1.1.3 Kriget i Donbass

I takt med händelserna i Kiev blossade det upp oroligheter i runt om i Ukraina. I landets
östra delar växte demonstrationer fram, både till stöd för och i protest mot rörelsen på
Majdan. I de två regionerna Donetsk och Luhansk, gemensamt kallat Donbass, det
område där president Janukovytj hade sin maktbas, kom konflikten att bryta ut i krig.
Men även på andra ställen, som Charkiv och Odessa, förekom oroligheter och
sammandrabbningar även om separatistiska rörelser aldrig fick grepp där.
I början av april 2014 började beväpnade personer ockupera myndighetsbyggnader i
Donetsk och Luhansk och det var vid den här tiden som de första väpnade
sammandrabbningarna mellan separatister och ukrainska myndigheter började, även om
motståndet mot separatisterna inte var stort där. I de två regionerna utropades snart så
kallade folkrepubliker och det hölls folkomröstningar, liknande den på Krim, om att bli
en del av Ryssland. Undersökningar utförda av ukrainska opinionsinstitut och forskare
vid universitetet i Oxford har dock visat ett ganska lågt stöd för att regionen skulle
lämna Ukraina (Kyivc'kyj mižnarodnyj institut sociologii 2014; Chaisty och Whitefield
2015).
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Ukrainska staten inledde en så kallad anti-terroroperation, men bristerna i försvaret blev
snabbt tydliga när striderna eskalerade. Separatisterna fick också hjälp från ryskt håll.
Många stridande och ledare på högsta positioner inom de självutnämnda republikerna
var öppna med att de kommit från Ryssland. Ryssland förnekade all inblandning och
menade att alla ryska medborgare som påträffades under striderna var där frivilligt, men
ryska och internationella medier avslöjade flera fall av hur militär materiell fördes in i
landet och hur ryska reguljära soldater rekryterades till striderna (Luhn 2015;
Kostjučenko 2015; Ostrovsky 2015).
I början av sommaren 2014 lyckades den ukrainska militären efter en offensiv närma sig
städerna Donetsk och Luhansk, men separatisternas styrkor och arsenaler visade sig
plötsligt starkare. I augusti pressade separatisterna tillbaka den ukrainska armén under
kraftiga strider, där bland annat tusentals ukrainska soldater omringades i staden
Ilovajsk, med stora dödstal som följd. Separatisterna hann lägga stora områden under
sig, bland annat en korridor till Svarta havet, innan ett eldupphör förhandlades fram i
Minsk. Det blev dock kortvarigt och striderna var snart åter igång. Stora slag stod bland
annat vid Donetsk flygplats, till det att ukrainska trupper förlorade där i januari 2015,
och vid ytterligare en stad, Debaltseve, som omringades av separatister. I februari 2015
slöts ytterligare ett fredsavtal i Minsk, som utöver eldupphör, bland annat innebar att
sidorna gick med på dra tillbaka tunga vapen från stridslinjen och att steg skulle tas för
att delar av regionerna Donetsk och Luhansk ska få en särskild status som självstyrande
inom Ukraina.
Efter överenskommelsen i Minsk blev det betydligt lugnare i östra Ukraina, men
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), som övervakar situation,
har rapporterat överträdelser så gott som varje dag. Flera strider med artilleribeskjutning
och flertalet döda har under perioder också rapporterats, bland annat under sommaren
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2015 och senast i slutet av januari 2016 i Avdiivka, en förstad till Donetsk som
kontrolleras av statliga ukrainska styrkor (OSCE 2017).
Enligt Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har det mellan april
2014 och 1 december 2016 dött 9 758 till följd av kriget i Donbass. Över 2 000 civila
uppges vara bland de döda (OHCHR 2016). FN:s siffror baseras på officiella uppgifter
från Ukraina och anses av många analytiker vara för lågt räknade.
Efter annekteringen av Krim och när oroligheterna i östra Ukraina hade börjat flamma
upp, sade Vladimir Putin, i samma frågestund med allmänheten som nämndes ovan, att
flera städer i östra och södra Ukraina var en del av Novorossija och att ryssar och
rysktalande behövde få sina rättigheter och intressen skyddade där (Kremlin.ru 2014a).
Även om någon annektering eller öppen militär operation, liknande den på Krim, inte
skedde i östra Ukraina och Putin senare slutade använda sig av uttrycket Novorossija
konstaterar Gudrun Persson och Carolina Vendil Pallin på Totalförsvarets
forskningsinstitut att användandet av historia har blivit en viktig strategi i dagens
Ryssland (Persson och Vendil Pallin 2014). De menar att Rysslands agerande har två
sidor: geopolitik och inrikespolitik. Ukraina ses som en del av Rysslands intressesfär
och en stor del av ryska stillahavsflottan är baserad i Sevastopol på Krim. Samtidigt vill
Putin ena landet, öka sin popularitet och förhindra att liknande uppror som i Kiev ska
sprida sig till Moskva.
Det närmaste Vladimir Putin kommit ett erkännande av direkt inblandning i kriget i
östra Ukraina kom under hans årliga stora presskonferens den 17 december 2015, då
han oväntat sade att "vi har aldrig sagt att där inte finns personer som ägnar sig åt att
lösa särskilda frågor, däribland inom den militära sfären" (Kremlin.ru 2015d).
Av de här tre händelsernar har jag valt att fokusera på den sista
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1.2 Tidigare forskning och teori
1.2.1 Synonymi i politisk diskurs

Studier av synonymer är ett brett område och har skett inom bland annat teoretisk
semantik (Apresjan 1974, 2009; Wierzbicka 1992, 1997). Synonymer inom det
semantiska fältet "makt" har studerats av L. Pöppel & D. Dobrovol'skij (2012, 2013,
2014, 2016) som bland annat gjort undersökningar av orden революция, переворот,
восстание, бунт, мятеж, смута, беспорядки och волнение.
Denotativa synonymer, där orden sammanstämmer i en viss kontext men den
begreppsliga basen skiljer sig, är vanliga inom den politiska diskursen och särskilt i fall
när det handlar om kriser eller maktkamper. Användandet av den här typen av
synonymer är effektivt för att påverka en mottagare av information. I stället för att ge
mottagaren en möjlighet att själv värdera, till exempel, en händelse kan avsändaren
dölja sin ställning i ordets uppbyggnad och på så vis påverka mottagaren indirekt.
Svaret till varför omvälvande händelseförlopp ges så många olika benämningar har
sökts efter inom politiska aspekter, men sällan inom lingvistiken. Det här arbetet skulle
kunna ge bättre insyn på området och bidra till förståelsen av påverkansförsök på den
allmänna opinion.

1.2.2 Rysk medierapportering om konflikten i Ukraina

Konflikten i Ukraina har fått omfattande rapportering i Ryssland. Undersökningar av
Elizaveta Gaufman vid universitetet i Bremen och Roman Horbyk vid Södertörns
högskola visar att ryska medier, framförallt statliga tv-kanaler, rapporterar positivt om
separatisterna och skuldbelägger Ukraina (Gaufman 2015; Horbyk 2015). Dessutom har
det förekommit direkt felaktiga rapporteringar. Gaufman har i en kvantitativ
undersökning tittat på ryska mediers framing (eller inramning) av krisen i Ukraina och
menar att det postsovjetiska minnet av andra världskriget och kampen mot fascism i
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Ryssland möjliggör en så kallad fascism-framing av medierapportering. Just ordet
fascism har haft hög förekomst i statliga tv-kanalen Pervyj kanal. Separatisterna
benämns på det sätt som de kallar sig själva, opolčency (ungefär milismän) som
associerar till civila självförsvarsgrupper under andra världskriget och ännu tidigare. För
de ukrainska styrkorna förekommer ordet karatel' som betyder bestraffare, men främst
används för nazistiska trupper som under andra världskriget utförde grova övergrepp
mot civilbefolkningen i ockuperade områden, däribland dagens Ukraina.

2 Syfte och material
Den här uppsatsen har två syfte.
•

Att analysera medier med avvikande perspektiv som använder olika ord för att
beskriva samma sak.

•

Att analysera på vilket sätt dessa medier har bevakat konflikten i Donbass,
genom att undersöka vilka ord som används och vad avsändaren applicerar för
värdering på det som beskrivs, samt vad som står bakom dessa begrepp.

Till grund för min analys ligger 37 källor bestående av nyhetsartiklar, opinionsartiklar,
bloggar och offentliga statliga publiceringar. Ur källorna har totalt 56 kontexter valts ut.
Artiklarna är publicerade från mitten av 2014 till slutet av 2016, med en övervikt av
artiklar från tiden då striderna var som hårdast, månaderna kring årsskiftet 2014-2015.
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3 Analys av medier
Källorna kan grupperas i fyra kategorier utifrån deras grundläggande perspektiv:
kremlvänliga medier, medier med neutralt perspektiv, medier kritiska mot ryska staten
och ukrainska medier.

3.1 Kremlvänliga medier
Här ingår fyra källor: ryska presidentens hemsida Kremlin.ru, tv-kanalen Pervyj kanal,
tv-kanalen Rossija-1 och tv-kanalen REN TV.
Kort efter att Vladimir Putin kom till makten i Ryssland började kontrollen av de största
tv-kanalerna att skärpas. Kanaler förstatligades eller kom under kontroll av företag
lojala mot staten. Tv-mediet har störst genomslagskraft i Ryssland och har beskrivits
som tydlig förmedlare av den officiella linjen från ryska staten, inte minst när det gäller
konflikten i Ukraina. Följande källor har använts.
Kremlin.ru. Den ryska presidentens officiella internetresurs. Här publiceras
transkriberingar eller sammanfattningar av Vladimir Putins alla officiella händelser,
samt rapporter och referat från bland annat presidentadministrationen och
säkerhetsrådet. Även intervjuer med enskilda medier publiceras här i fulltext.
http://kremlin.ru/
Pervyj kanal. En av de största rikstäckande tv-kanalerna som ägs till 51 procent av ryska
staten och till resterande del av privata aktörer. https://www.1tv.ru/
Rossija-1. Ytterligare en stor rikstäckande tv-kanal som ägs i sin helhet av ryska staten.
Visar bland annat det uppmärksammade programmet Vesti Nedeli med programledaren
Dmitrij Kiseljov som numera även är direktör för den statliga nyhetsbyrån Rossija
segodnja. https://russia.tv/
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REN TV. En privat rikstäckande tv-kanal som till största del ägs av ryska företaget
Natsionalnaja media gruppa, som även är den största minoritetsägaren i Pervyj kanal.
http://ren.tv/

3.2 Medier med neutralt perspektiv
Här ingår de tre källorna nyhetshemsidorna Gazeta.ru, Newsru.com och Lenta.ru.
Efter att tv-medierna i Ryssland fått minskat svängrum kunde fri journalistik fortfarande
existera på internet. Men senare, inte minst efter händelserna i Ukraina, skedde även
åtstramningar här, bland annat genom att kritiska chefredaktörer byttes ut. Det går att
ifrågasätta några av dessa källors neutralitet men de placeras ändå här för att deras
grundläggande och uttalade ståndpunkt är neutral.
Gazeta.ru. En av de största gratis och privatägda nyhetshemsidorna. Gazeta kunde
tidigare publicera kritiska granskningar av makten, men gör det sällan nu. Även om den
mesta kritiken är borta lever fortfarande en neutral journalistisk ton kvar.
https://www.gazeta.ru/
Newsru.com. En av Rysslands äldsta nyhetshemsidor som fortfarande ägs av den nu
utomlands boende oligarken Vladimir Gusinskij, som fick se sitt medieimperium i bitar
efter att Vladimir Putin kom till makten i början av 00-talet. Hemsidan riktar främst in
sig på raka nyhetshändelser, men har även en del med opinionstexter.
https://www.gazeta.ru/
Lenta.ru. Sågs länge som en fristående och granskande nyhetshemsida, men fick
chefredaktören utbytt, efter bland annat rapporteringen om konflikten i Ukraina. Sedan
dess är även här den största kritiken mot makten borta även om grundtonen kan
beskrivas som neutral.
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3.3 Medier kritiska mot ryska staten
Här ingår tre källor: Echo Moskvy, Grani.ru och Novaja Gazeta.
På internet går det fortfarande att finna de mest kritiska medierna mot makten i
Ryssland. Begreppet "kritiska" eller "oppositionella" medier kan ibland vara
missvisande eftersom det lika gärna kan ses som oberoende medier, som arbetar efter
journalistiska principer, men på grund av det fått problem med myndigheterna. Bland
dessa källor finns bloggtexter och opinionsartiklar som är tydligt kritiska mot ryska
staten samt nyheter och reportage som är kritiska i sitt sätt att skildra händelserna på ett
sätt som går mot det officiella statliga.
Echo Moskvy. Radiokanalen är klassisk bland oberoende och frispråkiga medier i
Ryssland, trots att den ägs av statliga Gazprom-Media. Den är inriktad på nyheter och
diskussion och på hemsidan publiceras många bloggar av personer med vitt skilda
politiska ståndpunkter, däribland oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj och
kulturministern Vladimir Medinskij (även om hans blogg inte är uppdaterad på flera år).
http://echo.msk.ru/
Grani.ru. En nyhetshemsida med fokus på oppositionen och politiska fångar i Ryssland.
Sedan 2014 är hemsidan blockerad av ryska myndigheter eftersom den påstås ha
uppmanat till olagliga handlingar och till deltagande i otillåtna demonstrationer. Utöver
nyheter publiceras opinionsartiklar och bloggar. http://graniru.org/
Novaya Gazeta. En av Rysslands internationellt mest kända oberoende tidningar som
publicerar många granskningar av makten. Inte mindre än sex av tidningens journalister
har mördats genom åren. Tidningen har publicerat många granskningar av Rysslands
inblandning i kriget i Ukraina. https://www.novayagazeta.ru/
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3.4 Ukrainska medier
Här ingår tre källor: nyhetsbyrån Unian, tv-programmet TSN och ukrainska
presidentens hemsida.
Alla ukrainska källorna som analyserades utgår från synpunkten att Ukraina försvarar
sig mot ett angrepp utifrån och att Ryssland är en aktiv aktör i konflikten.
Unian. En av Ukrainas största nyhetsbyråer som ägs av den ukrainska oligarken Ihor
Kolomojskyj som aktivt ställt sig bakom den nya makten i Kiev efter Euromajdan.
https://www.unian.net/
TSN. Ett nyhetsprogram på den ukrainska tv-kanalen 1+1, som också har en stor
nyhetshemsida. Även 1+1 ägs av Ihor Kolomojskyj. https://tsn.ua/
President.gov.ua. Den ukrainska presidenten Petro Porosjenkos officiella hemsida som
publicerar pressmeddelande, transkriberingar av tal, med mera.
http://www.president.gov.ua/

4 Analys av texter
Ur materialet valdes kontexter innehållandes beteckningar som beskriver tre områden:
händelser, deltagare och deltagarnas handlingar. Händelserna innefattar såväl konflikten
i sin helhet som mindre delar av den, exempelvis strider. Deltagarna kan sägas innefatta
två grupper efter de olika sidorna i konflikten: separatister och representanter för
ukrainska staten.

4.1 Händelser
De kremlvänliga källorna lägger ofta allt ansvar för det som händer på Ukraina och
frånser helt Rysslands inblandning i konflikten. Flera exempel refererar till att det är ett
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inbördeskrig i Ukraina. Till exempel братоубийственная война krig (brödradödande)
och just гражданская война (inbördeskrig). Andra beskrivningar lägger stor eller all
skuld på Ukraina, som till exempel: провокации (provokationer) och война Украины
против Донбасса (Ukrainas krig mot Donbass). Beskrivningarna av händelserna målar
också upp en allvarlig bild av händelserna. Exempelvis страна на грани раскола (ett
land på gränsen till att splittras) och kaos (хаос). Många beskrivningar av händelserna i
kremlvänliga källor refererar också till andra världskriget och Sovjets kamp mot
Tyskland och fascismen: история сделала круг (historien har gjort en vändning),
массовый геноцид (storskaligt folkmord) och карательная операция
(bestraffningsoperation).
I de neutrala källorna skiljer sig beskrivningarna till viss del åt. Ofta används ord som
inte öppet bär någon sympati för vardera sida, exempelvis Конфликт на Украине
(konflikten i Ukraina) och противостояние между военными и сепаратистами
(konfrontationen mellan militärerna och separatisterna). Raka beskrivningar av striderna
förekommer, exempelvis Бои в Донбассе перемещаются (striderna i Donbass
förflyttar sig), men även ett mer målande språk, ibland med metaforer, förekommer:
взятие Мариуполя (erövringen av Mariupol) och «Котел» в Дебальцево треснул
("kitteln" i Debaltsevo har spruckit).
I de kritiska källorna karaktäriseras beskrivningarna ofta av att Ryssland skuldbeläggs.
Bland källorna finns både opinionsartiklar och reportage och det finns en skillnad i att
opinionsmaterialet är mer frispråkigt och sarkastiskt medan reportagen är mer sakliga,
men tydliga i att presentera Rysslands roll i konflikten. I opinionsmaterialet pratar man
om Rysslands ockupation av östra Ukraina, оккупированный Донбасс (det ockuperade
Donbass). I reportagen finns det mer sakliga beskrivningar som крупные столкновения
(stora sammanstötningar) och тяжелые бои (hårda strider).
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De ukrainska källorna skuldbelägger, precis som de kritiska, Ryssland för striderna i
Ukraina, men möjligtvis till en ännu större grad. I beskrivningarna av händelserna
återfinns, som hos de kritiska, ordet ockupation och det som händer beskrivs som
агрессия России против Украины (Rysslands aggression mot Ukraina). I ett exempel
kallar Ukrainas president Petro Porosjenko det som händer för ett riktigt krig med
Ryssland - настоящая война с Россией.

4.2 Deltagare
Även vad gäller deltagarna kan man i det kremlvänliga perspektivet se en tendens att
separatister beskrivs som självständiga enheter som agerar utan inblandning från
Ryssland och att det handlar som ett slags självförsvar. Den vanligaste benämningen är
samma som de kallar sig själva, ополчения eller ополченцы (milis eller milismän). Det
finns även exempel där det betonas att det är lokala invånare eller så benämns de som
företrädare för folkrepublikerna i Lugansk och Donetsk. Nästan uteslutande undviks
ordet separatister.
Den ukrainska försvarsmakten benämns ibland efter dess officiella namn, i till exempel
tal av Vladimir Putin, men får ofta även här liknelser med fascism eller
högerextremism: националистические формирования (nationalistiska förband),
украинский карательний батальон "Азов" (ukrainska straffbataljonen Azov).
De neutrala mediernas beteckningar på separatisterna kan också skilja sig åt. Deras egna
benämning, ополчения eller ополченцы (milis eller milismän), förekommer men även
сепаратисты (separatister) är vanligt och båda kan förekomma i samma text. Ibland
kan man se citationstecken, exempelvis «Народное ополчение Донбасса» ("Donbass
folkmilis"), eller så betonar man att folkrepublikerna är självutnämnda. I neutrala källor
förekommer även benämningen prorysk, som i пророссийские сепаратисты
(proryska separatister). Ämnet med ryska medborgare som stridit på separatisternas sida
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i Ukraina tas i vissa fall upp och i ett fall benämns de som kontraktsanställda soldater контрактники. Det går även att hitta beskrivningar som kan anses ge viss legitimitet
till separatisterna, som силы ДНР (Folkrepubliken Donetsks styrkor) och
Вооруженные силы Новороссии (Novorossijas beväpnade styrkor).
I de delar av de kritiska källorna som är opinionsmaterial går det att finna benämningar
på separatisterna med tydlig negativ innebörd och där sarkasm och ironi används,
exempelvis наёмники (legosoldater), защитники русского мира (beskyddare av den
ryska världen - vilket syftar på den teori om att Vladimir Putin agerar i Ukraina för att
behålla sin intressesfär i forna sovjetländer) eller ресурс гопников и безработных (en
resurs av drägg och arbetslösa - vilket syftar på de ryska medborgare som åkt till
Donbass för att strida). Annars är det även bland de kritiska källorna vanligt med ordet
сепаратисты (separatister) och när folkrepublikerna nämns är det ofta med tillägget
самопровозглашенный (självutnämnd). I flera exempel nämns det ryska deltagandet
rakt ut, som till exempel när ett kompani beskrivs som till 90 procent bestående av
ryska medborgare. Andra exempel är солдаты из Бурятии (soldater från den ryska
delrepubliken Burjatien) eller российские "отпускники" (ryska "semesterfirare" vilket relaterar till uttalanden från Ryssland om att de ryska soldater som påträffats i
Ukraina har varit lediga från sina ordinarie tjänster).
Den ukrainska sidan beskrivs i kritiska källor oftast med officiella benämningar, som
украинская армия (den ukrainska armén) eller штаб АТО (staben för
antiterroroperationen).
I ukrainska medier tar beskrivningarna av deltagarna upp Ryssland och skulden läggs
tydligt där. Bland uttrycken för separatisterna finns bland annat: российскотеррористические войска (rysk-terroristiska trupper), захватчик (inkräktare),
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оккупант (ockupant), агрессор (angripare) och террористы (terrorister). Om
folkrepublikerna nämns är det med tilläget так называемые (de så kallade).

4.3 Handlingar
När deltagarnas handlingar beskrivs i kremlvänliga källor finns det ett liknande mönster
som tidigare nämnts. Separatisterna sägs skydda sina familjer och började själva att
beväpna sig. Vad gäller den officiella ukrainska sidan så beskrivs deras handlingar med
fördömande ord. Exempelvis представляющая смертельную опасность для
населения Донбасса (utgörandes en dödlig fara för befolkningen i Donbass),
угрожать применением силы (hotar med att använda våld) och серьёзное
преступление киевских сегодняшних властителей (de seriösa brotten begångna av
dagens myndigheter i Kiev).
I de neutrala källornas beskrivningar av deltagarnas handlingar kan man, liksom i
händelserna, hitta raka beskrivningar, men som ofta är kryddade med målande språk.
Exempelvis сепаратисты захватят аэропорт Донецка (separatisterna kommer att
erövra Donetsk flygplats), взяло штурмом областную администрацию (intog den
regionala administrationen med storm).
Beskrivningarna av handlingarna i de kritiska källorna följer karaktärsdragen från de
andra delarna, ett exempel från opinionstexterna är: территория, которую
оккупировали защитники русского мира (territoriet som ockuperats av beskyddare av
den ryska världen). I reportagen är det mer sakliga redogörelser.
I de ukrainska källorna beskrivs de egna handlingarna som en antiterroroperation, vilket
också är det officiella namnet i Ukraina. Handlingarna mot Ukraina beskrivs som
olagliga och fientliga, till exempel террористы не прекратили преступные
действия (terroristerna har inte upphört med de brottsliga handlingarna).
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5 Diskussion
Som framgår av materialet kan samma händelse, deltagare och handling beskrivas med
olika ord och det är avsändarens perspektiv som avgör vilka ord som väljs. Avsändaren
laddar på så vis sitt val av ord med en särskild betydelse som man vill förmedla eller
överföra till läsaren.

En och samma händelse har i de olika källorna kallats:
гражданская война (inbördeskrig); братоубийственная война (brödradödande
krig); провокация (provokation); рукотворный кризис (konstgjord kris); война
Украины против Донбасса (Ukrainas krig mot Donbass); хаос (kaos); массовый
геноцид (storskaligt folkmord); блицкриг (blitzkrieg); конфликт на Украине
(konflikten i Ukraina); противостояние между военными и сепаратистами;
бои в Донбассе (striderna i Donbass); оккупированная часть Донбасса
(ockuperade delen av Donbass); оккупированный Донбасс (ockuperade Donbass);
крупные столкновения (stora sammanstötningar); тяжелые бои (hårda strider);
оккупированная территория (ockuperat territorium); агрессия России против
Украины (Rysslands aggression mot Ukraina); настоящая война с Россией (ett
riktigt krig med Ryssland)
(1) На Украине разгорается гражданская война. Ну а мы-то здесь при чём?
(Kremlin.ru 2014b)
(2) Война Украины против Донбасса, несмотря на договоренности о мире и
прекращении огня, продолжается. (Pervyj kanal 2015c)
(3) Mы не воюем с поддерживаемыми Россией сепаратистами. Это настоящая война с Россией. (Unian 2015)

16

Deltagarna på separatisternas sida beskrevs med följande ord:
ополчения, ополченцы (milis, milismän); местные граждане (lokala invånare);
сепаратисты (separatister); пророссийские сепаратисты (proryska separatister);
«Народное ополчение Донбасса» ("Donbass folkmilis"); самопровозглашенный
(självutnämnd); контрактники (kontraktsanställda soldater); наёмники
(legosoldater); защитники русского мира (beskyddare av den ryska världen);
ресурс гопников и безработных (en resurs av drägg och arbetslösa); российские
"отпускники" (ryska "semesterfirare"); российско-террористические войска
(rysk-terroristiska trupper); захватчик (inkräktare); государство-оккупант и
государство-агрессор (ockupantstat och angriparstat); оккупант (ockupant);
агрессор (angripare); террористы (terrorister); так называемые народные
республики (så kallade folkrepubliker); террористические организации
(terrororganisationer).
Deltagarna på den ukrainska sidan beskrevs med följande ord:
ультранационалисты (ultranationalister); националистические формирования
(nationalistiska förband); карательный батальон (straffbataljon); украинская
армия (ukrainska armén); антитеррористическая операция (antiterroroperation)
(4) Но несмотря на все ужасы войны, люди идут записываться в ополчение.
(Rossija-1 2014)
(5) И это на фоне того, что националистические формирования
не разоружаются, а наоборот, начали всё больше и больше угрожать
применением силы. (Kremlin.ru 2014a)
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(6) «Вы ждали, что государство-оккупант и государство-агрессор будет
судить справедливо? Другого решения вы ждали от оккупанта?», - спросил
Петр Порошенко. (President.gov.ua 2015a)

Separatisternas handlingar beskrevs följande ord:
защищать свои семьи (skydda sina familjer); сами начали вооружаться
(började själva beväpna sig); захватить (erövra); взять под свой контроль (ta
under sin kontroll); взять штурмом областную администрацию (inta den
regionala administrationen); оккупировать (ockupera); сражающиеся (de som
kämpade); сепаратисты отвечают обстрел (separatisterna besvarar
beskjutningen)
Den ukrainska sidans handlingar beskrevs med följande ord:
Армия продолжает воевать со своими гражданами (Armén fortsätter att föra
krig mot sina medborgare); представляющая смертельную опасность для
населения Донбасса (utgör en dödlig fara för befolkningen i Donbass); угрожать
применением силы (hotar med att använda våld); двинули на гражданское
население танки и авиацию (förde stridsvagnar och flyg mot den civila
befolkning); серьёзное преступление киевских сегодняшних властителей
(seriösa brott begångna av dagens myndigheter i Kiev); похожи методы и
привычки карателей (metoder och vanor liknande straffexpeditioneras); военные
обстреливают (soldaterna beskjuter)
(7) Националистические формирования не разоружаются, а наоборот, начали
всё больше и больше угрожать применением силы на востоке. На востоке
люди сами начали вооружаться. И вместо того чтобы осознать, что
происходит нечто неладное в украинском государстве, и предпринять попытки
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к диалогу, начали ещё больше угрожать силой и дошли до того, что двинули
на гражданское население танки и авиацию. Это ещё одно очень серьёзное
преступление киевских сегодняшних властителей. (Kremlin.ru 2014a)
(8) Армия продолжает воевать со своими гражданами. (Rossija-1 2014)
(9) Террористы не прекратили преступные действия, продолжают обстрелы.
(President.gov.ua 2014)

6 Slutsats
Syftet med undersökningen var att analysera medier som med avvikande perspektiv
beskriver konflikten i Donbass med olika ord utifrån deras synvinkel och att analyser på
vilket sätt som samma medier beskriver det som händer, deltagarna och deras
handlingar. Man kan man som väntat konstatera att ordvalen skiljer sig åt starkt
beroende på källornas perspektiv. Samma företeelser beskrivs med olika ord, fyllda med
olika värde, som stämmer överens med källornas syn på konflikten samt vilken bild av
konflikten de vill överföra till läsare och tittare.
De kremlvänliga källorna i undersökningen följer den officiella ryska inställningen att
Ryssland inte är en part i konflikten och dessutom används ord som ger ett sorts
godkännande till separatisterna. Det perspektivet går att se i alla tre områden som jag
har tittat på. I beskrivningarna av händelserna i stort refererar man till att det pågår ett
inbördeskrig och att det är Ukrainas krig mot Donbass. Det antyder att det är en intern
angelägenhet för Ukraina och att separatisterna agerar i självförsvar. Det senare syns än
mer i de kremlvänliga källornas beskrivningar av deltagarna och deras handlingar, där
ordvalen främst fokuserar på att det är ett folkligt självförsvar. Den ukrainska sidan i
konflikten och deras handlingar beskrivs med betydligt mer fördömande ord som ofta
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associerar till högerextremism och fascism och som utgör ett hot mot befolkningen
genom våld och olagliga handlingar.
De neutrala källorna i undersökningen ger mer utrymme till att beskriva enskilda strider
eller så skriver man exempelvis konflikten i Donbass. Det ger mottagaren av
informationen en större möjlighet att själv värdera vad det är som händer. Med
användandet av ordet separatister, för de stridande på de så kallade folkrepublikernas
sida, lägger de neutrala källorna ett större ansvar på den här gruppen för vad som händer
i konflikten. Med tilläget proryska eller när man pratar om kontraktssoldater finns det
också ett erkännande av rysk inblandning i de neutrala källorna.
I de kritiska källorna finns det en viss skillnad mellan opinionsmaterialet och
reportagen. Opinionstexterna är väldigt kritiska mot Ryssland i sina beskrivningar av
händelserna, där man nämner bland annat ockupation. Beskrivningarna av separatisterna
präglas av ironiska fördömanden. Reportagen i den här kategorin är mer sakliga och
kritiken består av att man ger en direkt motsägande bild till de kremlvänliga, bland
annat genom att rapportera om ryska soldater bland separatisterna.
De ukrainska beskrivningarna av händelserna, till skillnad från kremlvänliga, antyder en
direkt inblandning av Ryssland, som också pekas ut som motpart i kriget. Separatisterna
beskrivs med ord som låter förstå att de bär direkt ansvar för våldet och striderna, som
till exempel terrorister, inkräktare och ockupanter.
Störst skillnader syns inte oväntat mellan kremlvänliga och ukrainska källor och de
olika ståndpunkterna kan sammanfattas genom att ställa Vladimir Putins ord om ett
"inbördeskrig" mot Petro Porosjenkos om "ett riktigt krig mot Ryssland".
Undersökningen visar också att kremlvänliga medier och ukrainska medier följer
perspektivet från sina respektive stater.
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Neutrala och i vissa fall kritiska källor använder i större utsträckning mindre
värdeladdade ord. Men utifrån undersökning går det dock inte att dra några slutsatser
kring källornas objektiva neutralitet. Det finns så klart flera andra faktorer som man
måste ta hänsyn till, som till exempel vad man rapporterar om, vad som utelämnas och
vem som kommer till tals. Det går däremot att säga att ryska källor som inte delar den
officiella ryska bilden ändå skiljer sig från de ukrainska källorna i undersökningen.
Ryska kritiska medier utgår från en rysk synvinkel även om den kan vara kritisk mot det
ryska makten.
Den här typen av undersökningar kan vara betydelsefulla vid studier av olika
mekanismer i propaganda. Fortsatt forskning på det här området skulle kunna vara mer
specifik i sitt urval av källor och tidpunkt. Begränsningar skulle kunna göras i
tidsperioden för att jämföra skillnader inom samma grupp av källor över tid. Tvärtom
skulle också en bredare tidsperiod kunna användas för att täcka in fler händelser och
även rapporteringen av Euromajdan och annekteringen av Krim skulle då kunna
behandlas. Ett större urval av ukrainska källor skulle också kunna användas för att få
med en bredare mediebild från Ukraina.
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