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Abstract 

Detta  är  en  studie  om  hur  Aftonbladet  och  Dagens  Nyheter  har  skildrat  konflikten  mellan 

Nordkorea  och  Sydkorea  under  april  2013.  Syftet  med  studien  är  att  främst  undersöka  hur 

respektive land har framställts. Tyngdpunkten kommer att läggas vid språkbruket i artiklarna men 

också att undersöka huruvida tidningarna varit objektiva i sitt innehåll eller inte. 

Studien  bygger  på  en  kvalitativ  studie  som  har  gjorts  utifrån  25  nyhetsartiklar  publicerade  i 

Aftonbladet och Dagens Nyheter mellan 1 april och 8 april 2013. Undersökningen bygger på teorier 

kring språkbruk, objektivitet och nyhetsvärdering av bland annat Lars Nord och Jesper Strömbäck. 

Studien  visar  att att  Nordkorea  framställs  som bovar  i  konflikten,  medan  Sydkorea  och  USA 

framställs som konfliktens offer. 

Nyckelord: Korea, mediebevakning, journalistik 
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1. Inledning

”Det är genom texterna som medierna utövar sin makt, påverkar attityder, 

förmedlar kunskap och ger underhållning och glädje av många slag”1

De senaste  månaderna  har  konflikten  på  Koreahalvön  varit  ett  återkommande  ämne  i  svenska 

medier. Konflikten mellan Nordkorea och Sydkorea har varit ett faktum sedan 1900-talets mitt men 

än en gång har den blossat upp. 

Aftonbladet och Dagens Nyheter är exempel på tidningar som hållit svenska folket uppdaterade om 

situationen. Vi kan följa händelsen genom reportrar som befinner sig på plats, läsa om uttalanden 

från  Vita  huset  och  intervjuer  med  diverse  amerikaner,  sydkoreaner  och  svenska  soldater  som 

befinner sig i konfliktens centrum. Artiklarna fyller i eventuella frågor kring ett kärnvapenkrig och 

lugnar  oss  från  att  tro  det  värsta.  Emellertid  skiljer  sig  mediers  innehåll  ifrån  varandra.  Vissa 

tidningar har ett uppenbart fokus på att sälja medan andra har ett mer seriöst fokus. En del tidningar 

kommer ut varje morgon medan andra på kvällen och ibland kan den ena tidningen te sig mer 

pålitlig än den andra.

Media är den huvudsakliga informationskällan mellan stat och medborgare. Vad som står och sägs i 

media och hur de förhåller sig till innehållet har en stor betydelse för hur det tolkas. Därför är det 

intressant att undersöka hur olika tidningar skildrat konflikten mellan Nordkorea och Sydkorea. 

1 Østbye, Helge & Knapskog, Karl & Helland, Knut och Larsen, Leif Ove. Metodbok för medievetenskap. Liber, 
Trelleborg, 2004, s. 64
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2. Bakgrund 

2.1 Medias roll i samhället

Media spelar stor roll för människan i dagens samhälle. När vi kliver upp på morgnarna läser vi 

tidningen, när vi åker till jobbet lyssnar vi på radio och när vi kommer hem om kvällarna slår vi på 

TV:n. Media formar idag medborgarnas dagliga liv till  stor del. Då media är den huvudsakliga 

källan mellan stat och medborgare påverkas vi ofta vad som står och sägs i media. Medier har även 

en betydelse för opinionsbildning liksom för människans orientering i omvärlden. Medias sätt att 

framställa  information  kan  därför  vara  både  till  fördel  och  nackdel.2 Utan  media  skulle  vi  stå 

informationslösa och förmodligen känna oss utestängda från samhället och omvärlden. Media är 

således många medborgares enda informationskälla och det avslöjar att vi är beroende av media och 

att vi därför påverkas av dess innehåll. 

För att förstå journalistikens sortering av information kan man ha i åtanke att det råder ett konstant 

överskott av information och ett konstant underskott av uppmärksamhet. På så sätt blir det lättare att 

förstå  och  ta  hänsyn  till  innehållet  i  media.  Emellertid  är  medierna  beroende  av  att  fånga 

människors  uppmärksamhet,  därför  är  det  viktigt  att  sändaren  aldrig  tar  uppmärksamheten  för 

givet.3 En reporter förväntas vara objektiv i sitt arbete och för att lyckas krävs det att innehållet i 

media avspeglar verkligheten.4 Enligt Lars Nord och Jesper Strömbäck är det många reportrar som 

snarare skildrar verkligheten istället för att avspegla den.5 Det blir svårare för en reporter att ge en 

så neutral bild som möjligt av en händelse om denne ger sin version av händelsen istället för att 

avspegla  den.  Samtidigt  som vi  är  beroende av  media  för  att  få  tillgång till  information är  vi 

beroende av att innehållet är så rättvist och neutralt avspeglat som möjligt. 

2 Hadenius, Stig och Weibull, Lennart. Massmedier: En bok om press, radio & TV. 8. uppl. Albert Bonniers Förlag, 
2003, sid. 17-18

3 Nord och Strömbäck 2002, sid. 33
4 Boëthius, Maria-Pia. Mediernas svarta bok: en kriminografi. Ordfront, Stockholm, 2002, s. 134
5 Nord, Lars och Strömbäck, Jesper. Tio dagar som skakade världen: en studie av mediernas beskrivningar av 

terrorattackerna i USA och kriget i Afghanistan hösten 2001. Styrelsen för psykologiskt försvar, Stockholm, 2002, 
sid. 42
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2.2 Koreakonflikten

Sammandrabbningar på 1950-talet ledde till ett blodigt krig som dödade tusentals koreaner och som 

riskerade att utvecklas till  ett tredje världskrig. Efter krigets slut drog USA konflikten inför FN 

samtidigt som de hjälpte till att ordna nyval i landet. Trots det rådde det viss fiendskap mellan de 

två  länderna.6 Något  fredsavtal  har  aldrig  skrivits  mellan  länderna,  rent  formellt  råder  därför 

krigstillstånd fortfarande.  Nordkorea beskrivs ofta  som en sluten stat  med kommunistiskt  styre. 

Nordkoreanerna har dålig koll på vad som händer utanför landets gränser, samtidigt som omvärlden 

har dålig koll på vad som händer i Nordkorea.7 Sydkorea har sedan slutet av 1980-talet varit en 

modern demokrati.  Landet har under många år varit  en av de snabbast  växande ekonomierna i 

världen och har idag stora tillgångar.8 

6 Nationalencyklopedin. ”Koreakriget”. http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/koreakriget. (Hämtad 
2013-05-02)

7 Landguiden. ”Nordkorea”. 2013-04-05. http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Nordkorea/ (Hämtad 2013-05-02)
8 Jonsson, Gabriel. ”Sydkoreas långa väg till demokrati”. Svenska Dagbladet. 

http://www.svd.se/kultur/understrecket/sydkoreas-langa-vag-till-demokrati_699791.svd (Hämtad 2013-05-03)
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3. Syfte och frågeställning

Syftet med studien är att  titta på hur konflikten mellan Nordkorea och Sydkorea har skildrats i 

Aftonbladet och Dagens Nyheter. Stor vikt kommer att läggas vid språkbruket i artiklarna, i syfte att 

ta reda på tidningarnas objektivitet men främst för att se hur respektive land har skildrats. För att 

besvara min fråga kommer artiklar ur respektive tidning att undersökas utifrån språkbruket: vilka 

ord som förekommer ofta och vilka ord som är negativt respektive positivt laddade. Jag kommer att 

göra en kvalitativ innehållsanalys utifrån 25 nyhetsartiklar publicerade mellan 1 och 8 april 2013 i 

respektive  tidning.  Undersökningen  kan  även  behandla  frågor  om  skillnader  mellan  de  två 

tidningarna. Utifrån mitt syfte har jag formulerat följande frågeställning:

• Hur har Aftonbladet respektive Dagens Nyheter skildrat konflikten mellan Nordkorea och 

Sydkorea? 
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4. Tidigare forskning

Utifrån databasen DiVA har jag inte fått många träffar på Koreakonflikten. Således har jag  valt att  

titta på undersökningar som riktar sig mot liknande händelser då mediebevakning är en vanlig  

utgångspunkt.  Detta  avsnitt  kommer  därför  att  ta  upp  den  svenska  mediebevakningen  under 

terrorattackerna i USA 11 september 2001 och kriget i Afghanistan. 

4.1  Svenska  mediebevakningen  under  terrorattackerna  i  USA och  kriget  i 

Afghanistan 

Lars Nord och Jesper Strömbäck har tillsammans undersökt den svenska mediebevakningen under 

terrorattackerna i  USA i  september 2001 och kriget  i  Afghanistan hösten 2001.  De presenterar 

undersökningarna  i  boken  Tio  dagar  som  skakade  världen.  Undersökningarna  baseras  på 

nyhetsartiklar ur svenska dagstidningar som de har sammanställt i en kvantitativ innehållsanalys. 

Resultatet av undersökningen var att terrorattackerna tog upp mer plats i  media än vad kriget i 

Afghanistan gjorde. Nord och Strömbäck kom fram till att spekulationer förekom mindre i public 

service-nyheterna och morgonpressen än i TV 4 Nyheterna och kvällspressen. Det spekulerades mer 

i terrorattackerna än vad det gjorde om kriget  i  Afghanistan. En av de mest centrala ämnena i 

undersökningen  är  om  media  har  skapat  en  orättvis  bild  av  muslimer  och  islam.  Nord  och 

Strömbäck kom fram till att varken muslimer eller islam gavs en negativ bild i svenska medier. 

Undersökningen innefattar också frågor som berör den svenska befolkningen: fick de tillräckligt 

med information? Var reportrarna som befann sig på plats professionella trots att krisen som rådde 

vid de båda situationerna var ganska allvarlig?9

9 Nord och Strömbäck 2002, s. 168-170
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5. Teoretisk tolkningsram 

Då jag  valt  att  fokusera  på  innehållet  i  tidningarna  har  jag  främst  utgått  ifrån  journalistisk 

objektivitet, men också utifrån språkbruket och hur nyheter iscensätts som teoretisk tolkningsram. 

5.1 Objektiv journalistik 

Nord  och  Strömbäck  uppger  att  nyhetsjournalistik  aldrig  kan  vara  objektiv.  De  menar  att 

journalisten som person är objektiv, att journalistikens innehåll är objektiv eller att det endast är 

objektiva faktorer som styr journalistikens innehåll.  Det finns fem regler som bör följas för att 

journalistiken skall vara objektiv. 

1. En journalist bör aldrig tillföra något i en journalistisk berättelse som denne säkert inte vet

2. En journalist bör aldrig vilseleda läsare, lyssnare eller tittare, oavsett om det handlar om val 

av information eller genom val av berättarteknik

3. En journalist  bör  vara öppen med arbetssätt,  vara  kritisk till  källor och motiv.  Relevant 

information bör aldrig utelämnas därför att mediepubliken behöver få veta vad de behöver 

för att kunna värdera en nyhet. Journalisten skall kunna uppge vilka källor som använts 

4. En journalist bör sällan förlita sig på andra mediers rapportering. Risken finns att felaktig 

information sprids genom flera olika medier, det skapar ett förtroende hos publiken om att 

nyheten är korrekt 

5. En  journalist  bör  vara  ödmjuk  inför  dennes  egna  möjligheter  till  att  veta  allt  som  är 

väsentligt i det sammanhang som nyheter utgör10

5.2 Fyra iscensättningar 

Nedan följer en redogörelse för hur nyheter iscensätts på fyra olika sätt, utifrån Gert Z Nordströms 

teorier. 

Dramatisk iscensättning, nyheten framställs som:

• något överraskande eller chockartat

10 Nord och Strömbäck 2002, sid. 42
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• något pågående (nutid) och kaotiskt som inte är avslutat

• något som gör sken av att iakttas direkt 

Dramatisk iscensättning kännetecknas av närvaro och genomskinlighet. Mottagaren skall helst se 

igenom mediet  och  således  känna  sig  närvarande  i  händelsen.  Vi  kan  endast  ana,  befara  och 

förskräckas av nyheten då ingen vet hur händelseförloppet kommer att utvecklas.11 Ett exempel för 

den dramatiska iscensättning är upploppen som sker i Stockholms förorter just nu.  

Lyrisk iscensättning, nyheten framställs som: 

• något emotionellt, ceremoniellt och planerat

• något pågående (nutid) som avslutas och kan skärskådas

• något förväntat som gör sken av att iakttas direkt

Lyrisk iscensättning strävar, i likhet med den dramatiska, efter närvaro och genomskinlighet. Den 

lyriska iscensättningen symboliseras av att den ”stannar till” i en större händelse för att uttrycka 

emotionella  och  ceremoniella  företeelser.  12 Ett  exempel  för  den  lyriska  iscensättning  är  det 

kommande svenska prinsessbröllopet. 

Episk iscensättning, nyheten framställs som:

• något speciellt i en större pågående händelse

• något som har passerat (dåtid) som har med orsak och verkan att göra

• något som får förmedlas personligt/subjektivt 

Episk iscensättning innebär att textinnehållet kan vara subjektiv och även ta ställning. Nyheter som 

byggs på den episka iscensättning tar ofta fram speciella hjältar, pekar ut syndabockar, gör utrymme 

för elitpersoner, vittnen, etc.13 Exempel på den episka iscensättningen är skildringen i media av den 

före detta friidrottaren Ludmila Engquist som fälldes för doping. 

Didaktisk iscensättning, nyheten framställs som:

11 Nordström, Gert Z. Bagdad-Bob, menige Jessica Lynch och cirkus Saddam: Irakkriget iscensatt i svenska medier. 
Krisberedskapsmyndigheten, Stockholm, 2003, s. 10-11

12 Nordström, 2003, s. 10-11
13 Nordström, 2003, s. 11-12
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• något logisk i en händelsekedja

• något passerat (dåtid) eller något på gång (framtid)

• något som förmedlas objektivt och vetenskapligt 

Didaktisk iscensättning har i uppgift att förmedla innehållet sakligt och opersonligt. Dess avsikt är 

att redogöra för faktiska förhållanden, men även här finns ett förmedlande perspektiv.14 Exempel på 

den  didaktiska  iscensättningen  är  brottsutredningar  där  bevis  presenteras  vareftersom  polisen 

offentliggör dem.

5.3 Språkets betydelse 

Språklig  påverkan handlar  om att  med ord  och bildspråk  påverka  andras  intressen,  beteenden, 

ställningstaganden och beslut. Det handlar om att sändaren vill ha inflytande i människors tankar, 

känslor, attityder, behov och intressen. För att lyckas påverka människor bör förmedlingen ske med 

ett intellektuellt innehåll, men också att framföra budskap som tilltalar tanken, känslan och fantasin. 

En journalist ska kunna påverka och övertyga sina läsare. Eftersom att alla människor har olika 

förutsättningar för att bli påverkad krävs det att journalisten använder sig av rätt metod för att nå 

sina mottagare. För att påverka och övertyga andra människor kan man tänka på att: 

• vädja till deras förnuft och känslor

• framhäva objektiva och viktig fakta 

• förena insikt med distans

• välja balanserade och trovärdiga argument

• rikta en känslomässig appell 

I all information vi möter uppfattar och tolkar vi ett budskap. Vi letar både medvetet och omedvetet 

efter mönster, avsikter och underliggande innebörder i meddelandet. Vi läser alltid mellan raderna 

och fyller  således  i  information  som vi  anser  saknas.  Vi  väljer  själva  vad vi  vill  uppfatta  och 

minnas, vi hör det vi önskar höra och vi ser det vi förväntar oss att se.15 

14 Nordström, 2003, s. 11-12
15 Möijer, 1994, s. 8-10
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Dessa teorier är intressanta i denna studie därför att de berör nyheter och nyhetsinnehållet. Objektiv 

journalistik och språkets betydelse går hand i hand med varandra. Objektivitet ligger till grund för 

vilket språkbruk som används i innehållet. Om en författare är objektiv i sitt verk  används med stor 

sannolikhet ett språkbruk som avspeglar nyheten istället för att skildra den. En neutral nyhet låter 

mottagaren forma sin egen uppfattning och påverkas därför mindre av innehållet.  Hur en nyhet 

iscensätts kan variera dag för dag. Trots att nyheten är densamma presenteras den ofta olika. Ett 

exempel är i den svenska mediebevakningen under terrorattackerna i USA 2001, där rubrikerna ofta 

var dramatiska medan artikeln i sig episk. De artiklar som hann publiceras redan 11 september 2001 

var dramatiska medan de som publicerades följande dagar pendlade mellan att vara dramatiska och 

episka.16 

16 Nordström, Gert Z. En rapport om Terrorkriget i kvällspressen. Styrelsen för psykologiskt försvar, Stockholm, 2002, 
s. 19-20 
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6. Metod och material 

I det här avsnittet redogörs för det material som ligger till grund för undersökningen, vilken metod 

som använts och hur undersökningen har avgränsats.

6.1 Avgränsning 

Nyhetsartiklarna som undersökts har publicerats i Dagens Nyheter och Aftonbladet mellan 1 april 

och 8 april 2013. Dagens Nyheter och Aftonbladet valdes för att deras grundförutsättningar är olika. 

Aftonbladet är en kvällstidning som är beroende av storslagna rubriker som väcker uppmärksamhet 

medan DN är en morgontidning som inte är beroende av dramatiska rubriker för att sälja.  Många 

artiklar handlar just nu om Koreakonflikten vilket gjorde att en veckas avgränsning var tillräcklig. 

Att Nordkorea förklarade krig mot Sydkorea i slutet av mars gör även avgränsningen till  första 

veckan i april mer intressant. Undersökningen är också avgränsad till endast nyhetsartiklar, således 

har inga ledar-, debatt-, kultur-, ekonomi,- framsidor eller insändare analyserats. 

6.2 Material 

Nyhetsartiklar ur Dagens Nyheter och Aftonbladet ligger till grund för undersökningen. Materialet 

är hämtat från databasen Retriever. Båda tidningarna är två av Sveriges största tidningar. Dagens 

Nyheter är en oberoende liberal morgontidning.17 Aftonbladet är en oberoende socialdemokratisk 

kvällstidning.18 Tidningarna har olika förutsättningar eftersom de ges ut vid olika tidpunkter. Utifrån 

databasen Retriever har jag samlat in nyhetsartiklarna på sökordet: 

• Nordkorea 

Antalet  artiklar  på  sökordet  mätte  39  stycken,  20  publicerade  i  Aftonbladet  och  19  i  Dagens 

Nyheter. Efter en avgränsning där  alla artiklar ur ledar-, debatt-, kultur-, ekonomi,- framsidor och 

insändare  tagits  bort  återstod  25  artiklar,  12  artiklar  ur  Aftonbladet  och  13 artiklar  ur  Dagens 

Nyheter. I bakgrund, teori, tidigare forskning och metod har jag använt mig av litteratur som belyser 

mediebevakning eller som på annat sätt berör det. Det har även förekommit att jag använt mig av 

17 Johansson W., Alf och Sundin, Staffan. ”Dagens Nyheter”. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/dagens-nyheter. (Hämtad 2013-05-12)

18 Gruvö, Jonas & Gustafsson, Karl Erik och Oscarsson Ingemar. ”Aftonbladet”. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/aftonbladet. (Hämtad 2013-05-12)
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hemsidor för att få mer kunskap om konflikten på Koreahalvön. Jag har då utgått ifrån relevanta 

hemsidor som jag litar på, exempelvis landguiden. 

6.3 Kvalitativ innehållsanalys

En kvalitativ  innehållsanalys  har  valts  som metod för  att  undersöka  hur  Nordkorea  respektive 

Sydkorea skildrats i Dagens Nyheter och Aftonbladet. Urvalet består av sammanlagt 25 artiklar. 13 

artiklar publicerade i Dagens Nyheter mellan 1 april och 8 april 2013 och 12 artiklar publicerade i 

Aftonbladet under samma tidsperiod. 

En kvalitativ innehållsanalys handlar om att plocka isär en text genom att ställa frågor till  den. 

Texten sätts därefter ihop igen och resultatet ger både analytikern och analysens läsare en utvecklad 

bild  och  ökad  förståelse  för  texten.19 Hermeneutiken  är  en  tolkningslära  som under  1800-talet 

användes i syfte att tolka religiösa och juridiska texter. I hermeneutiken måste en text tolkas för att 

man ska kunna avgöra dess betydelse.20 Textanalysen måste ha ett syfte. Som analytiker bör man 

ställa sig frågan varför man utför analysen och vad man vill få ut av det. Det krävs ett visst intresse 

för ämnet, viljan att veta något är viktigt för att kunna ställa bra frågor till texten.21

19 Østbye, Knapskog, Helland och Larsen, 2004, s. 71
20 Østbye, Knapskog, Helland och Larsen, 2004, s. 65
21 Østbye, Knapskog, Helland och Larsen, 2004, s. 70-71
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7. Resultatredovisning 

I följande kapitel  har en sammanställning av resultatet  gjorts.  Utifrån rubriker är alla artiklar 

sammanställda med datum och artikelnamn, för att ge en mer överskådlig syn på resultatet. 

 

Studien utgör 13 artiklar ur Dagens Nyheter och 12 artiklar ur Aftonbladet. Artiklarna har granskats 

utifrån språkbruket och bland annat genom en undersökning av vilka ord och begrepp som ger en 

negativ bild av Nordkorea. Diagrammet nedan visar resultatet av de ord som gav en negativ bild av 

Nordkorea och hur många gånger orden förekom i respektive tidning. 

Diagram 1: Antal negativa ord i respektive tidning  
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Under tiden artiklarna har granskats har också antalet gånger som Nordkorea, Sydkorea och USA 

förekommit i artiklarna räknats. I tabellen nedan presenteras resultatet. 

Diagram 2: Antal gånger varje land nämnts i respektive tidning

7.1 Nyhetsrapportering dag för dag 

7.1.1 Aftonbladet

1 april 2013: 'De tror inte att det här är på allvar'

Artikeln utgör en intervju som en reporter har gjort med Sydkoreaner och amerikanska militärer.22 

1 april 2013: På gränsen till krig 

Journalisten inleder artikeln med att berätta att de hotfulla uttalandena från Nordkorea fortsätter. 

Ledaren Kim Jong-Uns plan är att bygga fler kärnvapen. Vidare skriver journalisterna att Kim Jong-

Un hotar med totalt krig om inte Sydkorea och USA lägger ned sin gemensamma militärövning.23 

2 april 2013: Redo för en attack 

Artikeln inleds med att berätta att Nordkorea hotat Sydkorea med både kärnvapen och fullskaligt 

22 Bergfeldt, Carina. ”De tror inte att det här är på allvar”. Aftonbladet. (Hämtad 2013-05-14)
23 Bergfeldt, Carina & Orre, Pontus och Svensson, Olof. ”På gränsen till kriget”. Aftonbladet. (Hämtad 2013-05-14)
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krig. USA tar inga risker och skickade därför ett stridsfartyg mot den koreanska halvön. Fartyget är 

tänkt att ska stoppa nordkoreanska missiler. Inledningen följs av ett uttalande från den sydkoreanske 

presidenten som säger att de kommer att svara Nordkorea vid ett eventuellt angrepp.24 

3 april 2013: ”Vi förlorar en del av dem på vägen” 

”Samtidigt som du läser det här smyger sex personer över från Nordkorea, via Kina, till Mongoliet - 

för att därifrån ta sig till Sydkorea. Resan är lång, dyr och livsfarlig. Och den bekostas av prästen 

som just nu smuttar på en kopp te i en kyrka i Seoul.”25 inleder journalisten artikeln. Resten av 

artikeln bygger på en intervju med prästen.

4 april 2013: Nordkoreas nya hot mot USA: Kriget kan bryta ut i dag eller i morgon

Journalisten Niklas Eriksson inleder den korta artikeln med att berätta att Nordkorea uppger att en 

kärnvapenattack mot USA är nära - ”i dag eller i morgon”. USA svarade: Upphör med hoten.26

5 april 2013: Ett farligt chicken race som kan sluta med krig 

”Hur ska Kim Jong-Un kunna trappa ner utan att förlora ansiktet? I dagens uppskruvade läge är 

risken större för ett krig av misstag” inleds artikeln. Anledningen till att hoten fortsätter rulla in kan 

bero på att Kim Jong-Un är  en  relativt  färsk och mycket  ung och oerfaren  diktator.  ”I  början 

ignorerade USA hoten men till slut kände man sig tvingade att svara. Utrikesminister John Kerry 

och försvarsminister Chuck Hagel har de senaste dagarna varnat Nordkorea. USA har också visat 

upp sin högteknologiska överlägsenhet genom att låta "de osynliga" stealthbombarna flyga över 

Sydkorea och meddelat att man flyttar ett missilförsvar till ön Guam.” 27

5 april 2013: 'Planerar en robotattack' 

Niklas  Eriksson  skriver  om att  USA är  rädda  för  att  de  har  anklagat  Nordkorea  för  att  höja 

insatserna och därför får stå sitt kast om Nordkorea går till anfall. Hoten trappas upp varje dag och 

24 Bergfeldt, Carina och Eriksson, Niklas. ”Redo – för en attack”. Aftonbladet. (Hämtad 2013-05-16)
25 Bergfeldt, Carina. ”Vi förlorar en del av dem på vägen”. Aftonbladet. (Hämtad 2013-05-16)
26 Eriksson, Niklas. ”Nordkoreas nya hot mot USA: kriget kan bryta ut i dag eller i morgon”. Aftonbladet. (Hämtad 

2013-05-16)
27 Hansson, Wolfgang. ”Ett farligt chicken race som kan sluta med krig”. Aftonbladet. (Hämtad 2013-05-16)
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Nordkoreas militär uppges nu förbereda sig för krig. USA har krävt ett slut på den provokativa 

retoriken. I resten av artikeln berättar Eriksson om hur USA och Sydkorea kommer gå till svars ifall 

Nordkorea tar initiativ till krig.28

6 april 2013: Ger världen en deadline 

John Granlund inleder  artikeln  med att  berätta  att  Nordkorea  har  gett  världen en  deadline.  De 

förbereder sig för krig. Vidare står det att Kim Jong-Un uppmanar alla utländska diplomater att 

lämna landet. Därför dras även Sverige in i den kokande konflikten. I artikeln gör också UD i 

Stockholm och kommunistledaren Fidel Castro uttalanden.29

7 april 2013, Aftonbladet: Här är USA:s svar till Kim

Artikeln handlar om USA:s roll  i  konflikten.  Den tar upp information om USA:s toppmoderna 

spionplan, vilka egenskaper den högteknologiska superdrönaren har och vad den kan åstadkomma. 

Granlund  uppger  att  medan  omvärlden  fördömer  Nordkoreas  förberedelser  inför  ett  eventuellt 

kärnvapenkrig får de stöd från Iran.30

7 april 2013, Aftonbladet: Så har krigshoten haglat de senaste månaderna 

Artikeln är en sammanfattning om vad som har hänt på Koreahalvön och hur världen och FN har 

svarat mellan december 2012 och 5 april 2013.31

8 april 2013, Aftonbladet: USA är redo för attack 

Nordkorea  har  släppt  propagandafilmer  som visar  landets  militära  styrka.  USA och Nordkorea 

befarar att kriget är nära.32

28 Eriksson, Niklas. ”Planerar en robotattack”. Aftonbladet. (Hämtad 2013-05-18) 
29 Granlund, John. ”Ger världen en deadline”. Aftonbladet. (Hämtad 2013-05-22)
30 Granlund, John. ”Här är USA:s svar till Kim”. Aftonbladet. (Hämtad 2013-05-22)
31 Osignerad. ”Så har krigshoten haglat de senaste månaderna”. Aftonbladet. (Hämtad 2013-05-22)
32 Granlund, John och Gustafsson, Ida. ”USA är redo för attack”. Aftonbladet. (Hämtad 2013-05-22)
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7.1.2 Dagens Nyheter 

1 april 2013:  De nordkoreanska krigstrummorna oroar inte president Obama

I Dagens Nyheter publicerades en artikel där författaren berättar att varken USA:s politiska eller 

militära  ledning  är  särskild  oroade  över  situationen  med  Nordkorea,  utan  det  råder  en  lugn 

stämning. Ingen förväntar sig ett krig. Vidare skriver journalisten ”Den relativt dämpade reaktionen 

från Washington förklaras av amerikanska bedömare med att den nordkoreanske diktatorns hotfulla 

retorik inte har så stark förankring i verkligheten: militära experter framhåller att de nordkoreanska 

missilerna ännu inte kan nå det amerikanska fastlandet.”33 

1 april 2013: Nordkorea vill ha mer kärnvapen

Artikel nummer två i ordningen är desto kortare och redogör för Nordkoreas politik för kärnvapen. 

Artikeln inleds med meningen ”Krigsretoriken i  Nordkoreas huvudstad Pyongyang löper amok. 

Centralkommittén, ledd av den unge diktatorn Kim Jong-Un, vill upprusta med fler kärnvapen.”34

2 april 2013: Sydkorea hotar slå tillbaka

Journalisten inleder den korta artikeln med att berätta att Sydkoreas president varnar Nordkorea 

med snabbt och starkt militärt svar vid varje provokation. Nordkorea kopplar ett allt hårdare grepp 

om  politiken  i  landet.  Artikeln  avslutas  med  att  berätta  att  Nordkorea  utnämnt  en  ny 

premiärminister, han sparkades 2007 men har nu fått jobbet tillbaka.35

3 april 2013: Han är den enda som överlevt flykten från fånglägrets fasor

Artikeln bygger på en intervju där Mia Holmgren berättar om en nordkoreansk flyktings öde. Han 

är en blyg 30-åring från världens mest slutna diktatur. Enligt artikelförfattaren är han den enda som 

flytt med livet i behåll.36

3 april 2013: Ingen vet hur långt regimen tänker gå

Michael Winiarsk inleder artikeln med att skriva att de aggressiva krigshoten från Nordkorea har 
33 Osignerad. ”De nordkoreanska krigstrummorna oroar inte president Obama”. Dagens Nyheter. (Hämtad 2013-05-15)
34 Osignerad. ”Nordkorea vill ha mer kärnvapen”. Dagens Nyheter. (Hämtad 2013-05-15)
35 Osignerad. ”Sydkorea hotar slå tillbaka”. Dagens Nyheter. (Hämtad 2013-05-16)
36 Holmgren, Mia. ”Han är den enda som överlevt flykten från fånglägrets fasor”. Dagens Nyheter. (Hämtad 2013-05-

16)
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gjort att många betraktar en kärnvapenkonflikt som en reell risk. Följaktligen skriver Winiarsk att 

även  om  Kim  Jong-Un  och  hans  regim  är  oberäkneliga  betyder  inte  det  att  värden  har  en 

atomkatastrof att vänta. Att Nordkorea skulle gå med vinst ur ett kärnvapenkrig mot supermakten 

USA kan knappast Jong-Un ens inbilla sig. Artikeln avslutas med vad amerikanska experter tror om 

Nordkoreas tillgång till kärnladdningar och missiler och vad ett eventuellt krig kan innebära.37 

3 april 2013: Nordkorea förbereder för nya kärnvapen 

”Krigshoten från diktaturen i Nordkorea fortsätter.  Världen håller andan medan Nordkoreas unge 

ledare Kim Jong Un varje dag visar att han är beredd på konfrontation mot fienderna Sydkorea och 

USA, i värsta fall ett kärnvapenkrig. Det nya och oroande vintern 2013 är att det sitter orutinerade 

ledare både i Pyongyang och Seoul, som båda kan ha behov att visa sig som ”hökar” gentemot 

grannlandet.”38 I övrigt handlar artikeln om Sydkorea och USA och hur de ser på Nordkorea.

4 april 2013: Nordkorea stoppar samarbetet i zonen

Artikeln handlar om företagsbyn Kaesong. Ingmar Neveus uppger att till och med Kina - som är det 

kommunististyrda Nordkoreas enda vän - är allvarligt bekymrade. Samtidigt fortsätter Kim Jong-Un 

med sina dagliga provokationer.  Resten av artikeln handlar om arbetare i  Kaesong och påminner 

igen om att Jong-Un har förklarat att ”krigstillstånd” råder mellan grannländerna och som öppet 

hotat med att attackera både Sydkorea och USA med kärnvapen.39 

5 april 2013: Hoten från Nordkorea tas emot med ro

Artikeln  bygger  på  endast  tre  meningar.  Artikelförfattaren  kommer  fram  till  att  ingen  av  de 

sydkoreaner de har pratat med tror att det blir krig.40

5 april 2013: USA försöker kyla ned konflikten

Artikeln handlar om USA:s plats i konflikten: varför de varit aktsamma, att de använder sig av 

satellitspaning för att få veta vad som händer i Nordkorea. Följaktligen lägger artikeln stor fokus på 
37 Winiarsk, Michael. ”Ingen vet hur långt regimen tänker gå”. Dagens Nyheter. (Hämtad 2013-05-16)
38 Neveus, Ingmar. ”Nordkorea förbereder för nya kärnvapen”. Dagens Nyheter. (Hämtad 2013-05-16)
39 Neveus, Ingmar. ”Nordkorea stoppar samarbetet i zonen”. Dagens Nyheter. (Hämtad 2013-05-16)
40 Osignerad. ”Hoten från Nordkorea tas emot med ro”. Dagens Nyheter. (Hämtad 2013-05-19)
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amerikanska politiker och ger oss en uppdatering om vad sägs från Vita huset och FN.41

6 april 2013: Sverige kallades upp till UD

Precis som föregående artikel handlar denna om länders svar på Nordkoreas uppmaning om att 

utländska diplomater bör lämna landet.42

8 april 2013: Beskedet ses som en seger 

Spänningen har ökat mellan de involverade länderna sedan FN infört nya sanktioner. Artikeln inleds 

med information om ett planerat robottest som USA genomfört. Under april genomförde Sydkorea 

och  USA en  gemensam  militärövning  som   Nordkorea  hävdade  var  en  förberedelse  för  en 

invasion.43 

8 april 2013: Synen på grannen i norr en generationsfråga

Artikeln inleds ”Från andra sidan gränsen haglar hoten om kärnvapen och formellt krigstillstånd 

som skrämmer omvärlden”. Artikeln bygger på en intervju med en sydkoreansk familj som bor vid 

gränsen till Nordkorea. Yngre sydkoreaner är mindre rädda för ett kärnvapenkrig än vad de äldre 

är.44

41 Winiarski, Michael. ”USA försöker kyla ned konflikten”. Dagens Nyheter. (Hämtad 2013-05-20)
42 Löfgren, Emma. ”Sverige kallades upp till UD”. Dagens Nyheter. (Hämtad 2013-05-22)
43 Petersson, Torbjörn. ”Beskedet ses som en seger”. Dagens Nyheter. (Hämtad 2013-05-23) 
44 Osignerad. ”Synen på grannen i norr en generationsfråga”. Dagens Nyheter. (Hämtad 2013-05-23)
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8. Analys 

I följande kapitel presenteras analysen, den ligger till grund för diskussion och slutsatser. Analysen  

är uppdelad i rubriker för att göra kapitlet mer överskådligt.

Vid undersökningens början var tanken att jag skulle undersöka hur konflikten har skildrats mellan 

Nordkorea och Sydkorea. Jag var intresserad av att veta hur länderna framställts i Aftonbladet och 

Dagens Nyheter och skapade min frågeställning därefter. Ju längre jag kommit i undersökningen 

desto mer har jag ifrågasatt konfliktens huvudaktörer. Utifrån resultatet har jag reagerat på att USA 

nämnts förvånansvärt ofta medan Sydkorea tagit förhållandevis lite plats. Därför valde jag att skapa 

ett diagram, som presenterades i resultatet, för att se huruvida mina spekulationer stämde överens 

med verkligheten eller inte. Undersökningen resulterade i att Sydkorea presenterades färre gånger 

än USA i Aftonbladet, men fler gånger än USA i Dagens Nyheter. 

8.1 Nordkorea

Nordkorea nämndes flest gånger i både Aftonbladet och Dagens Nyheter. Dagens Nyheter använde 

begreppet ”hotfull krigsretorik” i samband med Nordkorea många gånger, medan ”hot” var det ord 

som Aftonbladet  använde sig mest  av.  Även om landet  var  huvudaktör  i  de flesta  artiklar  och 

utgjorde många rubriker så utgick de flesta artiklar från USA eller Sydkorea. Artikelförfattarna har 

gett plats för amerikanska militärer, politiker från både Sydkorea och USA, Sydkoreas president har 

uttalat sig mycket och även svenskar som berörs av konflikten har givits plats för att säga sitt. 

Nordkorea har gett vissa uttalanden men oftast har de inte presenterats som ett citattecken, utan 

varit sammanfattningar från nordkoreanska nyhetsbyråer eller liknande. Nyheten har därmed gått 

igenom  flera  nyhetsbyråer  innan  den  når  svenska  läsare.  Fortsättningsvis  har  inte  Nordkorea 

presenterats som något positiv, utan minst sagt som en hotfull nation. I bara inledningen nedan har 

författaren hunnit nämna många negativa begrepp om landet. 

”USA tar inga risker efter hoten från Pyongyang. Sent i går kväll skickades ännu ett stridsfartyg 

mot den koreanska halvön: Fartyget ska stoppa nordkoreanska missiler. I flera dagar har 

Nordkorea hotat grannarna i syd med både kärnvapen och fullskaligt krig.”45

45 Bergfeldt, Carina och Eriksson, Niklas. ”Redo – för en attack”. Aftonbladet. (Hämtad 2013-05-23)
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Med risk, hot och krig i ett sammanhang där stridsfartyg, missiler och kärnvapen används inleds 

artikeln Redo – för en attack. Artikeln hinner också nämna att ett fullskaligt krig kan utvecklas och 

menar att ett krig väntar om hörnet. Vidare i artikeln citerar journalisten Sydkoreas president där de 

försvarar sig och låter amerikanska militärer och Vita husets talesman uttala sig. De flesta artiklar 

går i  liknande spår. Journalisten inleder med att skriva något dramatiskt eller något som väcker 

uppseende kring Nordkorea. Vidare avslutas artikeln vanligtvis med ett ”svar på tal” av antingen 

Sydkorea eller USA. En stor del av alla artiklar går ut på att svartmåla Nordkorea med diverse 

negativa begrepp. Den enda synvinkel  som ges är USA:s och Sydkoreas.  Den plats Nordkorea 

egentligen tar är platsen som konfliktens bov. 

8.2 Sydkorea 

I Aftonbladet tog Sydkorea upp mindre plats än USA medan mer uppmärksamhet gavs till Sydkorea 

i Dagens Nyheter. Trots att Sydkorea är den andra halvan av konflikten, gavs delad uppmärksamhet 

mellan  Sydkorea  och  USA.  Sydkorea  beskrevs  som  en  lugn  nation  och  som  inte  alltid  tog 

krigsretoriken på fullaste allvar. Skulle en attack komma från Nordkoreas sida kunde de räkna med 

att  Sydkorea skulle  vara snabba med att  svara.  Sydkoreas president  gjorde flera uttalanden om 

konflikten.  Aftonbladet  byggde ofta  sina artiklar på intervjuer med olika sydkoreaner  som fick 

berätta sin version av konflikten och det tidigare Koreakriget. De få gånger som Sydkorea nämns 

som en part i konflikten framställs de som offer men som inte är rädda för att ta konflikten till nästa 

nivå  om  Nordkorea  anfaller.  Tidningarna  nämnde  inte  särskilt  mycket  om  Sydkoreas 

tillvägagångssätt i konflikten. Det som skrevs var där och då, inte särskilt mycket bakgrund och inte 

något direkt fokus på framtiden. Sydkoreanska militärer och fordon nämns nästintill aldrig i någon 

av tidningarna medan många amerikanska militärbegrepp nämns ofta. 
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9. Diskussion och slutsats 

I följande kapitel beskrivs min tolkning av medias gestaltning av Nordkorea och Sydkorea. Jag 

kommer att gå tillbaka och utgå från tidigare forskning, syfte och teori. Följande kapitel kommer 

även innefatta slutsatser och viss diskussion kring eventuella skillnader mellan respektive tidning.

9.1 Medias skildring av huvudaktörerna 

Nordkorea  är  en  hotfull  nation  som vi  bör  ha  respekt  för.  Sydkorea  är  offer  i  konflikten men 

egentligen inte måltavlan. Det är USA som konflikten egentligen kretsar kring. Även om konflikten 

i grund och botten inte har särskilt mycket med USA att göra så har det på senare tid blivit det. USA 

har själva tagit sig an en roll i konflikten och har på så sätt blivit en del av den. De flesta artiklar 

påminner oss om att världsmakten i väst är den militärt sett starkaste. Ett kärnvapenkrig mot USA 

skulle inte hålla Nordkorea på benen i mer än ett par dagar.46 USA är som en elektron som kretsar 

kring Nordkorea. De vakar som en hök och är beredda att gå till attack vid minsta lilla snedsteg. I 

många artiklar uppfattas Sydkorea som mindre intressant för medier att följa. Trots att reportrar 

befinner sig på plats i huvudstaden Seoul är det inte mycket som rapporteras om läget ifrån landet. 

USA är, till skillnad från Sydkorea, en stormakt och en elitnation.47 På så sätt kan det finnas mer 

intresse av att följa USA - ett land som vi lätt kan relatera till - än vad det gör att följa ett land som 

har lite  sämre förutsättningar och inte  uppnår  den makt  som USA besitter.  Även om Sydkorea 

nuförtiden är en demokrati så finns kanske risken att det förekommer viss censur och kontroll över 

vad som rapporteras från landet.48 

I media ges ingen plats för Nordkoreas tolkning av konflikten. För ett tag sedan klev Iran in på 

Nordkoreas sida och bad USA att ta ett steg bakåt för att ge Nordkorea andrum.49 Eftersom att ingen 

vet vad som försiggår i Nordkorea kan vi inte heller veta vad de har för avsikt med konflikten. 

Kommunikationen  mellan  landet  och  omvärlden är  i  princip  obefintlig  och  det  gör  att  medier 

använder den information som finns tillgänglig, det vill säga information från USA och Sydkorea. 

46 Eriksson, Niklas. ”Planerar en robotattack”. Aftonbladet. (Hämtad 2013-05-24) 
47 Nord och Strömbäck, 2002, sid. 64
48 Nord och Strömbäck, 2002. sid. 11
49 Granlund, John. ”Här är USA:s svar till Kim”. Aftonbladet. (Hämtad 2013-05-24)
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Det är med andra ord inte konstigt att Nordkorea blir bovarna i media och i konflikten. Det enda vi 

läser och hör är att Nordkorea hotar med kärnvapenattacker, att de flyttar sina missiler till ostkusten 

för att nå USA och Japan bättre. Men vad vet vi egentligen om att det är deras avsikt? Ibland går 

ledaren Kim Jong-Un ut med ett uttalande och ibland poserar han på bilder där han undersöker 

landets militära tillgångar. Men vi får aldrig veta varför. USA och Sydkorea känner sig hotade av 

Nordkorea, men vad är det som säger att Nordkorea inte känner sig hotade av USA och Sydkorea 

och på så sätt har en ond cirkel bildats?  

9.2 Språkets betydelse och journalistikens objektivitet 

Kim Jong-Un framställs som hotfull och hans sätt att leda jämförs med en människa som precis har 

tagit  körkort.50 Det ger oss bilden av att  Nordkoreas ledare är farlig och outbildad. Han är inte 

särskilt pålitlig och blir därför ett potentiellt hot för omvärlden. Eftersom att det är den enda bild 

som ges av honom är vi  snabba med att  tro och tycka precis som medierna skriver och säger. 

Konflikten mellan Nordkorea och Sydkorea är ett bra exempel där språket har stor betydelse. Den 

enda bild vi ges av Nordkorea är genom media, som har gått igenom nyhetsbyråer för att få tillgång 

till information. Vad journalisterna i sin tur skriver i media påverkar vår uppfattning om Nordkorea. 

I Aftonbladet förekom ofta ordet kanske. Att flitigt använda sig av kanske ger ett osäkert intryckt, 

texten upplevs snarare som spekulationer än fakta. Nord och Strömbäck uppger att spekulationer är 

ett sätt för mediet att dramatisera händelser och företeelser. Kommersiella medier förknippas ofta 

med  dramatisering  och  det  är  möjligt  att  anta  att  det  är  ett  sätt  för  dem att  nå  framgång  på 

konkurrensutsatta marknader.51 I undersökningen Nord och Strömbäck gjorde om terrorattackerna i 

USA och kriget i Afghanistan hösten 2001 kom de fram till att medier spekulerade mycket kring de 

båda händelserna. Resultatet visade att kvällstidningarna spekulerade mer än vad dagstidningarna 

gjorde.52 Resultatet av min undersökning visar också att Aftonbladet använder sig mer av ord som 

ger en känsla av osäkerhet än vad Dagens Nyheter gjorde. 

Nord och Strömbäck uppger att nyhetsjournalistik aldrig kan vara objektiv.53 Varken Aftonbladet 

eller Dagens Nyheter var objektiva i sina artiklar. Dagens Nyheter var dock mer objektiv än vad 

Aftonbladet  var.  Aftonbladet  använde  sig  ofta  av  information  om Nordkorea  som de  fått  från 

50 Bergfeldt, Carina & Orre, Pontus och Svensson, Olof. På gränsen till kriget. Aftonbladet. (Hämtad 2013-05-24)
51 Nord och Strömbäck 2002, sid. 64
52 Nord och Strömbäck 2002, sid. 169
53 Nord och Strömbäck 2002, sid. 42
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nordkoreanska nyhetsbyråer. Huruvida de källorna är pålitliga eller inte framgår inte i artiklarna. En 

nyhet blir mer trovärdig och korrekt om den inte går genom flera olika nyhetsbyråer innan den 

avslutningsvis når mottagarna.  

9.3 Nordströms fyra iscensättningar 

Krisen på Koreahalvön har länge varit ett faktum. I över femtio år har det rådigt viss fiendskap 

mellan länderna.54 Trots det faller hela händelsen in i den dramatiska iscensättningen. Konflikten 

har trots allt blossat upp de senaste månaderna. Rubrikerna är chockartade, tidningar befarar ett 

kärnvapenkrig och världen håller andan.55 Ingen vet om konflikten kommer att utvecklas till  ett 

fullskaligt krig eller om Nordkorea trappar ned sina hot och återgår till det normala. Vi kan endast 

ana, befara och förskräckas av nyheten i väntan på utvecklingen.56 Varje artikel, rubrik, ingress, 

brödtext och bild kan falla in under de olika iscensättningarna. I artiklarna som bygger på denna 

studie  var  vanligtvis  rubrikerna  och  ingresserna  dramatiska  medan  texterna  både  episka  och 

didaktiska. På så sätt har författaren fångat mottgarna redan i rubriken. Denne har skapat ett intresse 

och väckt nyfikenhet som gör att mottagaren vill fortsätta läsa. I ingressen möts denne av dramatik 

men ofta också viss episk iscensättning. Däremot försvinner ofta den dramatiska iscensättningen i 

brödtexten och pendlar istället mellan den episka, didaktiska och den lyriska iscensättningen. 

9.4 Slutsatser 

Precis som jag antog vid undersökningens början framställdes Nordkorea som bovarna i konflikten. 

De svartmålades och förknippades med negativt laddade ord. Jag trodde att de skulle svartmålas 

mer  i  Aftonbladet  än  i  Dagens  Nyheter.  Det  stämde  till  viss  del.  Sydkorea  framställdes  som 

konfliktens offer, precis som jag trodde. USA, däremot, tog sig an en helt annan roll än vad jag hade 

förväntat mig. Även om jag sedan innan visste att USA var en del av konflikten så trodde jag att 

media skulle framställa dem som hjältar,  en stormakt som kommer när någon viftar på fingret. 

Istället hade USA tagit sig an rollen som offer, precis som Sydkorea. Jag blev förvånad över att de 

spelade en så pass stor roll som de gjorde. Ofta lät det som att USA var konfliktens huvudaktör 

medan Sydkorea hade en biroll. 

54 Landguiden. ”Nordkorea”. 2013-04-05. http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Nordkorea/ (Hämtad 2013-05-25)
55 Neveus, Ingmar. ”Nordkorea förbereder för nya kärnvapen”. Dagens Nyheter. (Hämtad 2013-05-25)
56 Nordström 2003, s. 10-11
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Undersökningen visar att språkbruket och objektivitet är viktigt för att ge en rättvis bild av en nyhet. 

Dagens Nyheter har i sitt innehåll varit mer sakliga än Aftonbladet. Aftonbladets artiklar har främst 

dominerats av dramatiseringar, spekulationer och brist på objektivitet. Artiklar ur Dagens Nyheter 

har i  regel varit lite längre än Aftonbladets, varit mer sakliga och har dominerats av fakta. Jag 

tycker dock inte att Dagens Nyheters journalister varit fullt så objektiva som jag väntat mig. Jag tror 

att det, å andra sidan, beror på att medierna själva inte har tillgång till Nordkoreas syn på konflikten 

utan  bara  Sydkoreas  och  USA:s.  Därmed  framställs  Nordkorea  som  konfliktens  bovar  medan 

Sydkorea och USA anses vara konfliktens offer. 
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10. Förslag till vidare forskning 

Det  skulle  vara  intressant  att  undersöka  konflikten  under  en  längre  tidsperiod,  kanske  göra  en 

jämförelse  mellan  olika  tidsperioder.  Jag  valde  att  undersöka  konflikten  ett  par  dagar  efter  att 

Nordkorea  förklarade  krig  mot  Sydkorea.  Mediebevakningen  såg  kanske  annorlunda  ut  i 

exempelvis december när den precis hade blossat upp igen. Det skulle även vara intressant att göra 

en större undersökning med fler tidiningar och/eller utifrån nyhetsrapporteringar i TV. Det är också 

tänkbart att låta bilder ingå i undersökningen, eller endast bygga studien på bilder. Journalisters 

objektivitet är också en intressant fråga som skulle kunna fortsätta forskas på. Om mer tid fanns 

skulle det vara intressant att undersöka tidningars objektivitet i exempelvis två olika länder. Vidare 

vore  det  också  spännande  att  undersöka  vilken  roll  USA har  i  konflikten  utifrån  amerikanska 

tidningar och således göra en jämförelse med svensk press. 
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