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Sammendrag 
Denne masteroppgaven tar for seg framstillingen av Ukraina og ukrainere i et utvalg russiske 

aviser i perioden 2012-2015. Oppgaven er delt i to – en kvalitativ og en kvantitativ del. Målet 

i oppgaven er å se om framstillingen av Ukraina og ukrainere i russiske aviser har endret seg 

siden 2012 og om den har bidratt til å flytte eller forsterke de etniske skillelinjene mellom 

russere og ukrainere. 

 Den kvantitative analysen tar for seg et utvalg av russiske begreper som brukes for å beskrive 

Ukraina og ukrainere. Analysen viser hvordan de fleste av disse begrepene nådde sitt 

høydepunkt i bruk i vårmånedene 2014, men at bruken av begrepene vedvarte også etter at 

Ukraina hadde valgt ny president i mai, 2014. Analysen viser at det har funnet sted en endring 

i framstillingen av Ukraina og ukrainere i russiske aviser i perioden 2012-2015.  

I den kvalitative analysen undersøkes framstillingen av Ukraina og ukrainere i et utvalg 

artikler fra et utvalg russiske aviser. Dette gjøres i lys av Fredrik Barths teori om etniske 

skillelinjer og Pål Kolstøs teori om ante murale. Analysen viser at framstillingen av Ukraina 

og ukrainere i de utvalgte artiklene i stor grad er preget av bruk av frames knyttet til fascisme, 

en frame som er potent i det russiske kollektive minnet. Bruken av denne framen og en rekke 

andre begreper bidrar til å polarisere den ukrainske befolkningen, med de som er for nærmere 

integrering med Vesten og EU på den ene siden og de som ønsker nærmere integrering med, 

eller å bli en av, Russland på den andre siden. Framstillingen bidrar også til å forsterke 

dikotomier i Ukraina, basert på historiske og kulturelle forskjeller.  

Framstillingen av Ukraina og ukrainere har ikke bidratt til å flytte eller forsterke de etniske 

skillelinjene i direkte forstand, da skillelinjene i større grad dras mellom ukrainere innad i 

Ukraina. Ukrainere defineres, hovedsakelig, i artiklene analysert på bakgrunn av likhet med 

eller forskjell fra russere. Dermed kan artiklene også forstås som å flytte eller forsterke de 

etniske skillelinjene mellom russere og ukrainere.  
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1 Innledning 
Russland og Ukraina har en lang felles historie. Ikke bare var begge landene en del av det 

tidligere Sovjetunionen, men deler av dagens Ukraina var også en del av det russiske imperiet, 

helt tilbake til 1600-tallet. Noen vil også trekke de historiske linjene enda lengre og si at de to 

nasjonene har et felles opphav i Kievriket. Dette er et stridsspørsmål som bestrides i dag, hvor 

spesielt ukrainske nasjonsbyggende historikere hevder at Kievriket må forstås som 

opprinnelig ukrainsk, mens russere ofte tenderer mot å hevde at det er et felles opphav, eller at 

russerne er rettmessige etterfølgere av Kievriket.1 Det jeg ønsker å analysere i oppgaven er 

om framstillingen av ukrainere og Ukraina i russiske aviser i forbindelse med konflikten i 

Ukraina har bidratt til å forsterke etniske skillelinjer mellom ukrainere og russere. 

Problemstillingen for oppgaven er som følger: 

 Har framstillingen av Ukraina og ukrainere i russiske aviser siden 2012 endret seg, og 

bidratt til å flytte eller forsterke de etniske skillelinjene mellom russere og ukrainere?   

For å svare på dette har jeg delt oppgaven inn i to deler, en kvantitativ del og en kvalitativ del. 

Den kvantitative delen er basert på et utvalg begreper, som har vært undersøkt i et utvalg 

aviser i perioden 2012-2015. Formålet med den kvantitative delen av oppgaven er å belyse 

hvorvidt det har funnet sted en endring i framstillingen av ukrainere og Ukraina i russiske 

aviser. I tillegg ønsker jeg også å se på hvorvidt denne framstillingen kan knyttes til 

spesifikke hendelser. Jeg har også valgt å ta med noen regionale aviser, for å se hvorvidt 

framstillingen av ukrainere og Ukraina skiller seg fra den nasjonale framstillingen i regioner 

som er nærmere konflikten. Dette er spørsmål jeg også vil forsøke å gi svar på i den 

kvalitative delen av oppgaven.  

I den kvalitative delen av oppgaven vil jeg se på hvordan Ukraina og ukrainere framstilles i 

russiske aviser og om framstillingen kan ha bidratt til å forsterke eller flytte etniske 

skillelinjer mellom ukrainere og russere. Dette vil jeg se på i lys av Fredrik Barths og Pål 

Kolstøs teorier om etniske skillelinjer. Videre skal jeg analysere hvorvidt russiske aviser 

benytter seg av spesifikke, historiske frames, spesielt knyttet til høyreekstremisme og 

fascisme, og knyttet til det russiske kollektive minnet, og se om bruken av slike frames har 

                                                
1 For mer om Kievriket og de slaviske nasjonenes opprinnelse anbefales: Plokhy, Serhii. The Origins of the 
Slavic Nations. Cambridge: Cambridge University Press, 2006 
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bidratt til å forsterke det dikotomiske forholdet mellom øst og vest i Ukraina og om dette 

igjen har bidratt til å forsterke etniske skillelinjer mellom russere og ukrainere.  

1.1 Fiendebilder og regional identitet hos Osipian 

Historikeren Aleksandr Osipian skriver i sin artikkel «Historical Myths, Enemy Images, and 

Regional Identity in the Donbass insurgency», at Ukraina er «en viktig faktor i formingen av 

både utenriks- og innenrikspolitikk i Russland.»2 Han hevder videre at russisk politikk og 

bruk av propaganda i forbindelse med Ukraina i stor grad brukes for å manipulere den interne 

situasjonen i Russland, med hovedformålet å diskreditere ideen om demonstrasjoner.3  Han 

kobler dette blant annet til demonstrasjonen på Euromajdan i 2014, hvor han mener at det 

faktum at demonstrasjonene fant sted på bakgrunn av en endring i Janukovytsj sin 

utenrikspolitikk er essensielt for å kunne tolke det som skjedde etterpå i Russland.4 I 

oppgaven vil jeg veksle mellom å bruke begrepet Euromajdan og Majdan. Euromajdan 

refererer til selve demonstrasjonene, mens Majdan er plassen hvor demonstrasjonene fant 

sted. Janukovytsj avsto fra å signere en forbundsavtale med EU, for i stedet å skape en 

sterkere integrering med Russland. Dette gjorde det enklere for russiske massemedier å frame 

hendelsene på Euromajdan som antirussiske og russofobe (om frames se 3.3). Det faktum at 

parallelle demonstrasjoner i mindre byer i Vest-Ukraina hadde deltakelse fra høyreekstreme 

krefter koblet ifølge Osipian demonstrasjonene til en historisk viktig hendelse i Russland, 

nemlig kampen mot fascismen under andre verdenskrig.5 Begreper som banderovets, brukt 

for å vise en parallell til den Vest-Ukrainske nasjonalhelten Bandera, kan dermed sies å være 

en del av en overordnet frame.  Slike begreper brukes for å framstille den pågående ukrainske 

nasjonsbyggingen som et uttrykk for en fascistisk gjenoppvåkning i Ukraina. Bakgrunnen for 

Majdan, som framstilles som anti-russisk, sees som en parallell til det som historisk sett 

oppfattes som den anti-russiske fascismen under 2. verdenskrig. Pravoseki er et annet begrep 

som kan knyttes til en overordnet frame for «høyreekstremisme». Pravoseki passer likevel 

ikke nødvendigvis direkte inn i framen «den store fedrelandskrigen», fordi «pravoseki» er et 

ord knyttet til den nyopprettede høyreekstreme gruppen «pravyj sektor». Begge begrepene 

passer inn i en overordnet framing av Euromajdan som et høyreekstremt maktkupp, og framen 
                                                
2 Osipian, Aleksandr. Historical Myths. “Enemy Images, and Regional Identity in the Donbass insurgency” i 
Julie Fedor (red.) Russian Media and the War in Ukraine. Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society 
2015/1 
3 Osipian, Aleksandr. 2015. 
4 Osipian, Aleksandr. 2015. 
5 Osipian, Aleksandr. 2015. 
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høyreekstremisme kan igjen kobles til begrepet «fascisme» som har særlig sterke negative 

konnotasjoner i det russiske kollektive minnet.  

1.2 Gaufman og bruken av “fascistisk” frame i framstillingen av 
krisen i Ukraina 

I samme tidsskrift som Aleksandr Osipian lanserer sine fiendebilder og regionale identitet, har 

Elizaveta Gaufman en analyse av russisk medias framing av den ukrainske krisen.6 Hun 

benytter seg av sikkerhetiseringsteori som et verktøy for å analysere russisk medias framing 

av den ukrainske krisen som en kamp mot “fascisme” og mener at det post-sovjetiske, 

russiske kollektive minnets særegne tilstand er en avgjørende faktor som gjør det mulig å 

effektivt benytte seg av en “fascistisk frame” i framstillingen av den ukrainske krisen.7 

Gaufman hevder at “den store fedrelandskrigen” (andre verdenskrig) har vært avgjørende for 

å forme det russiske samfunnets respons til bruken av “fascismen” som en frame.8 Gaufman 

argumenterer for at det er en rekke grunner til at det kollektive minnet knyttet til andre 

verdenskrig er så umiddelbart og emosjonelt ladet. Hun viser til at uttrykket fascisme i 

Russland ikke bare er et tørt begrep som beskriver fjerne hendelser og som kun brukes i 

historiebøker, men at det er et uttrykk som provoserer fram en rekke følelser og som 

fremkaller levende bilder fylt med særegne meninger, som også er relevante i dag, og som 

berører kjernespørsmål for den post-sovjetiske russiske identiteten. I denne konteksten er 

bildet «fascisme» et særlig kraftig redskap for å konstruere en følelse av eksistensiell trussel.9  

Gaufman påpeker også at “den store fedrelandskrigen” er en av få hendelser som evner å 

forene en overveldende majoritet av russere, og nettopp derfor har krigsminnet vært brukt 

aktivt til identitetsbygging mot slutten av 1990-tallet og på 2000-tallet. 

For russere er, ifølge Gaufman, minnet om fascisme først og fremst assosiert med den 

sovjetiske befolkningens enorme lidelse, spesielt den sivile befolkningen i okkuperte områder. 

I sovjetisk drama og demonologi om krigen opererer gjerningsmennene bak grusomheter 

begått mot sovjetiske sivile som legemliggjørelsen av absolutt ondskap, og Gaufman 

                                                
6 Gaufman, Elizaveta. «Memory, Media, and Securitization: Russian Media Framing of the Ukrainian Crisis» i 
Julie Fedor (red.) Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society 2015/1: Russian Media and the War in 
Ukraine. 
7 Gaufman, Elizaveta. 2015. 
8 Gaufman, Elizaveta. 2015. 
9 Gaufman, Elizaveta. 2015. 
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argumenterer for at dette aspektet av det russiske krigsminnet har vist seg å være særlig 

behendig i framstillingen av de aktuelle hendelsene i Ukraina. 

I oppgaven vil jeg analysere hvorvidt framen knyttet til det kollektive russiske minnet kan 

identifiseres også i min kvalitative analyse.  
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2 Historisk bakgrunn 
Ukrainsk politikk er ofte framstilt som splittet i to: Øst-Ukraina på den ene siden og Vest-

Ukraina på den andre siden. De øst-ukrainske regionene er dominert av russisk innflytelse og 

er sovjetnostalgiske, mens den vest-ukrainske fløyen er sterkt påvirket av ukrainsk kultur. 

Professor i Russlandsstudier, Pål Kolstø, mener denne framstillingen er svært forenklet. 

Kolstø påpeker at selv om elva Dnepr renner tvers gjennom landet og deler landet i to nesten 

like store geografiske områder (øst og vest) må ikke dette sees på som en sterk kulturell 

skillelinje. Både midt i landet og i nord er det store etnokulturelt «nøytrale» områder som er 

påvirket av både den ukrainske og den russiske kulturen.10 Kiev på sin side har i stor grad 

beholdt det russiske språket i dagligtalen, men politikken som føres der har tendert mot å 

sympatisere med ukrainske nasjonalistiske krav.  I oppgaven er det likevel framstillingen av 

Ukraina splittet nettopp langs denne øst-vest aksen som er interessant og derfor vil jeg 

hovedsakelig ta for meg disse regionene. 

2.1 Vest-Ukraina 

Vest-Ukraina refererer primært til de tre mest vestlige regionene Lviv, Ternopil og Ivano-

Frankivsk. Disse regionene var en del av Habsburgmonarkiet fra slutten av 1700-tallet til 

første verdenskrig.11 Disse regionene utgjorde i Habsburgmonarkiet den østlige delen av 

provinsen Galicia som hadde sitt hovedsete i Krakow. Ukrainerne var den største etniske 

gruppen øst i provinsen mens det i den vestlige delen var flest polakker. Habsburgmonarkiet 

fryktet polske krav om selvbestemmelse og tillot i så måte enn viss grad av nasjonal 

mobilisering hos ukrainerne. På starten av 1800-tallet var denne bevegelsen stort sett apolitisk 

og anså seg selv som en del av den større russiske etniske gruppen, som på den tiden 

innbefattet hviterusserne (de hvite russerne), ukrainerne (lillerusserne), russerne 

(storerusserne) og, selv, rutenerne. Dette forandret seg mot slutten av 1800-tallet, da en ny 

bevegelse blant rutenerne, kalt «de unge rutenerne» eller «ukrainofile». De anså galicerne 

som en del av et ukrainsk folk og den østlige delen av Galicia som kjernen for en framtidig 

pan-ukrainsk statsdannelse.12 Deres idé om en framtidig pan-ukrainsk stat inkluderte også de 

etnografisk ukrainske territoriene som på den tiden var under den russiske tsarens kontroll. 

                                                
10 Kolstø, Pål. Political Construction Sites: Nation-Building in Russia and the Post-Soviet States. Boulder, 
Colorado: Westview Press, 2000. 169. 
11 Kolstø. 2000: 169. 
12 Kolstø. 2000: 170. 
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Etter Habsburgmonarkiets fall ble Galicia en del av Polen, hvor enhver form for ukrainsk 

nasjonalisme ble undertrykt. 

Tiden under polsk styre skulle vise seg å bli heller kort, da Ribbentrop-Molotov i 1939 tillot 

en sovjetisk territoriell ekspansjon vestover, som gjorde det mulig å innlemme alle ukrainere i 

den ukrainske sosialistiske sovjetrepublikken. Dette resulterte ikke i den pan-ukrainske staten 

«de unge ruterne» hadde sett for seg. Stalin fulgte bevegelsene hos sine nye borgere i vest 

med argusøyne. Tross alt hadde de ikke levd lenge under kommunistisk styre og de var derfor 

ikke til å stole på. I tillegg var motstandsbevegelsen i regionen aktiv fram til tidlig på 1950-

tallet. Etter krigen var det få russere som flyttet til Galicia, noe som ledet til at russifiseringen 

av regionen var ekstremt lav sammenlignet med nylig innlemmede områder i Sovjetunionen, 

som for eksempel de baltiske landene. Galicerne fikk lov til å beholde ukrainsk som språk i 

administrasjonen og i skolene, og den ukrainske innflytelsen i områdene ble bare sterkere 

utover 1970- og 1980-tallet.13 I så måte var galicerne godt forberedt mentalt til å 

implementere et program for en forent og uavhengig ukrainsk stat, da perestrojkaen kom.  

2.2 Øst-Ukraina 

De industrialiserte områdene av Øst-Ukraina er de klart mest folkerike områdene i Ukraina.14 

Der hvor det i de tre vestlige regionene nevnt over bor omtrent fem millioner mennesker, bor 

det nesten tolv millioner i de tre regionene Donetsk, Lugansk og Dnipropetrovsk. Dette 

området var et kjerneområde i Sovjetunionen demografisk, økonomisk og politisk sett. 

Områdene har fostret en rekke av de fremste politikerne i Sovjetunionen på 1970- og 1980-

tallet, deriblant tidligere statsoverhode i Sovjetunionen, Leonid Brezjnev. Disse områdene har 

også historisk sett vært underlagt det russiske imperiet. Professor i russisk og europeisk 

politikk, Richard Sakwa, peker likevel på at disse områdene hadde en særegen ukrainsk 

identitet allerede før tiden i Sovjetunionen.15 Han påpeker at en folketelling gjennomført av 

tsaren i 1897 viser at majoriteten av befolkningen i Donbas allerede da identifiserte seg som 

«lillerussere» (malorusskij). Den «lillerussiske idé antyder at lillerusserne er en forgrening av 

den den storerussiske (russiske) identiteten, noe som ikke samsvarer med det regjerende synet 

i regionene i Vest-Ukraina, hvor ukrainere og russere er sett på som to distinkt forskjellige 

                                                
13 Kolstø. 2000: 171. 
14 Kolstø. 2000: 176. 
15 Sakwa, Richard. Frontline Ukraine: Crisis in the Borderlands. London: I.B. Tauris & Co. Ltd, 2015. Side 11. 
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grupper.16 Likevel viser folketellingen at man allerede i 1897 hadde en følelse av en særegen 

identitet i de østlige områdene av dagens Ukraina, som skilte seg fra den russiske 

(storerussiske). 

Under perestrojkaen representerte Donbass og Dnipropetrovsk den ene siden i ukrainsk 

politikk, mens de tidligere nevnte regionene som utgjør Vest-Ukraina representerte den 

andre.17 Kolstø peker på at det er på grunn av kontrastene mellom disse regionene at ukrainsk 

politikk ofte blir polarisert langs en øst-vest akse. 

2.3 OUN og Stepan Bandera  

Organisasjonen av ukrainske nasjonalister (OUN) ble opprettet i 1929 som en 

frigjøringsbevegelse som ønsket uavhengighet fra Polen.18 Stepan Bandera, som er 

opphavsmannen til begrepet «banderovets», ble fort en sentral skikkelse i denne 

organisasjonen.19 Bandera og OUN mente at Polen var okkupanter på ukrainsk jord og de sto 

bak en rekke terroraksjoner og attentater rettet mot polske politikere og embetsmenn. Bandera 

ble i 1934 arrestert og dømt til døden for drapet på den polske innenriksministeren Bronislaw 

Pieracki, en dom som senere ble omgjort til livstid i fengsel.  

Bandera slapp ut igjen fra fengsel i Polen da Tyskland invaderte landet i 1939. Etter at han 

slapp ut av fengsel ledet Bandera et opprør mot den sittende ledelsen i OUN, noe som førte til 

en splittelse av organisasjonen, hvor han selv ble leder for den mest radikale delen.20 Bandera 

og hans del av OUN fortsatte sin kamp for ukrainsk uavhengighet mot Sovjetunionen, som de 

ukrainske områdene var blitt en del av etter Ribbentrop-Molotov-avtalen.21 Kampen for 

uavhengighet innebar blant annet et samarbeid med det tyske «Abwehr», den tyske militære 

overkommandos etterretningstjeneste, om to bataljoner for spesialoperasjoner. Den ene av 

disse bataljonene, Nachtigall (nattergal), ledet an da nazistene okkuperte Lviv i 1941. 

Overtakelsen av Lviv ledet til at Stepan Bandera erklærte Ukraina som en uavhengig stat i 

juni 1941, noe som ikke ble godt tatt i mot av den tyske okkupasjonsmakten, og dette ledet til 

at Bandera ble arrestert og satt i fangeleir.22 Under krigen ble også en geriljahær i tilknytning 

                                                
16 Sakwa. 2015: 8. 
17 Kolstø. 2000: 176 
18 Sakwa. 2015: 15. 
19 https://snl.no/Stepan_Bandera (05.05.2017) 
20 Sakwa. 2015: 16. 
21 https://snl.no/Stepan_Bandera (05.05.2017) 
22 Sakwa. 2015: 16-17. 
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til OUN opprettet, kalt «den ukrainske opprørshæren» (UPA). UPA kjempet under andre 

verdenskrig både mot de tyske okkupasjonsmaktene og mot Sovjetunionen. Etter andre 

verdenskrig, da Ukraina igjen var blitt en del av Sovjetunionen, fortsatte OUN og UPAs kamp 

for uavhengighet mot Sovjetunionen til starten av 1950-tallet.23 

2.4 1990-tallet  

Pål Kolstø skriver at det første initiativet til dannelsen av en ukrainsk nasjonal front i 

Sovjetunionen, «Rukh» («bevegelsen»), ble opprettet i 1988.24 I løpet av det første året fikk 

bevegelsen stor støtte, men kun i de vestlige regionene av Ukraina og i Kiev. Det var spesielt i 

de vestlige regionene at den ukrainske nasjonalismen stod sterkt.25 Også i de østlige regionene 

av Ukraina hadde det mot slutten av 80-tallet og på begynnelsen av 90-tallet utviklet seg en 

misnøye mot Moskva og de sovjetiske styresmaktene, men her var misnøyen forankret i 

økonomiske, ikke nasjonalistiske, spørsmål. Den var spesielt knyttet til gruvearbeidernes 

arbeidsforhold og inntekter. I juli 1990 vedtok Ukrainas Øverste Sovjet en erklæring om 

Ukrainas uavhengighet. Da Gorbatsjev, i mars 1991, avholdt en folkeavstemning om 

Sovjetunionens framtid, støttet 70 prosent av den ukrainske befolkningen Gorbatsjevs forslag 

om Sovjetunionens fortsatte framtid.26 Det var likevel et annet spørsmål som ble spurt 

ukrainerne i den samme folkeavstemningen som vakte minst like stor oppsikt. Spørsmålet 

angikk støtten til den ukrainske uavhengighetserklæringen, hvor 80.2 prosent av de spurte 

stilte seg positive til erklæringen.27 Slik fant det på vårparten i 1991 sted en sammensmelting 

av de to politiske polenes folkebevegelser. 

Russerne, som hadde slått seg til ro med at Sovjetunionens dager var talte, og at de ville miste 

kontroll over områder i sentral-Asia og Kaukasus, slet derimot med å venne seg til ideen om 

en virkelighet uten Ukraina (eller Hviterussland), og den ukrainske nasjonale samlings 

erklæring om fullstendig uavhengighet framprovoserte sterke reaksjoner i Russland.28 For 

mange av innbyggerne i Øst-Ukraina var deres stemme til ukrainsk uavhengighet likevel 

primært en stemme mot Moskva. I tillegg var stemmen basert på en lovnad om at den 

ukrainske økonomien ville blomstre når Ukraina ikke var en del av Sovjetunionen, noe den 

                                                
23 https://snl.no/Ukrainas_historie (05.05.2017) 
24 Kolstø. 2000: 177. 
25 Kolstø. 2000: 178. 
26 Kolstø. 2000: 178. 
27 Sakwa. 2015: 9. 
28 Kolstø. 2000: 179. 
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ikke gjorde.29 Når det viste seg at økonomien ikke blomstret, falt andelen som støttet den 

ukrainske uavhengigheten til omtrent to tredjedeler av befolkningen. 

 Etter Sovjeunionens fall var det den tidligere ukrainske sovjetpolitikeren Leonid Kravtsjuk 

som ble valgt som president i Ukraina. Vjatsjeslav Tsjornovil, som hadde vært leder for 

bevegelsen «Rukh», var svært populær i de vestlige regionene i landet, men Kravtsjuk ble sett 

på som en mer samlende figur for hele Ukraina.30 Da økonomien i Ukraina ikke blomstret, 

men forverret seg, så flere av innbyggerne i Øst-Ukraina det som en konsekvens av 

oppløsningen av Sovjetunionen. Ifølge Kolstø viste spørreundersøkelser i 1994 at kun 24 

prosent av befolkningen i de østlige og sørlige regionene ville stemt for ukrainsk 

uavhengighet om de hadde hatt en ny folkeavstemning. I en annen spørreundersøkelse svarte 

40 prosent at de ønsket at Russland og Ukraina skulle slås sammen til en stat. Kravtsjuk, som 

hadde stilt til valg på bakgrunn av et ikke-etnisk, inkluderende nasjonsbyggingsprosjekt, 

valgte likevel en mer etnosentrisk linje i sin kulturelle politikk, med fokus på en ukrainisering 

av språk, blant annet i skolen.31 Dette medførte at han ble en veldig upopulær i Øst-Ukraina 

før han i 1994 var ferdig som president. Valget tapte han mot den russisktalende ukraineren 

Leonid Kutsjma som i sin innsettelsestale blant annet uttalte at han ønsket å gjøre russisk til et 

«offisielt språk» i Ukraina.32 Likevel, da Ukraina i 1996 omsider fikk sin nye grunnlov, som 

det siste landet av alle de tidligere sovjetrepublikkene, var kun ukrainsk nevnt som «offisielt 

språk», selv om bruken og beskyttelsen av russisk og andre nasjonale minoriteters språk ble 

garantert. Sakwa påpeker at beskrivelsen av russisk som et språk snakket av nasjonale 

minoriteter i et land hvor 80 prosent beskriver seg selv som russiskspråklige mildt sagt var 

overraskende.33  Kolstø forklarer ukrainiseringen som fulgte de tidlige ukrainske politiske 

lederne med at de for å kunne befeste den ukrainske uavhengigheten var nødt til å definere 

distinkte kulturelle markører som skilte seg fra de russiske, og den viktigste av disse var 

språk.34 

I 1999 vant Kutsjma gjenvalg, og hans hovedmotstander, støttet i vest og sentralt i Ukraina, 

var igjen Leonid Kravtsjuk. Kutsjmas andre presidentperiode ble preget av politiske skandaler 

                                                
29 Wilson, Andrew. Ukraine Crisis: What it means for the West. New Haven og London: Yale University Press, 
2014. 41. 
30 Kolstø. 2000: 181. 
31 Kolstø. 2000: 183. 
32 Kolstø. 2000: 187. 
33 Sakwa. 2015: 58. 
34 Kolstø. 2000: 187. 
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og hans posisjon var ikke sterk nok til å jobbe for en endring i grunnloven som lot ham stille 

til en tredje periode i 2004.35 

2.5 Folketelling i 2001 

Den siste folketellingen som per i dag er gjennomført i Ukraina, er folketellingen fra 2001. 

Folketellingen viser at ukrainere utgjorde 77.8 prosent (37.4 millioner) av befolkningen i 

Ukraina, men at det også fantes en betydelig andel etniske russere, som utgjorde 17.3 prosent 

(8.3 millioner) av befolkningen.36 Russerne i Ukraina bor primært i de sørlige og østlige 

regionene av Ukraina, hvor de utgjør 39 prosent av befolkningen i Lugansk, 38.2 prosent i 

Donetsk, 25.6 prosent I Kharkiv, 24.7 prosent i Zaporizjzjia og 20.7 prosent i Odessa. 

Folketellingen viste også at 67.5 anså ukrainsk som deres morsmål, mens 29.6 prosent anså 

russisk som deres morsmål, og igjen er den russisktalende befolkningen i Ukraina primært 

konsentrert de sørlige og østlige regionene, hvor 77 prosent av innbyggerne på Krim anså 

russisk som sitt morsmål, 74.9 prosent i Donetsk og 68.8 prosent i Lugansk.  Sakwa hevder at 

prosentandelen av befolkningen i Ukraina som har oppført russisk som førstespråk heller er 

for lav enn for høy. Ifølge Sakwa har undersøkelser vist at mellom en tredjedel og halvparten 

av befolkningen i Ukraina benytter seg av russisk i sosiale og profesjonelle sammenhenger.37 

Folketellingen bidrar til å vise at majoriteten av russerne i Ukraina og de russisktalende 

ukrainere primært bor i de sørlige og østlige delene av Ukraina. Dette, sammen med de 

historiske forskjellene, bidrar til å forklare hvorfor forholdet til Russland er så forskjellig i 

sør- og øst- og i vest i Ukraina. Den politiske kampen i Vest-Ukraina har vært knyttet til en 

nasjonalistisk ide og opptatt av den ukrainske uavhengigheten, mens den øst-Ukrainske 

politiske kampen vært mer knyttet til økonomiske spørsmål og leveforhold.  

2.6 Oransjerevolusjonen 

Etter Kutsjmas avgang var det ifølge Sakwa ingen naturlig etterfølger som president for 

Ukraina. Dette ledet til at Kutsjma uvillig erklærte sin støtte til Viktor Janukovytsj som 

regimets kandidat.38 Janukovytsj var allerede da en kontroversiell person i Ukraina med en 

kriminell forhistorie, blant annet dømt for overfall og ran. Likevel ble Janukovytsj først 

                                                
35 Wilson. 2014: 41. 
36 Hentet fra Sakwa. 2015: 10-11. 
37 Sakwa. 2015: 10. 
38 Sakwa. 2015: 53. 
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utnevnt til guvernør i Donetsk-regionen i 1997, før han forlot denne stillingen for å bli 

Ukrainas statsminister i perioden 2002-2004. Janukovytsjs motstander i presidentvalget var 

Viktor Jusjtsjenko, som tidligere hadde vært statsminister under Kutsjma mellom 1999 og 

2001, og som fra 2002 var leder for koalisjonen «Vårt Ukraina».39 Sammen med han stilte 

Julija Tymosjenko, som var leder for den liberale nasjonalistiske blokken, og som ble lovet 

statsministerstillingen dersom Jusjtsjenko vant.40 Janukovytsj, som var fra Donbass, 

representerte i så måte de østlige delene av Ukraina, mens Jusjtsjenko representerte de 

vestlige og sentrale regionene i Ukraina, som ønsket nærmere integrering med Europa.41 

Valget i 2004 ble en kaotisk affære, hvor blant annet presidentkandidat ble forgiftet under 

valgkampen. Professor i Ukrainastudier, Andrew Wilson, hevder at russiske politiske 

teknologer jobbet for Janukovytsj for å svartmale Jusjtsjenko. Blant annet skal de ha hyret inn 

høyreekstreme nasjonalister fra vest for å demonstrere til støtte for Jusjtsjenko, med 

nynazistiske flagg.42 Slik er det mulig å se tegn på at Russland benyttet seg av kollektive 

symboler for høyreekstremisme for å undergrave ukrainske politikere som ønsket en nærmere 

integrering mot Vesten også før Euromajdan. 

Under opptellingen i finalerunden av valget i 2004, ble Janukovytsj utnevnt som vinner av 

valget for tidlig, hvorpå han ble gratulert av blant andre Vladimir Putin. Det var sterke 

mistanker om valgfusk, og Tymosjenko oppfordret folket å komme på Majdan-plassen og 

spre det oransje symbolet, da Justsjenkos kampanjes farge var oransje. Derav også navnet 

«Oransjerevolusjonen».43 Flere hundre tusen møtte opp på Majdan og flere av disse bodde i 

telt på Majdan i flere uker i protest mot at Janukovytsj hadde vunnet valget. 

Demonstrasjonene var bidragsytende til at finalerunden i valget ble opphevet, og i omvalget 

vant Jusjtsjenko med 52 prosent av stemmene. 

Den politiske situasjonen roet seg derimot ikke etter valget og Tymosjenko, som først ble 

utnevnt som statsminister, ble fratatt jobben av Jusjtsjenko i november 2005.44 I 2006 var det 

parlamentsvalg hvor Tymosjenko kom mye bedre ut av det enn Jusjtsjenko. Likevel ble det 

dannet en koalisjonsregjering med Regionpartiet (Janukovytsjs parti), det ukrainske 

                                                
39 https://snl.no/Viktor_Andrijovytsj_Jusjtsjenko (05.05.2017) 
40 Sakwa. 2015: 53-54. 
41 https://snl.no/Viktor_Andrijovytsj_Jusjtsjenko (05.05.2017) 
42 Wilson. 2014: 44. 
43 Sakwa. 2015: 52. 
44 Sakwa. 2015: 52. 
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sosialistpartiet og Ukrainas kommunistiske parti, hvor Janukovytsj nok en gang ble utnevnt til 

statsminister i perioden august 2006 – desember 2007.45 

Jusjtsjenko stod som nevnt for nærmere europeisk integrasjon og hans arbeid for ukrainsk 

medlemskap i NATO falt ikke i god jord hos russerne.46 Blant annet stilte president Vladimir 

Putin kritiske spørsmål til det ukrainske demokratiet og hevdet at majoriteten av befolkningen 

i Ukraina var mot landets potensielle medlemskap i NATO og at ukrainske politikere rett og 

slett bare ikke spurte folket hva de ønsket. 

I valgkampen i 2010 var de fremste kandidatene Janukovytsj og Tymosjenko. I første 

valgrunde fikk Janukovytsj 35 prosent av stemmene, mens Tymosjenko vant 25 prosent av 

stemmene. I finalerunden vant Janukovytsj med 48.95 prosent mot Tymosjenkos 45.47 

prosent.47 Midt mellom de to valgrundene bestemte sittende president Jusjtsjenko å innføre et 

dekret om at Stepan Bandera var en nasjonal helt, en handling som var svært upopulær i Øst-

Ukraina og som av Wilson antydes å ha vært gjort primært for å mobilisere stemmer mot 

Tymosjenko.48 Sakwa påpeker også at dette valget framhevet de regionale forskjellene i 

Ukraina hvor 16 vestlige regioner og Kiev stemte for Tymosjenko, mens 9 sørlige og østlige 

regioner og Sevastopol stemte for Janukovytsj. Etter at Janukovytsj kom til makten 

konsoliderte han den i øst og sør gjennom å erklære motstand mot den politiseringen av språk 

og kulturforskjeller som var gjort av den «oransje» administrasjonen.49 Janukovytsj og hans 

parti fokuserte mer og mer på den russisktalende befolkningen i Ukraina og forsøkte å heve 

det russiske språkets juridiske status i Ukraina og knyttet nærmere bånd med Russland. Et 

annet eksempel på dette er at Janukovytsj, etter å ha kommet til makten, uttalte til parlamentet 

at «holodomor» (den store hungersnøden i Ukraina i 1932-33) ikke var et folkemord, som 

strider mot Jusjtsjenkos uttalelse i en resolusjon om at Holodomor var et folkemord.50 Sakwa 

poengterer at framstillingen av Holodomor som et folkemord ikke bare fordømte 

stalinregimet, men også var antirussisk, da man ikke så på dette som en tragedie som berørte 

hele Sovjetunionen, men som en særegen ukrainsk tragedie. Spørsmålet om hvorvidt 

Holodomor var et folkemord bidro til å splitte de vestlige og de østlige delene av Ukraina. 

                                                
45 Sakwa. 2015: 53. 
46 Sakwa. 2015: 54. 
47 Sakwa. 2015: 56. 
48 Wilson. 2014: 49. 
49 Sakwa. 2015: 56.  
50 Sakwa. 2015: 20. 
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Dette kan, hvis vi følger Wilson, bidra til forklaringen av hvorfor russiske teknologer hadde 

motarbeidet Jusjtsjenko tidligere, og å arbeide for å få Janukovytsj til makten. 

2.7 Euromajdan 

Etter at Janukovytsj kom til makten i 2010, innførte han en rekke lovendringer som styrket 

presidentens makt. Det ser ut til å være enighet om at korrupsjon alltid har vært en del av den 

ukrainske politikken, men under Janukovytsj ble korrupsjonen «monopolisert» og den 

faktiske makten i landet ble innskrenket til et fåtall personer på toppen.51 Janukovytsj 

arresterte og fengslet også flere tidligere politikere som i opposisjon, deriblant Julija 

Tymosjenko.52 Parlamentsvalget i 2012 var preget av korrupsjon, men var ifølge Wilson ikke 

fullstendig fikset.53 I 2008 hadde prosessen for nærmere integrering med EU begynt, et 

prosjekt Janukovytsj spilte opp mot Russland, for å få det beste av begge verdener.54 Russiske 

myndigheter var veldig skeptiske til at Ukraina skulle signere EUs DCFTA (Deep and 

Comprehensive Free Trade Area), som blant annet ville være ekskluderende overfor russisk 

økonomi, og som også ville bety at Ukrainas utenriks- og sikkerhetspolitikk i større grad 

måtte justeres etter Vesten. Dette medførte, ifølge Sakwa, en eksistensiell trussel for 

Russland. 55 Janukovytsj valgte til slutt, den 21. November 2013, å ikke signere avtalen med 

EU. Dette ledet til de første demonstrasjonene på Majdan, som skulle utvikle seg til å bli 

Euromajdan. Samtidig er det viktig å påpeke at demonstrasjonene ikke først og fremst handlet 

om nærmere integrering med Vesten, men om misnøye med den politiske ledelsens 

korrupsjon og uredelighet. Avgjørelsen om å ikke signere assosiasjonsavtalen er derfor først 

og fremst den utløsende årsaken til demonstrasjonene. 

2.8 Tidslinje November 2013 – Januar 2015 

 Videre vil jeg lage en kort tidslinje, først over nøkkelhendelsene på Majdan og deretter for 

hendelsene som fulgte. Tidslinjen er basert på store norske leksikons kronologiske 

framstilling av Ukraina-krisa.56 

                                                
51 Sakwa 2015 og Wilson 2014. 
52 Wilson. 2014: 53-58. 
53 Wilson. 2014: 62. 
54 Wilson. 2014: 63-65. 
55 Sakwa. 2015: 75. 
56 https://snl.no/Ukraina-krisen (06.05.2017) 
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 21. November 2013 

Demonstrasjonene på Majdan startet på Majdan-plassen i Kiev, som følge av at Janukovytsj 

avsto fra å signere en assosieringsavtale med EU. Demonstrasjonene startet rolig men tok seg 

opp og den 1. desember 2014 er det antatt å ha vært omtrent en halv million demonstranter 

tilstede på Majdan.57 

 Januar/Februar 2014 

Demonstrasjonene intesiverte og flere hundre demonstranter døde i kamper med ukrainsk 

opprørspoliti.  

 20. Februar 2014 

Den mest voldelige dagen med demonstrasjoner i Kiev, minst 88 mennesker ble drept på 48 

timer.58 

 21. Februar 2014 

Janukovytsj flyktet fra Ukraina etter at et forsøk på å innføre reformer ble stoppet av 

opposisjonen i Ukraina. Dagen etter, den 22. februar, ble han avsatt som president, av 

Ukrainas nasjonalforsamling.  

 23. Februar 2014 

En av de første avstemmingene Ukrainas nasjonalforsamling hadde etter Janukovytsj 

avsettelse omhandlet hvorvidt man skulle avskaffe loven om at språk som ble snakket av 

minimum 10 prosent av befolkningen i en region skulle ha status som offisielt språk i den 

regionen.59 Loven var innført av Janukovytsj i 2012, og nå stemte nasjonalforsamlingen for å 

få loven fjernet. Det endte med at loven ikke ble fjernet, men avstemmingen skapte sterke 

reaksjoner spesielt i de sørlige og østlige delene av Ukraina, samt i Russland.  

 

 

 

                                                
57 Sakwa. 2015: 82. 
58 http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275 (06.05.2017) 
59 Sakwa. 2015: 59-60. 
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 26. Februar 2014 

Ukraina fikk i stand en midlertidig regjering, hvor Oleksandr Turtsjynov ble utnevnt til 

midlertidig president og Arsenij Jatsenjuk ble utnevnt til midlertidig statsminister.  

 16. – 18. Mars 2014 

16. Mars ble det avholdt en avstemming på Krim om å løsrivelse fra Ukraina for å bli en del 

av Russland. Ifølge avstemmingstallene deltok 80 prosent av befolkningen på Krim i 

avstemmingen, hvorav 96.7 prosent stemte i favør gjenforening med Russland. Ifølge Sakwa 

var de virkelige tallene mye lavere, med en valgdeltakelse på mellom 30 og 50 prosent, hvor 

50 til 60 prosent av de som stemte, stemte for gjenforening med Russland.60 

Folkeavstemmingen var omstridt og ble i stor grad fordømt i Vesten. Den 18. Mars ble Krim 

formelt sett en del av Russland. I sin tale til folket den samme dagen uttalte Vladimir Putin 

blant annet at de nye myndighetene i Ukraina ideologisk sett var arvinger etter Stepan 

Bandera, som i Russland er kjent for å være antirussisk og nazikollaboratør.61 

 21. Mars 2014 

Den nye (midlertidige) ukrainske regjeringen signerte assosiasjonsavtale med EU, som var 

katalysatoren for demonstrasjonene i November 2013.  

 7. April 2014 

Pro-russiske demonstranter i byene Donetsk, Kharkiv og Lugansk okkuperte 

regjeringsbygninger og krevde folkeavstemming for uavhengighet.62 Separatister grunnla 

også «Folkerepublikken Dontesk».63 

 14. April 2014 

Den midlertidige presidenten, Oleksandr Turtsjynov, og den ukrainske overgangsregjeringen 

startet en militær aksjon mot separatistene i Øst-Ukraina, som de kalte en «anti-

terroroperasjon».  

                                                
60 Sakwa. 2015: 104. 
61 Sakwa. 2015: 105. 
62 http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275 (06.05.2017) 
63 https://snl.no/Ukraina-krisen (06.05.2017) 



16 
 

 

 17. April 2014 

Ukraina, Russland, EU og USA møttes i Geneve for å forsøke å roe ned situasjonen i 

Donbass. I utgangspunktet ble de enige om en avvæpning av separatistene i området, men 

denne avvæpningen ble ikke gjennomført. 

 27. April 2014 

Pro-russiske separatister erklærte «folkerepublikken Lugansk». 

 2. Mai 2014 

Voldelige sammenstøt mellom pro-russiske og pro-ukrainske demonstranter i Odessa ledet til 

at 42 mennesker døde. De fleste av dem var pro-russiske demonstranter og døde i en brann i 

en fagforeningsbygning, som ble angrepet med brannbomber av pro-ukrainske demonstranter 

og det er spekulert i at de ble forhindret i å komme seg ut.64 

 12. Mai 2014 

Folkerepublikkene Donetsk og Lugansk erklærte sin uavhengighet av Ukraina. 

 25. Mai 2014 

Presidentvalg i Ukraina. Petro Porosjenko ble valgt som ny president i landet. Porosjenko er 

tilhenger av medlemskap i EU.  

 17. Juli 2014 

Et passasjerfly, MH17, på vei fra Amsterdam til Kuala Lumpur ble skutt ned i øst-ukrainsk 

luftrom, og alle 298 personer om bord omkom. Ukrainske myndigheter og separatister ga 

hverandre skylden for hendelsen.   

 

 

 

                                                
64 https://www.nrk.no/urix/42-dode-i-brann-i-bygning-1.11697098 (06.05.2017) 
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 5. September 2014 

Russland, Ukraina og de to selverklærte folkerepublikkene Donetsk og Lugansk ble enige om 

en øyeblikkelig våpenhvile, under et møte i Minsk. Avtalen får navnet Minskprotokollen, men 

kamphandlingene fortsatte i Donbass-regionen. 

 12. Oktober 2014 

Putin beordret tusenvis av soldater som var utstasjonerte nær den ukrainske grensen å 

returnere til sine militærbaser.65 

 21. Oktober 2014 

Human Rights Watch kom med en uttalelse om at de satt på sterke beviser som viser at det 

ukrainske militæret har benyttet seg av klasebomber mot befolkede områder i Donetsk. 

 26. Oktober 2014 

Valg av ny nasjonalforsamling i Ukraina. Politiske partier som er for nærmere integrering 

med EU vant klart, samtidig ble valget boikottet av separatistene i Øst-Ukraina som i stedet 

holdt sine egne valg.  

 24. Januar 2015 

Separatister tilknyttet Folkerepublikken Donetsk gjennomfører rakettangrep mot byen 

Mariupol hvor flere dør. Dette leder til en ny eskalering av konflikten og at Minskprotokollen 

settes til side. 

 11. Februar 2015 

Minsk II ble undertegnet av Russland, Ukraina og de to folkerepublikkene Donetsk og 

Lugansk. Avtalen innebar blant annet våpenhvile, opprettelse av buffersone, fangeutveksling, 

overvåkning av situasjonen av OSSE (organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) og 

en frist for ukrainske myndigheter å innføre selvstyre i visse områder av Donetsk og Lugansk. 

                                                
65 http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275 (06.05.2017) 



18 
 

I tillegg skulle også alle fremmede styrker trekkes ut av Ukraina. Selv om det fortsatt foregår 

kamphandlinger i Ukraina, har disse blitt kraftig redusert etter at denne avtalen ble inngått.66 

                                                
66 https://snl.no/Ukraina-krisen (06.05.2017) 



19 
 

3 Teori 

3.1 Fredrik Barth, etniske skillelinjer og Kolstøs ante murale  

Sosialantropolog Fredrik Barths teori om etniske grenser vil fungere som det teoretiske 

grunnlaget for oppgaven min. Derfor vil jeg bruke en del plass på å redegjøre for hans teori 

om etniske grenser og opprettholdelsen av disse grensene. Jeg vil i oppgaven ta utgangspunkt 

i hans teori, men vil følge i fotsporene til blant annet John Armstrong, Pål Kolstø og deres 

videreutvikling av Barths teori. Jeg har valgt dette som teoretisk grunnlag for oppgaven da det 

gir meg et verktøy for å analysere de diskursive elementene i russiske avisenrtikler med det 

formål å se hvorvidt de har bidratt til å «splitte» Ukraina og Russland og/eller 

ukrainere/russere. Å benytte seg av teorien om at identiteter er relasjonelle, som vil si at man 

identifiserer seg selv gjennom kontrastene til de andre og videre at det er skillelinjene som er 

grunnlaget for etableringen av forskjellige etniske grupper, gjør at det er mulig å si noe ikke 

bare om hvordan Ukraina og ukrainere oppfattes i Russland men også indirekte om hvordan 

russere oppfatter seg selv. 

3.1.1 Fredrik Barth: Etniske skillelinjer 

Fredrik Barths bok Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture 

Difference la grunnlaget for en helt ny forståelse av hvordan man definerer etniske grupper og 

sosiale identiteter. Tidligere var forståelsen av hva som utgjorde en etnisk gruppe basert på 

gruppens særegne kulturelle og materielle egenskaper. Barths teori gikk i så måte ut på at 

man, i stedet for å fokusere på inngruppens likheter, måtte fokusere på skillelinjene mellom 

forskjellige etniske grupper og sosiale identiteter for å forstå hvordan disse gruppene ble 

definert.67 Barth så på etniske grupper som former for sosial organisering. Den avgjørende 

faktoren er da at man har et medlemskap som identifiserer en selv og identifiseres av andre, 

som utgjør en kategori som kan skilles fra andre kategorier av samme størrelsesorden.68  

Noen kulturelle egenskaper blir brukt av aktørene som signaler og symboler på forskjeller, 

mens andre blir ignorert, og i noen tilfeller kan radikale forskjeller bli nedtonet og benektet.69 

                                                
67 Barth, Fredrik. Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference. Prospect 
Heights, Illinois: Waveland Press inc., 1998: 15-16. 
68 Barth. 1998: 13. 
69 Barth. 1998: 13-14. 
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Det kulturelle innholdet i etniske dikotomier synes analytisk, ifølge Barth, å være av to typer: 

a) Åpenbare signal eller tegn – de diakritiske markører mennesker ser etter og benytter 

seg av for å vise identitet, ofte egenskaper som klesstil, språk, boform eller generell 

livsstil. 

b)  Grunnleggende verdiorientering: Standardene for moral og dyktighet som ens egne og 

andres prestasjoner blir bedømt etter. 70 

Barth hevder at når man definerer etniske kategorier som tilskrevet og eksklusive, blir 

kategorienes kontinuitet tydelig: de avhenger av opprettholdelse av en skillelinje (boundary) 

overfor andre grupper/en annen gruppe. De kulturelle egenskapene som signaliserer grensen 

kan forandre seg og de kulturelle karakteristikkene av medlemmene kan likeledes forandres, 

noe også den sosiale organiseringens form kan, men den vedvarende dikotomiseringen av 

medlemmer og utenforstående gjør det mulig å identifisere former for kontinuitet og granske 

den kulturelle formen og dets innhold. Sosialt relevante faktorer, og ikke «objektive» 

forskjeller som genereres av andre faktorer, blir da avgjørende for medlemskap. Sett i en 

russisk-ukrainsk kontekst, vil da en russiskspråklig som bor i Ukraina, som sier at han/hun er 

etnisk russisk, i stedet for ukrainsk, samtidig si seg villig til å bli behandlet som, og la sin 

egen oppførsel bli tolket og vurdert som medlem av den russiske etniske gruppen. De erklærer 

med andre ord troskap til den russiske felles kulturen.71 

3.1.2 Kolstø, Armstrong og ante murale 

Som Kolstø har formulert det er «identiteter relasjonelle, det vil si at man identifiserer seg 

selv gjennom kontrastene til de andre og det er skillelinjene som er grunnlaget for 

etableringen av forskjellige etniske grupper.»72 

Pål Kolstø viser i «John Armstrong: typologies and grand narratives» og «Ante Murale 

thinking as historical myth and ethnic boundary mechanism» hvordan John Armstrong 

videreutviklet teorien om etniske skillelinjer.73 Som sosialantropolog var Barth, ifølge Kolstø, 

mest opptatt av de (a) diakritiske markørene som differensierte forskjellige etniske kategorier. 

                                                
70 Barth. 1998: 14. 
71 Barth. 1998: 15. 
72 Kolstø, Pål & Rusetskii, Aleksander. Power differentials and identity formation: Images of self and other on 
the Russian-Georgian boundary. National Identities 14:2, 20012: 139. 
73 Kolstø, Pål. “Ante Murale thinking as historical myth and ethnic boundary mechanism” i Liliya Berezhnaya 
(red.) Rampart Nations. Bulwark Myths in East European multiconfessional societies in the age og nationalism. 
Berghahn: 2017, forthcoming.  
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Nesten alle kulturelle funksjoner kan derimot fungere som grunnlag for en skillelinje, hvis de 

skiller ens egen gruppe fra de omkringliggende gruppene. Når det kommer til dragningen av 

etniske og andre kulturelle skillelinjer, oppfattet Armstrong de forskjellige typene symboler 

og myter i en kultur som like viktige som de materielle diakritika hos Barth.74  

Barth fokuserte hovedsakelig på synlige gjenstander som markører for skillelinjer, men 

skillelinjene jeg er ute etter å identifisere og diskutere i oppgaven tar utgangspunkt i Kolstø 

og Armstrongs videreutvikling av teorien, om at disse skillelinjene ligger i tankens sinn.75  

Kolstø har laget en grunnleggende typologi for etniske myter som konstituerer skillelinjer:  

i) Myten om antiquitatis (at man er den gruppen som først slo seg ned på et bestemt 

territorium og derfor har særlig sterkt krav på det) 

ii) Myten om å være sui generis (å være i besittelse av en unik kultur man ikke deler 

med noen andre) 

iii) Myten om martyrium (å kronisk ha vært et offer gjennom tidene og dermed kunne 

hevde moralsk overlegenhet)  

iv) Myten om å være ante murale (å være forsvarer av en større sivilisasjon som blir 

angrepet utenfra) 76 

Som Kolstø selv påpeker er ikke bruken disse mytene gjensidig utelukkende; medlemmer av 

en gruppe kan benytte seg av flere av disse mytene på samme tid, selv når det ikke virker 

logisk mulig.77  

Et annet viktig poeng hos Kolstø er at maktrelasjoner spiller en stor rolle i hvordan man 

definerer seg selv og «de andre». I artikkelen om ante murale framsetter han en teori om at 

«svakere grupper (mindre grupper, grupper med færre materielle ressurser, og grupper med en 

uklar eller svak kollektiv identitet) sannsynligvis vil benytte seg av argumenter knyttet til 

myten om ante murale, for å skille seg fra en sterkere nabo, mens sterkere grupper (større 

grupper, med flere materielle ressurser og grupper med en sterk selvbevissthet) vil tendere 

mot å redusere betydningen av «identitetsavstanden» til kulturelt like nabogrupper og 

underlegge dem sin egen identitet i stedet.»78 Dette kommer særlig godt fram i artikkelen 

Power differentials and identity formation: Images of self and other on the Russian-Georgian 

                                                
74 Kolstø. 2017, forthcoming. 
75 Kolstø. 2017, forthcoming. 
76 Kolstø. 2017, forthcoming. 
77 Kolstø. 2017, forthcoming. 
78 Kolstø. 2017, forthcoming. 
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boundary.79 Her argumenterer Kolstø og Rusetskii for at selv om hegemoniske diskurser ofte 

er diskurser om «ekskludering», kan en diskurs om «inkludering» være mer effektiv for å 

etablere dominans. 

Et spørsmål i oppgaven blir i så måte om man kan identifisere en slik diskurs i framstillingen 

av Ukraina og ukrainere i russiske aviser i perioden 2012-2015. Blir forskjeller mellom 

ukrainere og russere fremhevet eller blir de nedtonet? Knyttet mer direkte opp mot Barth; har 

framstillingen av verdiorienteringen for den ukrainske etniske gruppen forandret seg? 

3.2 Reisigl & Wodak: Diskurs og Diskriminering 

En annen bok jeg har benyttet meg av i utformingen av det teoretiske, samt noe av det 

metodiske, grunnlaget for oppgaven er “Discourse and Discrimination: Rhetorics of Racism 

and Antisemitism” av Martin Reisigl og Ruth Wodak. Selv om boken først og fremst, som 

tittelen antyder, fokuserer på diskurs knyttet til rasisme og antisemittisme, tar forfatterne også 

opp diskriminering og eksklusjon knyttet til etniske spørsmål. En av Reisigl og Wodaks 

hovedantakelser er at rasisme, antisemittisme, og mest relevant for denne oppgaven, etnisk 

diskriminering, i stor grad produseres og reproduseres gjennom diskurs. Derfor er 

diskursanalyse veldig nyttig når man studerer denne typen fenomener.80  

 

Reisigl og Wodak beskriver diskursanalytiske verktøy som er nyttige i analysen av diskurs 

om rasistiske, nasjonale og etniske problemstillinger. Fra deres diskursanalytiske perspektiv 

er det flere diskursive elementer som fortjener spesiell oppmerksomhet. Reisigl og Wodak 

orienterer seg rundt fem enkle eksempler på lingvistiske eller retoriske midler som brukes for 

å diskriminere i etnisk eller rasistisk forstand. Her vil jeg påpeke at selv om jeg i oppgaven 

ikke fokuserer på etnisk diskriminering, mener jeg at disse eksemplene er relevante også for 

min egen diskursanalyse, da diskurs rundt rettferdiggjøring av diskriminering forutsetter at 

man framhever de forskjellene som legitimerer forskjellsbehandling. Jeg vil på et lignende 

metodisk grunnlag kunne finne de diskursive elementene som framhever de etniske 

forskjellene og forsterker, samt eventuelt flytter, de etniske grensene i russisk-ukrainske 

relasjoner. De fem spørsmålene Reisigl og Wodak er opptatt av er som følger:  

1) Hvordan navngis eller refereres personer til lingvistisk? 

                                                
79 Kolstø & Rusetskii. 2012:139-155. 
80 Reisigl, Martin & Wodak, Ruth. Discourse and Discrimination; Rhetorics of Racsism and Antisemitism. 
London: Routledge, 2001: side I, innledning. 
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2) Hvilke trekk, karakteristikker, kvaliteter og funksjoner tillegges dem? 

3) Gjennom hvilke argumenter og argumentasjonsmønstre forsøker spesifikke personer 

eller sosiale grupper å rettferdiggjøre og legitimere eksklusjonen, diskrimineringen, 

undertrykkelsen og utnyttelsen av andre? 

4) Fra hvilket perspektiv er disse navngivningene, betegnelsene og argumentene uttrykt? 

5) Er de respektive diskriminerende ytringene artikulert åpent, blir de intensiveres de 

eller stilnes de? 81 

For å svare på disse spørsmålene er Reisigl og Wodak spesielt opptatt av fem typer diskursive 

strategier, som alle bidrar til positiv selvpresentasjon og negativ presentasjon av andre. Her 

vil jeg redegjøre for strategiene kort, men vil ikke gå i dybden på de diskursive strategiene jeg 

ikke har tenkt å benytte meg av i oppgaven.82 Med strategier mener forøvrig Reisigl og 

Wodak “mer eller mindre nøyaktige og mer eller mindre bevisste planer for praksis (inkludert 

diskursive praksiser), som er tatt i bruk for å oppnå særskilte sosiale, politiske, psykologiske 

eller lingvistiske mål”.83  

3.2.1 Referensiell strategi (referential strategy) 

De referensielle strategiene eller nominasjonsstrategiene brukes til å konstruere og 

representere sosiale aktører, for eksempel ingrupper eller utgrupper. Dette gjøres på en rekke 

måter gjennom referanse ved troper,84 biologiske, naturaliserende og depersonaliserende 

metaforer og metonymier, så vel som synekdoker i form av at en representerer helheten (pars 

pro toto) eller at helheten representerer en enkelt (totum pro parte).85 

3.2.2 Metonym 

Ordet metonym kommer fra gresk meta-  og -onym, og betyr opprinnelig endring av navn. I 

semantikken er dette en stilistisk figur der et uttrykk erstattes med et som står i nær 

begrepsmessig relasjon til det.86 Et eksempel på en slik metonymi kan være utsagnet 

“Russland bestemte seg for å annektere Krimhalvøya”. Her har man valgt å bytte ut 

                                                
81 Reisigl & Wodak. 2001: 44. 
82 For en helhetlig framstilling av analytiske kategorier og diskursive strategier knyttet til rasisme og 
diskriminering se: Reisigl & Wodak. 2001: 44-85. 
83 Reisigl & Wodak. 2001: 44-45. 
84 Et billedlig uttrykk, https://snl.no/trope (21.04.2017) 
85 Reisigl & Wodak. 2001: 45. 
86 https://snl.no/metonymi (21.04.2017) 
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“personene ansvarlige for” annekteringen av Krim, med “Russland”. Det finnes flere ulike 

former for metonymier og en lengre gjennomgang av disse finnes hos Reisigl og Wodak.87  

3.2.3 Synekdoke 

Synekdoke kommer fra gresk og betyr opprinnelig “å ta opp med noe annet”.88 Synekdoker er 

utskiftninger innenfor samme betydningsområde: et begrep erstattes av et annet, som enten er 

semantisk bredere eller semantisk smalere. Synekdokene kan følgelig deles opp i to typer, 

avhengig av retningen for erstatningen.89 Den partikulariserende synekdoken (pars pro toto, 

som vil si en del representerer helheten) eller “kollektivt entall” og den generaliserende 

synekdoken (totum pro parte, eller helheten representerer en del). Begger typene er et middel 

for referensiell annektering, assimilering og inklusjon. Partikulariserende synekdoker som 

“utlending”, “russer” og “ukrainer” muliggjør stereotypiske generaliseringer som refererer til 

en hel gruppe.  

3.2.4 Metafor 

En metafor er et ord eller et uttrykk som brukes i overført eller billedlig betydning.90 Dette 

innebærer vanligvis at ordet eller uttrykket forholder seg til to betydningsområder og at det 

skapes en forbindelse mellom dem. Ifølge Reisigl og Wodak finnes det mange typer metaforer 

som er viktige i den referensielle og prediksjonale konstruksjonen av ingrupper og utgrupper, 

og mange av disse er kollektive symboler.91 Kollektive symboler kan forstås som “kulturelle 

stereotyper” i form av metaforiske og synekdokiske symboler som umiddelbart forstås av 

medlemmer av samme språksamfunn. 

I diskurser om “raser”, “nasjoner” og “etnisiteter”, hevder Reisigl og Wodak at  

«rasemessige, nasjonale og etnisk diskriminerende metaforene og synekdokene, samt 

de respektive metonymiene, nesten alltid er knyttet opp mot spesifikke dikotomiske, 

motstridende prediksjoner. Disse kan forme tekstuelle nettverk for semantiske isotoper 

                                                
87 Reisigl & Wodak. 2001: 57. 
88 Reisigl & Wodak. 2001: 57. 
89 Reisigl & Wodak. 2001:57. 
90 https://snl.no/metafor (21.04.2017, 15.09) 
91 Reisigl & Wodak. 2001: 58. 
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som hjelper taleren å polarisere og dele verden av sosiale aktører inn i “sort-hvitt” og 

“godt-ondt”».92  

Det er nettopp disse dikotomiene og den polariserte framstillingen av verden jeg er interessert 

å finne og drøfte i den kvalitative delen av oppgaven. Målet med oppgaven min er ikke å 

deskriptivt kategorisere alle begrepene i artiklene som brukes i den kvalitative delen. I stedet 

er det å bruke de begrepene som er definert ovenfor som hjelpemiddel, et verktøy for å finne 

dikotomiene og de kollektive symbolene. Det medfører også at jeg ikke nødvendigvis vil 

begrense meg til å kun se på metonymiene, synekdokene og metaforene, hvis det er slik at jeg 

finner andre diskursive elementer i tekstene som er interessante å drøfte. 

3.2.5  Prediksjonsstrategi (predicational strategy) 

Når de sosiale aktørene er konstruert eller identifisert blir grupper eller gruppemedlemmer 

utstyrt med lingvistiske prediksjoner. Dette er grunnlaget for det Reisigl og Wodak kaller 

prediksjonsstrategi.93 Eksempler på dette er stereotypiske, evaluerende attribusjoner for 

negative og positive trekk i den lingvistiske formen for implisitte eller eksplisitte predikater. 

Disse strategiene har, ifølge Reisigl og Wodak, som mål å merke sosiale aktører positivt eller 

negativt og er ofte tett knyttet til nominasjonsstrategiene.94 

3.2.6 Argumentasjonsstrategier (Argumentation strategies) 

Argumentasjonsstrategier benytter seg av et hav av topoi for å rettferdiggjøre negative 

attribusjoner. Dette skjer for eksempel gjennom at man forsøker å argumentere for at politisk 

inkludering eller ekskludering, diskriminering eller særbehandling av noen grupper eller 

personer kan rettferdiggjøres.95  

3.2.7  Perspektivering, framing og diskursrepresentasjon 

De diskursive strategiene perspektivering, framing og diskursrepresentasjon brukes for at 

taleren skal uttrykke sitt engasjement i diskursen og posisjonere sitt synspunkt i 

rapporteringen, beskrivelsen, fortellingen eller gjengivelsen av diskriminerende handlinger 

                                                
92 Reisigl & Wodak. 2001: 58. 
93 Reisigl & Wodak. 2001: 45. 
94 Reisigl & Wodak, 2001: 45. 
95 Reisigl & Wodak, 2001: 45. 
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eller ytringer.96 Jeg kommer til å benytte meg av frames som et verktøy for å drøfte hvordan 

de kan bidra til å forsterke dikotomier. Frames defineres av Reisigl og Wodak som 

organiserende og interagerende prinsipper som definerer situasjoner og opprettholder disse 

som erfaringer.97 

3.2.8 Intensiverende strategier 

De siste strategiene nevnt av Reisigl og Wodak er det de intensiverende strategiene 

(intensifying strategies) på den ene siden og de avdempende (mitigating) strategiene på den 

andre siden. Begge bidrar til begrunnelsen og modifiseringen av den epistemiske statusen til 

en proposisjon gjennom intensivering eller demping av rasistiske, antisemittiske, etniske eller 

nasjonalistiske ytringers illokusjonære kraft.98 Med andre ord påvirker de hvilke grunner man 

har til å tro på det meningsbærende innholdet i en rasistisk, antisemittisk, etnisk eller 

nasjonalistisk ytring. I oppgaven er det spesielt de referensielle strategiene og strategien for 

framing og som vil gjøre seg gjeldende. Fordi det ofte kan være vanskelig å skille 

prediksjonsstrategiene fra de referensielle strategiene, vil de også være representert i 

oppgaven. Når det gjelder de referensielle strategiene og prediksjonsstrategiene vil jeg i all 

hovedsak se på hvordan bruken av metonymier, synekdoker og metaforer som refererensielt 

eller prediksjonalt definerer ingrupper og utgrupper, bidrar til å forsterke eller flytte etniske 

skillelinjer mellom ukrainere og russere. 

3.3 Frames 

Frames er mye anvendt i psykologien og sosialvitenskapene, men i oppgaven vil jeg ta 

utgangspunkt i Stephen Reeses forståelse av dem. Professor i journalistikk, Stephen Reese 

definerer frames som «organiserende prinsipper som er sosialt delt og vedvarende over tid, 

som fungerer symbolsk for å meningsfullt strukturere/konstruere den sosiale verden.»99 De 

manifesterer seg innenfor en rekke forskjellige områder og domener: det politiske (policy), 

                                                
96 Reisigl & Wodak, 2001: 45. 
97 Reisigl & Wodak, 2001: 82. 
98 Norsk oversettelse av John Austins begrep Illocutionary force. Illokusjonær kraft handler om «at utsagn kan 
ha en kraft eller funksjon av et spørsmål, en kommando, en trussel eller lignende». Asprem, Egil. «Thelema og 
ritualmagi med magi» i Chaos (skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier) 46. Københavns 
universitet: Museum Tusculanums Forlag, 2006. 
99 Reese, Stephen. “Finding frames in a web of culture: The case of the War on Terror” i Paul D’Angelo og Jim 
A. Kuypers: Doing News Framing Analysis: Empirical and Theoretical Perspectives. New York & Abingdon: 
Taylor & Francis, 2010. 
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det journalistiske og det offentlige. Da mitt analyseobjekt er russiske aviser er det spesielt 

interessant å se hvordan frames manifesterer seg innenfor det journalistiske domenet. Reese 

påpeker at «… Journalister spiller en viktig rolle i spredningen av frames og videreformidler 

ikke bare ideer fra politiske ledere til borgere. De bidrar i konstruksjonen av rammene, som 

også andre gjør på den deliberative arenaen».100 Dette innebærer med andre ord at 

journalistene påvirker både bevisst og ubevisst. Journalister er ikke nødvendigvis bevisste på 

effekten av det de gjør. 

En viktig skillelinje innenfor forskning på «framing» er for Reese hvorvidt man legger fokus 

på hva eller hvordan i studiet av frames. Fokuset på hva fordrer en mer «rammesentrert» 

forskning; man er da opptatt av rammebyggingen, som involverer dissekering av innholdet i 

framen, spesielt nettverket av begreper og de unike narrativene og mytene som får frames til å 

fungere. Reese peker på at Gamson og Modigliani har vist at et viktig steg i «framing 

analysis», er identifiseringen av rammeinnretninger, som er spesifikke lingvistiske strukturer 

som for eksempel metaforer, visuelle ikoner og slagord som kommuniserer framen. Her er det 

spesielt identifiseringen av spesifikke lingvistiske strukturer, som for eksempel metaforer og 

slagord, og drøfting av hvilke innvirkninger dette kan ha avhengig av kontekst, som er 

interessant for min analyse. 

Kollektive symboler og historiske myter kan brukes for å frame aktuelle hendelser og sette 

dem inn i en større fortelling om hvordan verden henger sammen. I tilfeller der dette i stor 

grad skjer, så er det ikke nødvendigvis på bakgrunn av at noen spesifikt tar en avgjørelse om å 

skape en frame. For eksempel, som tidligere nevnt, mener Reese at journalister ikke 

nødvendigvis er seg bevisste den totale effekten av sin aktivitet. I praksis kan for eksempel 

valg av begreper ha en effekt ut over det journalisten som bruker disse kanskje har en 

bevissthet om. Man er ikke nødvendigvis klar over at man reproduserer en gitt diskurs. Det er 

ikke interessant eller mulig for meg å diskutere hvorvidt diskursen i Russland reproduseres 

bevisst eller ikke. Det som er interessant for meg er å se på implikasjonene av diskursen som 

sådan. 

3.4 Nyheter som diskurs 

Hovedmålet i en diskursanalyse er å produsere eksplisitte og systematiske beskrivelser av 

språkbruksenhetene vi kaller en diskurs. Slike beskrivelser har to hoveddimensjoner, som 

                                                
100 Reese. 2009.  
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lingvisten Teun van Dijk identifiserer som tekstuelle og kontekstuelle.101 Den tekstuelle 

dimensjonen redegjør for diskursens struktur på forskjellige nivåer av beskrivelser.  Den 

kontekstuelle dimensjonen relaterer disse strukturelle beskrivelsene til forskjellige andre 

tekstuelle diskurser. Da min analyseenhet for både den kvantitative og den kvalitative delen 

av oppgaven er basert på nyhetsartikler, er det nødvendig med en definisjon av begrepet 

«nyheter». Som Teun van Dijk har påpekt i boken News as Discourse, kan nyheter bety mye 

forskjellig. Det kan referere til den generelle forståelsen av nyheter som “ny informasjon”. 

Nyheter, eller “nyhetene”, kan også referere til en type tv-program (eller et radioprogram) 

som presenterer nyheter, eller det kan forstås som en “nyhetssak” eller en “nyhetsrapport”, for 

eksempel en tekst eller diskurs på radio, tv eller i aviser, hvor ny informasjon er gitt om 

nylige hendelser.102 Delvis er denne avgrensingen allerede gjort gjennom valget av 

“nyhetsartikler”, som impliserer at jeg fokuserer på skrevet tekst, som presenteres gjennom 

aviser. van Dijk hevder videre at det er nødvendig å foreta enda en distinksjon. For også 

reklame, værmeldinger og programinformasjon om tv og radiosendinger kan tolkes som en 

del av diskursen. Det kan i noen tilfeller være interessant å se på de diskursive elementene i 

disse delene av aviser, gitt den riktige konteksten. For meg, i min oppgave, vil det derimot 

ikke være det. Derfor har jeg i utvelgelsen av artikler til den kvalitative delen av oppgaven, 

som van Dijk, valgt å fokusere på nyhetsartikler i snever forstand. Det vil si nyhetsdiskurs 

knyttet til politiske, sosiale eller kulturelle hendelser. Dette ekskluderer alle teksttyper av 

programmessig natur, men utelukker ikke anmeldelser eller «ledere».103  

I den kvantitative delen av oppgaven tar jeg derimot det forbehold at noen av treffene kan 

være hentet fra programinformasjon, værmeldinger og f.eks. kryssord. Dette er fordi 

søkeprogrammet jeg har brukt når det gjelder treff i aviser som ligger i databasen som pdf-

filer, ikke nødvendigvis skiller mellom slike treff og treff som følger min smale forståelse av 

nyhetsartikler.  

van Dijk refererer til Tuchman, som hevder at nyheter, som i mitt tilfelle er nyhetsartikler, 

ikke kan karakteriseres som et bilde på virkeligheten, som kan være riktig eller forutinntatt, 

men som en frame gjennom hvilken den sosiale verden konstrueres rutinemessig.104 

Virkeligheten som representeres i eller gjennom nyhetene er i seg selv ideologisk konstruert 

                                                
101 Dijk, Teun van. News as Discourse. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc., 1988: side 24-
25. 
102 Dijk, Teun van. 1988: 3-4. 
103 Dijk, Teun van. 1988: 5. 
104 Dijk, Teun van. 1988: 7-8. 
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på bakgrunn av (implisitte) definisjoner gitt av journalistene selv. De er derfor med andre ord 

ikke absolutt nøytrale, sunt fornuftige eller rasjonelle formidlere av sosiale hendelser, men 

bidrar til reproduksjonen av allerede eksisterende ideologier. Dette er spesielt relevant å ha i 

bakhodet når man analyserer russiske aviser, da den russiske statens kontroll over og 

nnflytelse hos landets aviser er mye sterkere, i alle fall mer direkte, enn den er i for eksempel 

Norge. Derfor gjør jeg i den følgende redegjørelsen for utvalg av aviser et poeng ut av å 

nevne hvorvidt avisene er statskontrollerte.  

3.5 Sensasjonalisme 

Når det gjelder studiet av nyhetsartikler er det relevant å ta høyde for graden av 

sensasjonalisme i avisene. Jeg tar utgangspunkt i media og kommunikasjonsforsker Tarik 

Jusics forståelse av sensasjonalisme i boka «Media Discourse and the Yugoslav Conflicts» 

om at sensasjonalisme er praksisen i media å bruke melodrama, følelser og underholdning i 

framstillingen av nyheter, og samtidig redusere viktigheten av årsaker og informasjon. Media 

filtrerer hvilke saker som er nyhetsverdige og de beste historiene er de som er nye, 

dramatiske, enkle å forstå og knyttet til «oss» i stedet for «de andre».105 Sensasjonalistiske 

nyhetssaker er derfor ofte snevre og dekker hendelser, ikke prosesser. Søken etter drama i 

nyheter gjør at det som bedømmes å ha nyhetsverdi ofte er hendelser som er knyttet til vold, 

kriser, konflikt, ekstremisme, farer, intern splid og store gjennombrudd.106 Rolige prosesser, 

som fraværet av kriser, samarbeid, muligheter for forbedring av forhold, og intern enighet blir 

ofte ignorert. Forenklingen av nyhetene reduserer sakene til enkle framstillinger av polariserte 

tosidede konflikter i stedet for komplekse konflikter med flere sider. 

3.6  Tekstens tomme rom 

Historiker Knut Kjeldstadli skriver i boka Fortida er ikke det den en gang var at et viktig 

poeng i kvalitativ tekstanalyse er å lytte til «tomrommene» i teksten.107 Også Reisigl og 

Wodak noterer at dette er et viktig poeng.108 De påpeker at eksklusjonen eller inklusjonen av 

                                                
105 Jusic, Tarik. “Media Discourse and the Politics of Ethnic Conflict” i Pål Kolstø (red.) Media Discourse and 
the Yugoslav Conflicts: Representations of Self and Other. Surrey, England: Ashgate Publishing Limited, 2009: 
sider 27-28. 
106 Jusic, Tarik. 2009: 27-28 
107 Kjeldstadli, Knut. Fortida er ikke det den en gang var: En innføring i historiefaget. Oslo: Universitetsforlaget 
AS, 1999: side 187. 
108 Reisigl & Wodak. 2001: 47. 
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spesifikke grupper eller personer i handlinger kan skjule aktører bak diskriminerende 

handlinger og også underminere sosiale grupper i visse kontekster. Jeg vil i den kvalitative 

delen av oppgaven forsøke å identifisere slike tomrom og drøfte hvilken betydning de kan ha i 

å flytte eller forsterke etniske skillelinjer mellom ukrainere og russere.  
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4 Fremgangsmåte 
Masteroppgavens analyse vil være delt inn i to deler. Det vil være en kvantitativ analyse og en 

kvalitativ analyse i oppgaven.  Den kvalitative delen bygger på data som er innsamlet i 

tilknytning til den kvantitative delen fra den russiske databasen Integrum. Formålet med den 

kvantitative delen i denne oppgaven er å peke på eventuelle endringer i språkbruken når man 

omtaler Ukraina og ukrainere i et utvalg russiske aviser. I tillegg til å peke på eventuelle 

endringer i framstillingen av Ukraina og ukrainere ønsker jeg å forsøke å fastslå når den 

eventuelle endringen faktisk fant sted. Jeg har som utgangspunkt for oppgaven valgt ut tre 

aviser som er del av den sentrale pressen; Komsomolskaja Pravda, Novaia Gazeta og 

Rossijskaja Gazeta, samt tre mindre regionale aviser; Vechernij Rostov, Gazeta Dona og 

Molot. De regionale avisene er knyttet til den russiske regionen Rostov, som deler en lang 

grense med Ukraina. Årsaken til at jeg har valgt å ha med disse er at jeg er interessert i å se 

om man kan spore en annen holdning til ukrainere og Ukraina i en nærliggende region, som 

Rostov, hvor konflikten og dens konsekvens kanskje er mer påtrengende.  

 

I den kvalitative delen vil jeg forsøke å gå dypere inn i tekstene og se på hvordan Ukraina og 

ukrainere faktisk blir framstilt i et utvalg av artiklene som benytter seg av de begrepene jeg 

har valgt til den kvantitative delen av oppgaven. Videre vil jeg forsøke å se tekstene i lys av 

Fredrik Barths og Pål Kolstøs teorier om at det er skillelinjene som definerer etnisk tilhørighet 

og etniske forskjeller. Jeg vil også forsøke å vise at bruken av frames knyttet til «den store 

fedrelandskrigen» og eventuelt andre hendelser knyttet til det russiske kollektive minnet 

bidrar til en dikotomisering av forholdet mellom ukrainere og russere og at dette videre kan 

bidra til at de etniske grensene mellom russere og ukrainere blir tydeligere og at forskjellene i 

større grad blir framhevet.   

4.1 Kvantitativ fremgangsmåte 

Jeg har valgt å lete etter endringer i framstillingen av ukrainere og Ukraina i russiske aviser 

gjennom å se på et utvalg av russiske ord som karakteriserer Ukraina og/eller ukrainere. 

Det finnes mange begreper som brukes for å framstille Ukraina eller ukrainere i russisk, 

derfor har jeg nedskalert antallet begreper til et anvendelig antall som jeg anser som relevante 

for min oppgave for å analysere forekomsten av dem i mitt utvalg av russiske aviser. Utvalget 

av begreper er gjort i samråd med min veileder. Disse begrepene har så blitt matet inn i den 
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russiske databasen Integrum World Wide. I denne databasen kan man avgrense søkene etter 

dato. Søkene er avgrenset til perioden 31.12.2011-31.12.2015. Først er disse søkene gjort per 

år, det vil si, for eksempel, 31.12.2011 – 31.12.2012.  Dette for å se om bruken av begrepene 

er statistisk signifikante. Jeg har søkt på begrepene per måned for å se om det er mulig å 

fastslå når en eventuell endring i framstillingen av Ukraina og ukrainere fant sted og om det 

utkrystalliserer spesifikke perioder begrepene ble brukt i større grad enn ellers. Disse søkene 

framstilles i tabeller og grafer i den kvantitative delen av oppgaven.  

4.2 Kvalitativ fremgangsmåte 

I den kvalitative analysen vil jeg forsøke å se på hvordan de utvalgte begrepene i den 

kvantitative analysen har vært brukt for å framstille Ukraina og ukrainere. I tillegg vil jeg se 

på hvordan Ukraina og ukrainere generelt blir framstilt i artiklene jeg har valgt ut til den 

kvalitative analysen. Som nevnt i teorikapittelet vil jeg i noen tilfeller påpeke bruk av 

metonymier, synekdoker og metaforer, men hovedformålet med den kvalitative analysen er 

ikke å deskriptivt identifisere disse, men analysere hvordan framstillingen av Ukraina og 

ukrainere har bidratt til å polarisere det ukrainske samfunnet og forsterke dikotomier innad i 

den ukrainske befolkningen og hvordan dette igjen kan bidra til å forsterke/flytte etniske 

skillelinjer mellom ukrainere og russere. Dette vil jeg gjøre jeg i lys av Fredrik Barths teori 

om etniske skillelinjer og Kolstøs teori fra artikkelen “Ante Murale thinking as historical 

myth and ethnic boundary mechanism”. Sistnevnte teori går ut på at “svakere grupper 

sannsynligvis vil benytte seg av argumenter knyttet til myten om ante murale for å skille seg 

fra en sterkere nabo, mens sterkere grupper vil tendere mot å redusere betydningen av 

«identitetsavstanden» til kulturelt like nabogrupper og underlegge dem sin egen identitet i 

stedet”.109 I tillegg vil jeg se på hvordan kollektive symboler og historiske myter eventuelt 

brukes for å frame ukrainere og Ukraina på en måte som bidrar til å forsterke forskjellene 

mellom ukrainere internt, eller mellom ukrainere og russere. 

 

 

 

                                                
109 Kolstø. 2017, forthcoming. 
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4.3 Integrum World Wide 

Integrum World Wide (videre referert til som Integrum) er den største samlingen av russiske 

databaser, i tillegg til at den inneholder databaser fra andre SUS-land. Totalt består tjenesten 

av over 7000 databaser og dekker nesten alle nasjonale og regionale aviser, tidsskrifter, samt 

statistikker, offisielle utgivelser og arkiv fra ledende nasjonale og internasjonale 

nyhetsbyrå.110  

 

Integrum gir enkelt tilgang til digitaliserte utgaver av de avisene jeg har valgt å undersøke. 

Den er bygget opp slik at man søker på det ordet man ønsker å finne, for så å avgrense i tid 

og/eller type utgivelse, det vil si «sentral presse», «regional presse», «internettmedia» og så 

videre. Videre sorterer tjenesten treffene basert på type utgivelse (med eksempler nevnt over) 

og deretter alfabetisk innenfor typen utgivelse. For eksempel vil alle treff på søkeordet 

«banderovets» i avisen Komsomolskaja Pravda, i perioden 31.12.2013-31.12.2014, være 

tilgjengelig i lenken «Komsomolskaja Pravda». Ved siden av lenken viser tjenesten også hvor 

mange unike artikler i avisen som har benyttet søkeordet i løpet av den gitte perioden. Jeg har 

registrert alle treff på hvert av begrepene som er valgt ut til den kvantitative analysen, først 

per år og så per måned.  

 

Fordi det er mulig å avgrense type media i Integrum kan man søke kun på treff i den sentrale 

pressen, hvis det er ønskelig. Jeg har valgt å avgrense søkene mine til massemedia i den 

kvantitative delen av oppgaven. Bakgrunnen for dette valget er at jeg mener det er interessant 

også å se på den totale andelen treff på de utvalgte søkeordene i massemedia. Dette kan i den 

kvantitative delen av oppgaven belyse begrepenes bruk i media generelt, der hvor begrepene 

kanskje ikke har vært nevneverdig mye brukt i avisene jeg har valgt til min oppgave. Det kan 

bidra til å finne ut hvilke begreper som faktisk har festet seg i russisk media generelt, ikke 

bare i de avisene jeg har valgt som analysegrunnlag for den kvalitative delen av oppgaven. 

Før jeg går i gang med framstillingen og analysen av de kvantitative dataene vil jeg gi en kort, 

men forhåpentligvis konsis redegjørelse av de respektive avisene og begrepene jeg har valgt 

som grunnlag for den kvantitative analysen.  

 

                                                
110 http://www.integrumworld.com/rus/about.html (07.05.2017) 
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4.4 Aviser 

4.4.1 Komsomolskaja Pravda (KP) 

Komsomolskaja Pravda er Russlands bestselgende dagsavis, med et opplag, per 2008, på 

660,000.111Avisen ble startet i 1925 og fungerte som et direkte talerør for sentralstyret i 

Komsomol, det kommunistiske ungdomsforbundet i Sovjetunionen. Avisen var på sitt mest 

populære i 1990, da opplaget var på nesten 22 millioner. Komsomolskaja Pravda er i dag eid 

av ESN Group og er en tabloid avis som har rykte på seg for en mild sovjetnostalgi, sterk 

støtte til Kremls politikk, samt stor interesse for kjendisnyheter og skandaler så vel i Russland 

som i utlandet.112 Bakgrunnen for at jeg har valgt Komsomolskaja Pravda er nettopp avisens 

sterke støtte til offisiell russisk politikk og dens tabloide natur. 

4.4.2 Rossijskaja Gazeta (RG) 

Rossijskaja Gazeta er den fremste statseide avisen i Russland. Avisen ble opprettet av den 

russiske regjeringen i 1990 og er fremdeles i sin helhet eid av russiske myndigheter. Selv om 

avisen er statseid er avisen kjent for å ta til motmæle dersom avisen ikke er enig i den 

offisielle politikken.113 Avisen er en dagsavis. Molly O’Neal, forfatter av boken «Democracy, 

Civic Culture and Small Business in Russia’s Regions: Social Processes in Comparative 

Historical Perspective», refererer til Komsomolskaja Pravda som en avis som er rettet mot 

massene, anser hun Rossijskaja Gazeta som en avis som er rettet mot elitene innen næringsliv 

og politikk.114  

4.4.3 Novaia Gazeta (NG) 

Novaia Gazeta er Russlands mest kjente uavhengige avis. Avisen ble grunnlagt i 1993 da en 

rekke journalister forlot jobben sin i Komsomolskaja Pravda for å starte en ny avis, først 

under navnet Novaja Ezhenedelnaja Gazeta.115 Avisen er sterkt knyttet til opposisjonen i 

                                                
111 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4315129.stm (26.04.2017) 
112 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4315129.stm (26.04.2017)  
113 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4315129.stm (26.04.2017) 
114 O’Neal, Molly. Democracy, Civic Culture and Small Business in Russia’s Regions: Social Processes in 
Comparative Historical Perspective. New York: Routledge, 2016. Side 171. 
115 https://snl.no/Novaia_gazeta (07.05.2017)   
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Russland og er ofte svært kritisk til regimet. Avisen kommer ut tre ganger i uka og per 2013 

var avisens opplag på 227,000 eksemplarer.  

4.4.4 Molot (M) 

Molot (Hammer) var, fram til desember 2016,116 en statseid sosio-politisk avis med hovedsete 

i Rostov-na-Donu, og gis ut i hele regionen.  Avisen vil bli ansett som statseid i denne 

oppgaven, da søkeresultatene i oppgaven er hentet fra en periode hvor avisen som helhet var 

eid av den russiske staten. Avisen ble grunnlagt i 1917 under navnet Nashe Znamja, har et 

opplag på 13,000 og kommer ut to ganger i uka.  

4.4.5 Vechernij Rostov (VR) 

Vechernij Rostov er ifølge Molly O’Neal den regionale avisen i Rostov-regionen som minner 

mest om en uavhengig kvalitetsavis.117 Avisen har et opplag på omtrent 20.000 og kommer ut 

fem ganger i uka, mandag til fredag.118  

4.4.6 Gazeta Dona (GD) 

Gazeta Dona er en ukeavis som publiseres av forlaget «Provintsia» som utgir aviser i 25 

forskjellige regioner i Russland. Forlaget er i dag eid av den ukrainskfødte (sovjetisk-) 

amerikanske forretningsmannen Leonard Blavatnik. Avisen har et opplag på omtrent 23,000 

eksemplarer.119  

4.5 Begrunnelse for utvalget 

Som man kan utlede av den korte introduksjonen til avisene, har jeg valgt en rekke 

forskjellige typer aviser. Det vil si, jeg har valgt aviser med forskjellige vinklinger, «tabloide» 

versus mer «seriøse» aviser; privateide aviser versus statseide aviser, samt uavhengige aviser 

versus aviser som har sterk tilknytning til russiske myndigheter. Novaia Gazeta er for 

eksempel sterkt knyttet til den russiske opposisjonen.  Grunnen til at jeg har et så mangfoldig 

utvalg av aviser er at jeg ønsker å få et mest mulig nyansert bilde av framstillingen av Ukraina 
                                                
116 http://www.donnews.ru/Izvestnaya-v-Rostovskoy-oblasti-biznesvumen-kupila-izdatelstvo-Molot-za-447-mln-
rubley_27618  (26.03.2017) 
117 O’Neal, Molly. 2016: 171. 
118 http://www.vechrost.aaanet.ru/frame1.htm (26.04.2017) 
119 http://www.advmarket.ru/catalog/rostov_area/newspapers/gazeta-dona.htm (10.05.2017) 
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og ukrainere i russiske aviser. Det vil også være interessant å se på eventuelle forskjeller 

mellom de respektive avisene i den potensielle endringen i framstillingen av ukrainere og 

Ukraina som forekommer innenfor tidsavgrensningen. 

Imidlertid vil det ikke nødvendigvis være mulig å gjennomføre en direkte sammenligning av 

de respektive avisene, det vil si å se på antall treff i samme periode for forskjellige aviser og 

sette de opp mot hverandre, da KP og RG er dagsaviser, NG kommer ut tre ganger i uka, mens 

Molot og Vechernij Rostov kommer ut en gang i uka. Derimot vil det være mulig gjennom de 

kvantitative dataene å se på utviklingen i framstillingen av Ukraina og ukrainere i hver enkelt 

avis og sammenligne denne.   

 

Jeg har valgt å ha med de regionale avisene fordi jeg er interessert i å se om man kan spore en 

annen holdning til ukrainere og Ukraina i en nærliggende region, som Rostov, hvor konflikten 

og dens konsekvens kanskje er mer påtrengende. 

4.6 Begrepsforklaringer 

4.6.1 Укроп (Ukrop) 

Укроп betyr opprinnelig dill, men brukes i dag også for å beskrive ukrainske borgere som 

støtter den nye makten og landets «ubetingede orientering mot vest og dets anti-russiske 

retorikk».120 Denne typen begrepsbruk er ofte bekymringsverdig, da det kan forstås som en 

dehumanisering av folkene begrepene brukes om. Noen russiske «amatørfilologer» har pekt 

på dualiteten i ordets engelske ekvivalent, dill, som kan bety både planten dill og tosk eller 

idiot.121 Gjennom årene konflikten har pågått har Ukraina tatt dette begrepet og begynt å 

bruke det selv, for å svekke begrepets makt. Dette kan man se blant annet gjennom at et 

nasjonalistisk parti, plassert godt ute på høyrefløyen i ukrainsk politikk tok navnet 

«Українське об’єднання патріотів» med forkortelsen «Ukrop». Partiet ble opprettet i juni 

2015, altså en god stund etter at man i Russland og pro-russiske områder begynte å bruke 

ordet «ukrop» om ukrainere med negativt fortegn.   

                                                
120 Hentet fra Komsomolskaja Pravda, 31.07.2014: «Современный русско-украинский словарь: Укропы, 
колорады, майдаун...». 
121 Hentet fra Komsomolskaja Pravda, 31.07.2014: «Современный русско-украинский словарь: Укропы, 
колорады, майдаун...». 
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4.6.2 Майданутый (Majdanutyj) 

Begrepet майданутый begynte å sirkulere først i 2004 i anledning «Oransjerevolusjonen» i 

Ukraina. Ordet er sammensatt av Majdan, som er navnet på den plassen i Kiev hvor 

demonstrantene samlet seg, både i 2004 og senere i 2013-14, og обманутый (obmanutyj), 

som er en adjektivform av verbet обмануть (obmanut) som betyr å forføre, eller å bedra. 

Ordet beskriver personen(e) som har blitt bedratt. Med andre ord beskriver dette sammensatte 

ordet massene som demonstrerte på Majdan-plassen, og som ifølge begrepet er villedet eller 

forført. Som nevnt ble begrepet først bruk om demonstrantene under oransjerevolusjonen, 

men bruken blusset opp igjen i takt med demonstrasjonene i 2013/14. 

4.6.3 Правосек (Pravek) 

Dette er en kortform av «Правый сектор», et ultranasjonalistisk politisk parti i Ukraina som 

ble beryktet etter de voldelige sammenstøtene med opprørspoliti i sentrum av Kiev i løpet av 

januar og februar 2014. I russiske medier (primært sosiale medier) er en Правосек en person 

som er medlem av, eller støtter det høyreekstreme partiet Pravyj sektor. Det er viktig å påpeke 

at begrepet primært brukes om faktiske medlemmer av det ultranasjonalistiske partiet Pravyj 

Sektor. I tillegg hevder Osipian i sin artikkel «Historical Myths, Enemy Images, and Regional 

Identity in the Donbass insurgency»,122 at begrepet ble benyttet for å skape et inntrykk av at 

det var nettopp Pravyj sektor som var kjernen på Majdan og at alle demonstrantene delte 

deres nasjonalistiske agenda. Det er dermed interessant å se om bruken av begrepet har 

forandret seg i løpet av tidsperioden oppgaven er avgrenset til, i form av antall benevnelser i 

den kvantitative delen av oppgaven og i form av innhold i den kvalitative delen av oppgaven. 

4.6.4 Хунта (Junta) 

Junta betyr opprinnelig forening eller råd. Gjennom engelsk har derimot begrepet kommet inn 

i andre språk med nedvurderende betydning.123 Begrepet blir brukt om klikker, 

sammensvergelser og lignende, gjerne i konteksten «militærjunta» eller «juntastyre». Slik er 

det også blitt benyttet om de nye styresmaktene i Ukraina, som kom til makten etter at 

Janukovytsj flyktet landet. Det er her viktig å legge merke til at det i utgangspunktet er 

spesielt myndighetene og ikke ukrainere generelt som betegnes når dette begrepet blir brukt. 

                                                
122 Osipian. 2015. 
123 https://snl.no/junta (27.03.17) 
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Bruken av begrepet antyder at det har funnet sted et kupp og at de som benytter begrepet, i 

dette tilfellet russiske media, anser ukrainske styresmakter som illegitime.  

4.6.5 Бандеровец (Banderovets) 

Banderovets er opprinnelig navnet på støttespillerne til den kjente ukrainske fascisten Stepan 

Bandera, som kjempet for ukrainsk frigjøring fra Sovjetunionen (og Polen i vest) før og under 

Andre verdenskrig. I Sovjetisk historiografi ble, ifølge Aleksandr Osipian,124 begrepet 

«banderitter» (banderovtsy) et sterkt ladet begrep med svært negative assosiasjoner som var 

ekvivalent med begreper som «ukrainske borgerlige nasjonalister», «kollaboratører», og 

«naziokkupantenes medsammensvorne». Over tid ble begrepet «banderovtsy» og varianter av 

begrepet («benderovtsy» og «bandery») brukt i videre forstand. Mange innbyggere i Donbass 

brukte begrepet for å referere til Vest-Ukraina; og det var ikke alltid brukt i negativ forstand, 

men refererte nøytralt til kulturelle forskjeller.125 Begrepet er utbredt i Russland og selv 

president Vladimir Putin har benyttet ordet for å beskrive den ukrainske regjeringen i 

offentlige taler.126 

4.6.6 Хохол (Khokhol) 

Ordet betyr, bokstavelig talt, en bunt eller en tuft av kornstilker og har sin opprinnelse i et 

gammelt slavisk ord. I kontekst med ukrainere refererer ordet til en hårsveis som i tidligere 

tider var svært utbredt blant ukrainske kosakker, hvor man kun hadde en liten lokk med hår 

igjen på et ellers skallet hode. Ordet har historisk vært benyttet nøytralt eller negativt om 

ukrainere.127 Encyclopedia of Ukraine hevder at ukrainere selv begynte å benytte begrepet 

hånlig om russifiserte ukrainere på 1900-tallet.128   

 

4.6.7 триединый русский народ (Triedinyj russkij narod) 

                                                
124 Osipian. 2015. 
125 Osipian. 2015. 
126 http://glavred.info/politika/putin-snova-vspomnil-banderu-i-boevikov-maydana-274413.html (25.03.17) 
127 Ermolaev, Herman. “Portayals of Nationalities in Soviet Russian Literature”, side 22, i Ewa M. Thompson 
(red.) The Search for Self-Definition in Russian Literature. Amsterdam: John Benjamins Publishin Company, 
1991.  
128 http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CK%5CH%5CKhokholIT.htm 
(25.03.17) 
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Begrepet «triedinyj russkij narod (den allrussiske nasjonen) er basert på ideen om en 

russiskhet som ikke består av kun etniske russere, men på alle de tre østslaviske folkene 

(hviterusserne, storerusserne, altså russerne og lillerusserne, som i dag er ukrainerne) og at 

disse utgjør en allrussisk nasjon.129  

4.6.8 Малороссия/ Малая Россия/Малая 
Русь/Малороссы/малорусский/малороссийский 
(Lillerussland/Lillerussere/Lillerussisk) 

Малороссия(/Малая Русь), eller Lillerussland, er et begrep som har svært lang fartstid. 

Malorossija og Malorusskij er begreper som ble brukt om det russiskkontrollerte Ukraina og 

dets innbyggere primært på 1800- og 1900-tallet og etter revolusjonen i 1917 ble begrepene 

droppet fra offisielt språk, og i stor grad generelt.130 Begrepet har en definitiv sjåvinistisk side 

ved seg, hvor det som i dag er Russland var kjent som «velikorossija», altså Storerussland, 

mens Ukraina var «Malorossija», Lillerussland. At Lillerussland var en del av det russiske 

imperiet og at begrepet også ofte brukes for å betegne et av de østslaviske folkene som utgjør 

den allrussiske nasjon, gjør at begrepet bidrar til å undergrave den ukrainske nasjonsideen.  

4.6.9 Украина «Братский народ»/ «Единый (один) народ» (Ukraina 
«bratskij narod»/ «edinyj (odin) narod»)  

I sin tale under innlemmelsen av Krim og Sevastopol i den russiske føderasjon den 18. mars 

2014, uttalte Vladimir Putin at Russland og Ukraina er «broderfolk».131 På dagen ett år 

senere, under en feiring av årsdagen for innlemmelsen av Krim og Sevastopol i den russiske 

føderasjon, uttalte han at Russland og Ukraina er «ett folk».132 Ideen om å være et broderfolk 

er en helt annen enn å være ett folk. Bruken av ordet broderfolk impliserer at det er to 

folkegrupper som har nære bånd, kulturelt, etnisk, geografisk og/eller lignende. Hovedpunktet 

er uansett, i denne konteksten, at bruken av ordet broderfolk anerkjenner Ukraina som en 

                                                
129 Gifford, James & Zezulka-Mailloux, Gabrielle. Culture & The State: Nationalisms. Canada: CRC Humanities 
Studio, 2003: 127. 
130 http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CL%5CI%5CLittleRussia.htm 
(25.03.17) 
131  «A отношения с Украиной, с братским украинским народом были и остаются и всегда будут для нас 
важнейшими, ключевыми, без всякого преувеличения».  
http://kremlin.ru/events/president/news/20603 (06.04.2017) 
132 «Дорогие друзья! Мы всегда в России считали, что русские и украинцы – это один народ. Я так думаю 
и сейчас.»  
http://kremlin.ru/events/president/news/47878 (06.04.2017) 
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nasjon, gjennom at de, ukrainerne, anerkjennes som et eget folk. Ett folk derimot, antyder det 

motsatte, og vil med rette kunne tolkes som undergraving av den ukrainske nasjonen. Her vil 

det være interessant å sette disse statistikkene opp mot hverandre og se hvorvidt det har vært 

en endring i bruken av begrepene i relasjon til hverandre. Ser man en nedgang i bruken av 

begrepet «bratskij narod» i løpet av oppgavens avgrensede tidsperiode? Er det en økning i 

bruken av begrepene «odin narod» og «edinyj narod»? Dette har i så fall tydelige 

implikasjoner for hvordan Ukraina og ukrainere blir framstilt av russiske aviser.  

4.7 Noen bemerkninger om begrepene 

Som jeg allerede har nevnt i beskrivelsen av noen av ordene, har noen av begrepene som i dag 

brukes om ukrainere og Ukraina også en annen betydning. Databasen skiller ikke mellom når 

disse begrepene brukes i sin opprinnelige betydning og når de representerer 

Ukraina/ukrainere. Dette er særlig tilfelle med «Khokhol», «Ukrop» og «Khunta». For å 

forsøke å sile ut artikler som ikke er relevante for oppgaven har jeg valgt å legge til «Ukraina» 

og «ukrainets» når jeg har søkt på de respektive uttrykkene. Det betyr likevel at det vil være 

en andel av artiklene som registreres som «treff» i denne konteksten som ikke relevante for 

oppgaven.  

Det jeg anser som den viktigste funksjonen til den kvantitative delen av analysen er 

potensialet den har når det gjelder å se en eventuell utvikling i bruken av de forskjellige 

begrepene. Var det slik at disse begrepene ble brukt mye i tiden før konflikten var et faktum? 

Kan man se noen slags frampek i media til hendelsene som kom? Er de en direkte reaksjon på 

demonstrasjonene på Majdan? Er det noen begreper som fikk større omfang enn andre i 

avisene? Dette er alle spørsmål jeg vil forsøke å besvare på en tilfredsstillende måte i den 

kvantitative delen av analysen. Jeg vil i all hovedsak bruke tabeller og grafer som tar 

utgangspunkt i datasettet for å vise hvordan utviklingen i framstillingen av ukrainere og 

Ukraina har funnet sted på bakgrunn av oppgavens problemstilling.  

I følgende kapittel vil jeg gjennom bruk av tabeller basert på datasettet mitt, vise utviklingen i 

bruken av begreper om Ukraina og ukrainere i russiske aviser. Gjennom disse tabellene og 

diagrammene ønsker jeg å vise at det faktisk har funnet sted en endring i framstillingen av 

Ukraina og ukrainere i russiske aviser som følge av konflikten i Ukraina. Jeg vil også, 

gjennom bruk av disse dataene, diskutere om endringen i noen tilfeller ikke nødvendigvis er 
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endringer i framstillingen av Ukraina eller ukrainere generelt, men er knyttet til spesifikke 

hendelser og spesifikke grupper i Ukraina.  
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5 Kvantitativ analyse 
I dette kapittelet vil jeg presentere data fra datasettet jeg har utarbeidet gjennom databasen 

Integrum. Jeg har valgt å lage tabeller og figurer som viser endringen i bruken av alle de 

utvalgte begrepene.  I samråd med veileder har jeg på grunn av datasettets størrelse valgt å 

ikke legge det ved i sin helhet. Datasettet vil være tilgjengelig ved forespørsel. 

For å vise noen totale bilder har jeg valgt å presentere det totale antall treff i massemedia i 

Integrum for noen av begrepene. Tabellene som heter «utvikling per år» er tabeller som viser 

utviklingen i bruken av begrepene i de avisene jeg har valgt ut til analysen. «Total utvikling 

per år» viser det totale antall treff i massemedia i Integrum. «Utvikling per måned, 2014» 

viser igjen utviklingen i bruken av begrepene i de respektive avisene jeg har valgt til analysen, 

mens «total utvikling per måned» viser på samme måte totale antall treff i massemedia i 

Integrum. Komsomolskaja Pravda er i oppgaven presentert med sin standardutgave, en utgave 

som kommer ut en gang i uken (Ezhenedelnik, i tabellene KP Ezhe.) og Moskva-utgaven. 

Moskva-utgaven og den ukentlige utgaven finnes i Integrum i PDF-format. Novaia Gazeta er 

presentert med både en digitalisert utgave og med PDF. Rossijskaja Gazeta er presentert med 

flere utgaver. I tillegg til standardutgaven er det Moskva-utgaven (RG M.VP), både 

digitalisert og i PDF. I tillegg er det også ukesutgaven av Rossijskaja Gazeta (RG N) som er 

tilgjengelig i PDF. De tre regionale avisene er kun presentert i digitalisert form, da de kun er 

tilgjengelig i en slik form i Integrum. Et viktig poeng her er at treffene i PDF-utgavene av 

avisene i all hovedsak samsvarer med treffene i de digitaliserte utgavene. For eksempel er de 

fleste treffene i KP Moskva, de samme treffene man finner i KP. Dette gjelder også for NG 

PDF og NG, og for RG, RG M.VP, RG M.VP PDF og RG PDF.  
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5.1 Banderovets: «Utvikling per år», «Total utvikling per år» og 
«utvikling per måned, 2014» 
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Som man kan se av dataene for «banderovets utvikling per år», fant det sted en sterk økning i 

hyppigheten i bruken av begrepet i 2014. Det er verdt å påpeke at 600 av de omtrent 700 

artiklene som utgjør forskjell i antall artikler om «banderovets» mellom 2012 og 2013 

publiseres i desember 2013, altså etter 21. november, da demonstrasjonene på Majdan 

begynte.  Dette tyder på at selv om den drastiske økningen i bruken av begrepet 

«banderovets» fant sted i 2014, kan man se at det også fant sted en økning i bruken av 

begrepet fra demonstrasjonene på Majdan begynte. Dette viser at bruken av begrepet 

banderovets er en direkte reaksjon på disse demonstrasjonene. 

 

På samme måte som vi ser en markant økning i bruken av begrepet «banderovets» i 2014 kan 

vi, hvis vi ser på tabellen for «banderovets utvikling per måned 2014», se en markant stigning 

i bruken av begrepet i februar og mars, 2014. Dette sammenfaller i stor grad med «klimakset» 

i demonstrasjonene på Majdan. Man kan argumentere for at dette er rotfestet i nyhetenes 

sensasjonalistiske natur. At Komsomolskaja Pravda er den avisen hvor økningen er mest 
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markant styrker en slik teori, på bakgrunn av deres tabloide natur. De voldelige 

sammenstøtene skapte sterke inntrykk som var lett å selge som nyhetsverdi og man trengte to 

parter i konflikten. «Banderovtsy», en historisk fiende som har «gjenoppstått» i Ukraina, og er 

lett å konstrastere med «oss» (her representert av russere) fungerte godt som metonym for den 

ene parten i konflikten. Også Novaia Gazeta fant plass til begrepet, men som den kvalitative 

analysen er et eksempel på, er flere av artiklene i Novaia Gazeta viet til kritikk av bruken av 

begrepet i russiske aviser, og én artikkel går så langt som å avvise det som propaganda.133 

Bruken av begrepet får en sterk nedgang i juni, før den stabiliserer seg på et lavere nivå enn 

det som var tilfellet for vårmånedene. Det eneste unntaket er et oppsving i antall artikler som 

nevner begrepet i september 2014, i Novaia Gazeta. 

Et annet interessant funn er at de regionale avisene Molot og Gazeta Dona glimrer med sitt 

fravær av artikler hvor de bruker begrepet med henholdsvis 3 artikler og 1 artikkel som 

nevner «banderovets» i den totale analyseperioden. Dette kan tyde på at de regionale avisene 

er mer forsiktige i framstillingen av ukrainere som «banderovtsy». På den andre siden ser vi at 

bruken av begrepet er utbredt i den regionale avisen Vechernij Rostov, som viser at det er en 

tydelig todeling i de regionale avisenes framstilling av ukrainere som «banderovtsy». I den 

grad Vechernij Rostov rapporterer om «banderovtsy» legger de seg på den samme linjen som 

de sentrale avisene, altså en kraftig økning i mars for å så ha en kraftig nedgang igjen i juni, 

for siden å stabilisere seg.   

Den utstrakte bruken av begrepet i de russiske avisene fra 2014 underbygger hypotesen om at 

det har funnet sted en endring i framstillingen av ukrainere i russiske aviser. Det at man har 

valgt å benytte seg av begrepet «banderovets» i stedet for ukrainer, eller «vest-ukrainer» for 

den saks skyld bidrar til å framstille ukrainere som antirussiske og som fascister.  

 

 

 

 

 

 

                                                
133 Novaia Gazeta, 16.04.2014: «Rossija i Ukraina, Moment Istiny». 
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5.2 «Majdanutie»: «Utvikling per år», «total utvikling per år» 
og «total utvikling per måned, 2014» 
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Som det framkommer av dataene i tabellen for begrepet «majdanutie utvikling per år» er dette 

et begrep som har fått lite spalteplass i de russiske avisene som er grunnlaget for min analyse. 

I de få tilfellene begrepet har vært nevnt ser vi at det har vært nevnt i Komsomolskaja Pravda. 

Dette kan igjen antyde at avisen i større grad er rettet mot sensasjonalistiske nyheter enn de 

andre sentrale og regionale avisene representert i oppgaven. Vi ser også av det totale antallet 

artikler at begrepet i liten grad har vært benyttet i russiske aviser generelt. Likevel kan man se 

at i den grad begrepet har vært benyttet om ukrainere, var det i 2014. Hvis vi ser på 

utviklingen i bruken av begrepet per måned i 2014 ser vi igjen at begrepsbruken topper seg i 

perioden februar/mars og at det er en nedgang i juni 2014, før den stabiliserer seg. Dette 

mønsteret kan man gjenkjenne også fra utviklingen i bruken av begrepet «banderovets», hvor 

det er et lite oppsving i Novaia Gazeta i september. Dette kan være knyttet til at det ble 

gjennomført demokratiske valg i Ukraina, og at Petr Porosjenko ble valgt som ny president i 

Ukraina i mai 2014. Stabiliseringen av forholdene i Ukraina, og da spesielt i Kiev, kan bidra 

til å forklare at begrepene mister sin nyhetsverdi. 
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5.3 «Ukraina «bratskij narod»» VS «edinyj/odin narod»: 

«Utvikling per år» 
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Tabellen «Ukraina bratskij narod utvikling per år» viser at begrepet «bratskij narod» fikk et 

oppsving i bruk i 2014, som følge av konflikten i Ukraina, før det i 2015 stabiliserte seg på et 

lavere nivå. Dette nivået var fortsatt høyere enn nivået før demonstrasjonene på Majdan. 

Samtidig øker også bruken av begrepene «edinyj narod» og «odin narod», om enn ikke like 

drastisk. 

Hvis man sammenligner utviklingen i bruken av begrepene i Komsomolskaja Pravda er det 

interessant å se at «bratskij narod» tydelig var det mest brukte begrepet av disse tre i 2014, for 

siden å synke i 2015. Imedlertid har bruken av «odin narod» steget litt hvert år, slik at det er 

cirka like mange artikler som bruker begrepet «odin narod» og Ukraina i samme artikkel, som 

det er artikler som bruker «bratskij narod» og Ukraina. Dette antyder en endring i 

framstillingen av Ukraina og ukrainere i Komsomolskaja Pravda. Bruken av begrepet 

«bratskij narod» antyder som nevnt i begrepsforklaringen at det er «brodrefolk», altså 

nærskyldte, men fortsatt ulike folk. Og selv om man kan argumentere for at bruken av 

begrepet «bratskij narod» også er en måte å fokusere på likheter og fellesskap på, utelukker 

ikke dette begrepet at folkene er ulike. Bruken av «odin narod» fjerner distinksjonen mellom 

folkene og dermed kan dette funnet knyttes til Kolstøs teori om at større grupper (her 

representert av Russland) vil velge å fokusere på likhetene og fellesskapet mellom 

Russland/russere og Ukraina/ukrainere i stedet for forskjellene. En lignende tendens kan vi 

også se i de andre nasjonale avisene, men her har bruken av begrepet «odin narod» ikke 

steget, slik den har i Komsomolskaja Pravda. 
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5.4 «Ukrop Ukraina»: «Utvikling per år» og «total utvikling per 
år»  

 

 

 

Som nevnt i begrepsforklaringen ville det vært vanskelig å si alt for mye om utviklingen av 

bruken av begrepet «ukrop» hvis det ikke hadde vært tydelig i statistikken at det har skjedd en 

endring. Det er særlig i tabellen «ukrop Ukraina, total utvikling per år» at en slik endring er 
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synlig. Endringen i 2015 kan derimot ikke nødvendigvis knyttes til en forandring i 

framstillingen av Ukraina og ukrainere i russiske aviser. Bakgrunnen for denne endringen er 

opprettelsen av det ukrainske politiske partiet «UKROP» (Українське об’єднання 

патріотів). Partiet ble opprettet i juni, 2015,134 og har siden den gang deltatt i valgene i 

Ukraina. De fleste artiklene i russiske aviser som inneholder «ukrop» og «Ukraina» fra juni 

2015 og fremover omtaler i all hovedsak det politiske partiet, og bruker ikke «ukrop» som et 

nedverdigende begrep om ukrainere. At ukrainerne selv har valgt å bruke begrepet «ukrop» 

med positivt fortegn er i seg selv interessant. Dette er en form for transkoding, hvor man gir 

ny mening til et begrep som har negative konnotasjoner.135 Men vi ser fortsatt en ganske stor 

økning i bruken av begrepet totalt i 2014, noe som antyder at begrepet har vært brukt i 

framstilling av ukrainere i russiske aviser.  

 

Hvis vi ser på tabellen «Ukrop Ukraina utvikling per år» kan vi se at det har funnet sted en 

økning i antall artikler som omtaler ukrainere som «ukrop», fra 2014 og fremover. Det at det i 

de respektive sentrale avisene går fra tilnærmet ingen artikler med bruk av begrepet «ukrop» 

til fra 7 til 22 artikler med bruk av begrepet, antyder at bruken av begrepet har bidratt til en 

endring i framstillingen av Ukraina og ukrainere, om enn en liten endring. Hadde det vært 

større andel artikler i de respektive avisene også før 2014, hadde det vært vanskeligere 

avgjøre hvorvidt det var en sammenheng mellom begrepet «ukrop» og framstillingen av 

ukrainere.  Videre ser man at mens antallet artikler som bruker begrepet i RG har økt fra 2014 

til 2015, har det sunket i KP og NG.  

 

 

 

 

 

                                                
134 https://www.ukrinform.net/rubric-politics/1856126-
ukrop_political_party_launched_by_oligarch_kolomoisky_obtains_registration_332407.html (10.05.2017) 
135 Hall, Stuart. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: SAGE Publications 
Ltd, 2003: 270. 
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5.5 Khunta Ukraina: «utvikling per år», «utvikling per måned, 
2014», «total utvikling per måned, 2014» 
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Som vi kan se i tabellen «khunta Ukraina utvikling per år», er det en tydelig stigning i bruken 

av begrepet khunta i artikler som omhandler Ukraina i 2014. Ser man på tabellen «khunta 

Ukraina utvikling per måned 2014» og «khunta Ukraina total utvikling per måned 2014» ser 

man en kraftig stigning i mars, som fortsetter fram til mai for så først å synke kraftig, og så 

gradvis synke de siste månedene av året. Likevel ser vi at bruken av begrepene stabiliserer seg 

på et høyere nivå enn det som var tilfellet før demonstrasjonene på Majdan fant sted.  

 

Ser vi på de forskjellige avisen kan vi se at de har litt forskjellige «peak»-punkter. Vi ser at 

Komsomolskaja Pravda, som for øvrig bruker begrepet mest, bruker begrepet i flest artikler i 

april, men har tilnærmet like mange unike artikler som bruker begrepet i mai. I tilfellet 

Komsomolskaja Pravda ser vi også tilløp til bruken av begrepet «khunta» i februar. Ser vi på 

Rossijskaja Gazeta derimot, ser vi at antallet artikler med begrepet skyter i været i mai 2014, 

som er den måneden begrepet benyttes mest i russiske aviser totalt sett. Dette kan være 

knyttet til presidentvalget i Ukraina. Novaia Gazeta har derimot en økning i bruken av 

begrepet i september. Årsaken til økningen i antall artikler i Novaia Gazeta er en dokumentar 

kalt «13 venner av Juntaen» (13 друзей хунты) som ble laget og vist av den russiske tv-

kanalen NTV. Flere av artiklene i Novaia Gazeta i september omtaler denne dokumentaren 

spesielt og omtaler hvordan konflikten i Ukraina generelt framstilles i russiske medier.  

Vi ser at de regionale avisene har færre artikler som bruker begrepet «khunta». Gazeta Dona 

har ingen artikler i analyseperioden som bruker begrepet «khunta» i samme artikkel som 
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Ukraina. Molot og Vechernij Rostov har derimot en økning i 2014, som tyder på at det er en 

endring i framstilling av Ukraina som følge av hendelsene i Ukraina, om enn liten.  

At så mange avisartikler velger å benytte seg av begrepet «khunta» i perioden rundt 

presidentvalget i Ukraina, kan fortelle oss noe om framstillingen av Ukraina i Russland. En 

slik framstilling impliserer at makten i Ukraina er «kuppet». På samme tid som dette 

undergraver den nye regjeringens legitimitet, sier det også noe annet om den russiske 

framstillingen av ukrainere. Ved å framstille den politiske ledelsen i Ukraina som en «junta» 

legges skylden nettopp på den politiske ledelsen og ikke på det ukrainske folk. Dette 

«frikjenner» den ukrainske befolkningen, som er underlagt et «juntastyre» som har kuppet 

makten. I så måte er det ikke ukrainere generelt som framstilles negativt, men snarere en liten 

del av befolkningen, nærmere bestemt medlemmer av «juntaen» og dens støttespillere.  

5.6 «Khokhol Ukraina»: «Utvikling per år» og «total utvikling 
per år» 
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Som det framkommer av tabellen her er det i bruken av begrepet «khokhol Ukraina» en 

ganske jevn fordeling av artikler på de forskjellige årene i de ulike avisene. I gjennomgangen 

av eventuelt interessante artikler for den kvalitative delen av oppgaven ble det klart at det var 

vanskelig å etablere en direkte korrelasjon mellom bruken av begrepet i framstillingen av 

ukrainere og konflikten i Ukraina, da «khokhol» i Russland også er et relativt vanlig 

etternavn. Likevel ser vi av tabellen at det fant sted en betydelig økning, totalt sett, i bruken 

av begrepet khokhol og Ukraina i samme artikkel. 
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5.7  Pravoseki: «Utvikling per år» og «total utvikling per måned, 
2014» 

 

 

Fra tabellen «pravoseki utvikling per år» ser vi at begrepet ikke ble benyttet i russiske aviser 

før 2014. Dette er knyttet til at gruppen «Pravyj sektor» ble formet sent i november 2013 og 

var en minimal gruppering fram til sammenstøtene mellom opprørspoliti og demonstranter i 
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midten av februar 2014.136 Vi ser likevel at bruken av begrepet ikke tar seg opp totalt sett i 

russiske aviser før i april/mai 2014. Dette er antakelig knyttet til at bevegelsen ble etablert 

som et politisk parti i mars 2014. I så måte er antakelig flere av artiklene i mai knyttet til at 

«pravekiene» stilte til valg. 

Tabellen «pravoseki utvikling per år» viser også at det primært er avisene Komsomolskaja 

Pravda og Novaia Gazeta som benyttet seg av begrepet «pravosek» i 2014. Samtidig 

gjenkjenner man mønsteret fra tidligere tabeller, nemlig at begrepene blir brukt i flest artikler 

i 2014, etter det stabiliserer bruken seg på et lavere nivå, men fortsatt høyere enn nivået var 

før demonstrasjonene på Majdan startet. Rossijskaja Gazeta har på sin side bemerkelsesverdig 

få artikler som nevner «pravosek» i 2014, men man kan se en liten økning i antallet artikler 

som bruker begrepet i 2015. Igjen ser vi at Molot og Gazeta Dona har få (her ingen) artikler 

som benytter seg av dette begrepet,», mens den siste regionale avisen, Vechernij Rostov, har 

noen (3).  

5.8  Malorossija: “utvikling per år” og “total utvikling per år” 

 

 

                                                
136 Shekhovtsov, Anton og Umland, Andreas. «Ukraines Radical Right» i Journal of Democracy, volum 24, 
nummer 3, juli 2014: 59. 
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Tabellen «Malorossija utvikling per år» viser at det var et tydelig oppsving i bruken av 

begrepet «Malorossija» i den sentrale avisa Komsomolskaja Pravda og i den regionale avisa 

Vechernij Rostov i 2014. Samtidig ser vi at bruken av begrepet i Komsomolskaja Pravda 

faller drastisk igjen i 2015.Dette samsvarer med tabellen for de totale antallene artikler i 

analyseperioden, hvor vi ser et tydelig hopp i bruken av «Malorossija» i 2014, med en 

tilbakegang til årene før 2014 året etterpå. Antallet artikler i Vechernij Rostov forholder seg 

ganske likt i 2015 som i 2014. Ellers ser vi at begrepet har vært lite brukt i avisene som er 

valgt ut.   
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5.9  Malorusskij: “utvikling per år” og “total utvikling per år”  

 

 

 

Som vi kan se fra tabellene knyttet til begrepet «malorusskij» ble ikke begrepet brukt i det 

hele tatt i noen av de utvalgte avisene til analysen. Dessuten ser vi at begrepet har svært liten 

utbredelse i russiske aviser, da det totalt på det meste ikke er mer enn litt over 200 treff. Et 

interessant aspekt er likevel at bruken av begrepet har falt en del i 2015. 
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5.10  Malorossijskij: “utvikling per år” og “total utvikling per år” 

 

 

 

Her viser tabellen «malorossijskij utvikling per år» at bruken av begrepet «malorossijskij» 
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brukte begrepet, men at det allerede i 2012 var to artikler som brukte begrepet. Dette antyder 

at vi ikke kan sette bruken av begrepet «malorossijskij» i Molot i sammenheng med 

konflikten i Ukraina. Igjen ser vi at Gazeta Dona ikke har bruker begrepet i noen artikler i 

analyseperioden.  

Det kanskje mest interessante å hente ut fra tabellene angående begrepet «malorossijskij» er 

fra tabellen som viser det totale antallet artikler i integrum. Her ser vi en klar økning i bruken 

av begrepet i 2014, men vi ser også en nedgang i bruken av begrepet i 2015, som faktisk er 

lavere enn bruken av begrepet før hendelsene i Ukraina.  

5.11  Triedinyj russkij narod: “utvikling per år” og “total 
utvikling per år” 
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Som vi kan se fra «triedinyj russkij narod utvikling per år, total» er begrepet svært lite utbredt 

i russiske aviser. Vi ser dog at begrepet har vært brukt ved to forskjellige anledninger i 

Rossijskaja Gazeta, En gang i 2013 og en gang i 2015. Selv om begrepet brukes svært lite, er 

det mulig å se en økning i det totale antall artikler i Integrum som bruker begrepet. Økningen 

kan begrunnes med hendelsene i Ukraina, men begrepet er fortsatt svært lite utbredt i russiske 

aviser. 

5.12  Drøfting 

Før jeg går i gang med en drøfting av hva man kan hente ut fra disse dataene, ser jeg på det 

som nødvendig å komme med et forbehold. For selv om de russiske avisene har benyttet seg 

av disse begrepene, er det umulig i denne kvantitative analysen å avgjøre intensjonen eller 

holdningen til artikkelforfatteren. Som den tidligere nevnte artikkelen i Novaia Gazeta der 

journalistene omtalte bruken av begrepet «banderovets» som propaganda, kan også andre 

artikler ha dette fokuset. Derimot viser forekomsten av disse begrepene i russiske aviser at 

begrepene er en del av den russiske diskursen rundt Ukraina og ukrainere. I den kvalitative 

analysen vil jeg i større grad drøfte hva bruken av disse begrepene, og andre, kan fortelle oss 

om hvordan Ukraina og ukrainere framstilles og hvordan dette kan påvirke forholdet mellom 

Russland/Ukraina og russere/ukrainere.  

Så, er det noen mønstre som går igjen?   Hvis vi begynner med å se på utviklingen per år ser 

vi at de fleste begrepene, med unntak av “Ukrop” og “Triedinyj Russkij Narod”, var absolutt 
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mest i bruk i russiske aviser i 2014. Vi ser også at de avtar i antall forekomster i 2015, men at 

de stabiliserer seg på et høyere nivå av bruk enn hva som var tilfellet før demonstrasjonene på 

Majdan, høsten 2013. Hvis vi så ser på utviklingen per måned i 2014, ser vi at det 

utkrystalliserer seg et mønster. For flere av begrepene kan vi se en stigning som begynner i 

februar/mars 2014, før bruken synker i mai/juni og stabiliserer seg. Dette kan knyttes til den 

kaotiske situasjonen i Ukraina, og spesielt Kiev, i denne perioden. Det at demonstrasjonene 

eskalerte i slutten av februar 2014 førte til at tidligere president Viktor Janukovytsj valgte å 

flykte fra landet, og kan bidra til å forklare hvorfor bruken av disse begrepene økte i denne 

perioden. For begrepene “pravosek” og “majdanutie” er dette særlig naturlig, da disse 

begrepene er knyttet direkte til Majdan. Også det faktum at det ukrainske parlamentet foreslo 

å fjerne en lov som tillot regioner i Ukraina å gjøre russisk til andrespråk, rett etter at 

Janukovytsj flyktet og annekteringen av Krim, må antas å være medvirkende årsaker til at 

denne typen begrepsbruk økte i denne perioden.  

 Følgelig kan også det faktum at Ukraina valgte en ny president være årsaken til at bruken av 

begrepene sank. Dette kan også antyde en form for sensasjonalisme, hvor avisene anser 

nyhetsverdien som større i tilfeller der det er snakk om konflikt, vold, ekstremisme, intern 

splid og fare. Situasjonen i Ukraina, og spesielt Kiev, mellom februar og juni 2014, stemmer 

overens med alle disse kriteriene. I slike tilfeller vil avisene også forsøke å finne en måte å 

relatere nyhetene til “oss” og ikke til “de andre”, altså hva dette betyr for “oss” og vil forsøke 

å forenkle saken, slik at den blir lettere forståelig for “oss”. Dette kan være en medvirkende 

årsak til at det har vært en økning i bruken av disse begrepene i den gitte perioden. For å 

“selge” nyhetene, gjør avisene det lettere å forstå gjennom å skape “poler”, helter og 

antihelter. Spesielt Komsomolskaja Pravda benytter seg av begrepene som er valgt ut til 

analysen, noe som kan bidra til å underbygge teorien om sensasjonalisme, på bakgrunn av 

avisas tabloide natur. 

Likevel ser vi at bruken av disse begrepene ikke forsvant helt fra russiske aviser etter at 

situasjonen hadde “roet” seg i Ukraina. Dette viser at det har funnet sted en endring i 

framstillingen av ukrainere og Ukraina i russiske aviser siden demonstrasjonene begynte på 

Majdan.  

Et annet interessant aspekt er at “bratskij narod” er mer framtredende i 2014 enn “odin/edinyj 

narod” i de utvalgte avisene, mens vi ser en jevnere fordeling av begrepene i 2015, hvor det 

også finnes flere artikler som bruker “odin/edinyj narod”. Dette kan antyde en 
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holdningsendring i de respektive russiske avisene til Ukraina og ukrainere. Som nevnt 

tidligere er det en vesensforskjell mellom å betegne ukrainere som et broderfolk og å betegne 

russere og ukrainere som ett folk. I så måte kan dette støtte Kolstøs teori om at større grupper 

(her russere) tenderer mot å forsøke å subsumere under seg mindre nabogrupper (ukrainere). 

Tallene kan også antyde at framstillingen av Ukraina og ukrainere er annerledes i de regionale 

avisene enn den er i de sentrale avisene. For eksempel er det totale antallet artikler i avisa 

Gazeta Dona, med begrepene nevnt i tabellene over, kun seks. Heller ikke i Molot ser man 

noen nevneverdig endring i bruken av begrepene. Den siste av de regionale avisene, Vechernij 

Rostov, skiller seg derimot ut. Her ligger utviklingen i bruken av begrepene nærmere det som 

er tendensen i den sentrale pressen. At Vechernij Rostov har så mange artikler knyttet spesielt 

til “Khunta” og “Banderovets”, svekker teorien om at de regionale avisene, i geografisk 

grenseområde til konflikten, framstiller Ukraina/ukrainere på en annen måte. Et viktig 

argument her er også at mindre, regionale viser ofte er mindre opptatt av utenriksnyheter, selv 

om man vil kunne anta at de, i et grenseområde, ville vært opptatt av å formidle nyheter som 

kan forstås som relevante for “oss”. 

Tabellene og figurene viser også en utstrakt bruk av spesielt begrepet «banderovets» som kan 

knyttes til en frame for «fascisme» eller for «russofobi». Samtidig ser vi at bruken av begrepet 

«pravoseki» også er høy mellom mars og juni 2014. Begge disse begrepene kan knyttes til 

høyreekstremisme og man kan da hevde at det eksisterer en frame for «høyreekstremisme» 

som har vært benyttet i framstillingen av ukrainere og Ukraina i analyseperioden, spesielt 

knyttet til den uoversiktlige situasjonen i Ukraina i perioden februar til juni 2014. Også 

bruken av begrepet «Khunta» (junta) er svært mye brukt for å omtale ukrainske myndigheter 

og bruken av begrepet bidrar til å framstille ukrainske myndigheter som illegitime. 
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6 Kvalitativ analyse 
Før jeg går i gang med den kvalitative analysen vil jeg redegjøre for utvalget av artiklene som 

analyseres. Artiklene er hentet i sammenheng med søkene som ble gjort for den kvantitative 

analysen. Her gikk jeg gjennom alle artiklene og «silte» ut artikler som kunne være relevante 

for min analyse. Videre ble de relevante artiklene kategorisert etter søkeord og avis. Jeg har 

valgt å ha alle avisene representert, for å se hvorvidt de begrepene som benyttes varierer fra 

avis til avis. Jeg har gjort et utvalg jeg mener er gode eksempler på avisenes framstilling av 

Ukraina og ukrainere. I analysen vil jeg gå gjennom de utvalgte artiklene kronologisk og jeg 

vil se nærmere på hvordan begrepene brukes i lys av oppgavens teoretikere. 

6.1 Komsomolskaja Pravda, 01.11.2013: «Политолог, экономист 
Александр РАЗУВАЕВ: «России не надо удерживать 
Украину...»» 

 Artikkelen ble publisert før demonstrasjonene på Majdan fant sted og handler om Ukrainas 

(da) forestående nærmere integrering med EU. I så måte kan det være interessant å 

sammenligne denne med artikler som er skrevet under demonstrasjonene på Majdan eller i 

den kaotiske perioden etter.  

 

Artikkelen er et referat av en spørrerunde, på tv og radio, hvor innringere stiller statsviteren 

Aleksandr Razuvaev spørsmål. Han mener at Russland ikke trenger Ukraina. Fra et 

pragmatisk perspektiv, sier han, er forholdet mellom Russland og Ukraina nødvendig primært 

når det gjelder gass. Han gir spesielt skryt til Kutsjma, som han mener var flink til å balansere 

forholdet mellom øst og vest i Ukraina i sin presidentperiode. Begrepet «bratskij narod» 

brukes flere ganger i denne artikkelen, først av en innringer som tydelig virker fortvilet over 

at Ukraina står overfor en nærmere integrering med EU (og videre, i hans øyne, med NATO). 

Dette kommer fram i utsagnet: «hvordan kan vi miste det broderlige Ukraina!»137 

Utsagnet viser at det eksisterer en idé om Ukraina som et «broderfolk» i Russland, som da er 

nært beslektet med russerne, men fortsatt en annen gruppe.  

 

                                                
137 Komsomolskaja Pravda. 01.11.2013: «Как можно потерять братскую Украину!». 
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Statsviteren som spørres ut, er av en annen oppfatning. Han mener ideen om Russland og 

Ukraina som et «broderfolk» (bratskij narod), som «ett folk» (edinyj narod) og ideen om et 

russisk-ukrainsk vennskap er en myte som er i ferd med å kollapse. Ideen om den kievske 

«døpefonten» er, ifølge han et vakkert eventyr, men et eventyr russere har betalt sjenerøst for, 

med russiske penger og russisk blod.138 Han forklarer kollapsen av myten om ukrainere og 

russere som «broderfolk» med at ukrainere er et «typisk slavisk folk» mens russere er «litt 

slavere, litt finner og litt tatarer.» I tillegg, sier statsviteren, er en veldig viktig forskjell i 

mentaliteten. Russernes mentalitet stammer fra den «gylne horde»; både det autoritære 

styressettet og vår særegne lidenskap kommer derfra. Og videre hevder han: «Dessuten, selv 

om vi på en måte er slavere, har vi liksom ikke slavisme i oss. Slavere er generelt et ikke-

aggressivt folkeslag. De er snille, myke: men de har ingen ambisjoner. Og for russerne var det 

«horde-mentaliteten» som gjorde det mulig å skape et slikt imperium» [som vårt].139  

 

En slik framstilling av Ukraina og ukrainere viser at det er en stor forskjell på hvordan russere 

forstår sin nabo i sør og vest. Her framstilles ukrainere og russere som to distinkt forskjellige 

etniske grupper, med bakgrunn i deres historiske forskjeller. Samtidig kaller Razuvaev de 

slaviske folkene (og dermed i utvidet forstand også Ukraina) for folkeslag uten ambisjoner. 

Dette bidrar til å trekke tydelige skillelinjer mellom hva det vil si å være russer og hva det vil 

si å være ukrainer. At ideen om at Ukraina og Russland er «broderfolk» eller «ett folk» er en 

myte som russerne har måttet betale dyrt for, kan antyde en følelse av å være lei av å måtte 

«dra med seg» en gruppe, som ikke bidrar med noe selv, og at det i så måte er best å kutte 

båndene. 

 

En av innringerne hevder at «Ukraina oppfører seg som ei rebelsk lita jente: jo sterkere du 

trekker henne mot deg, jo sterkere forsøker hun å komme seg unna».140 Innringeren følger opp 

med å si at det beste man kan gjøre er å gi dem tid, så vil de komme av seg selv. En slik 

                                                
138 Komsomolskaja Pravda. 01.11.2013: «… рушится миф о братском или едином народе. Киевская купель 
- красивая сказка, но не больше и не меньше. Сказка, за которую мы, русские, щедро платим русскими 
деньгами и русской кровью». 
139 Komsomolskaja Pravda. 01.11.2013: «Как бы странно это ни звучало, но в отличие от украинцев, 
которые являются типичной славянской нацией, мы - сплав славян, финнов, татар. Кроме того, очень 
важна ментальность. Она у нас идет от Орды - и авторитарная власть, и особая пассионарность - все это 
оттуда: И к тому же славянство в нас вроде есть, а славизма почему-то нет. Славяне вообще-то народ 
неагрессивный. Они добрые, податливые: Но у них нет амбиций. И только русским ордынская 
ментальность дала возможность построить такую империю». 
140 Komsomolskaja Pravda. 01.11.2013: «Украина ведет себя, как строптивая девчонка: чем сильнее ты ее к 
себе тянешь, тем сильнее она вырывается». 
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metafor, som ser på Ukraina som ei rebelsk jente, bidrar til å forsterke skillelinjene mellom 

det å være ukrainer og det å være russer. For det første er dette en metafor. Her brukes 

«Ukraina» i stedet for de som er ansvarlige for politikken om nærmere integrering med EU. Å 

bruke «Ukraina» her framstiller det som at alle ukrainere ønsker dette og bidrar til å 

generalisere ukrainerne. Dette er interessant å se i sammenheng med artikkelen fra Novaia 

Gazeta, hvor de er veldig opptatt av å kontrastere bildet av Ukraina. Metaforen «som ei 

opprørsk lita jente» er tydelig nedsettende. Gjennom å framstille Ukraina slik, antyder man at 

ukrainere, og ukrainske ledere, ikke selv vet hva som er best for dem og at de er mest opptatt 

av å være trassige overfor Russland, bare for å være det. Her framstilles også Russland i 

denne sammenhengen som en autoritetsperson som vet hva som er best for Ukraina. Dette 

underbygges av oppfølgingen, hvor innringeren hevder at hvis man bare gir opprørske jenter 

tid, vil de komme tilbake av seg selv.  

 

Statsviteren som uttaler seg i denne artikkelen sier også noe om hva som blir potensielt 

smertefullt dersom Ukraina går inn i EU. Svaret er tre-delt, det første gjelder militærbasen på 

Krim og det andre omhandler trygg transitt av gass. Det siste punktet hans omhandler russere 

i Ukraina: «Takket være noen sovjetiske ledere gav vi Ukraina en del av Russland. Og på 

ingen måte den dårligste delen, som vi har kjempet mer enn én krig for. Men det viktigste: Vi 

ga bort russere som livegne, de som bodde der, og de befinner seg nå mot sin vilje i 

et fremmed land».141 Her kan man argumentere for at statsviteren benytter seg av myten om 

antiquitatis. Gjennom å hevde at det var russiske folk som først slo seg ned i disse områdene, 

og at dette egentlig er en del av Russland, som bare ble gitt til Ukraina, påberoper han seg 

myten om antiquitatis, at man er den gruppen som først slo seg ned på et bestemt territorium 

og derfor har særlig stort krav på det. At han hevder at disse nå bor i et fremmed land mot sin 

vilje er også interessant. Det framstår som at statsviteren som blir utspurt her hevder at denne 

delen av Ukraina igjen må bli en del av Russland, som er rettmessig eier av landområdene. 

Hvem statsviteren mente var russere i Ukraina i skrivende stund er vanskelig å fastslå. Det er 

ikke mulig å konkludere med om han mener at øst-ukrainere egentlig er russere eller om han 

mener kun de faktiske (etniske) russerne som bor i Ukraina, som det fortsatt finnes en god del 

                                                
141 Komsomolskaja Pravda. 01.11.2013: «Есть и третья - это русские на самой Украине. Благодаря 
некоторым советским правителям мы подарили Украине часть России. Подарили не самые плохие земли, 
за которые воевали не одну войну. А главное, как крепостных подарили русских людей, которые жили на 
этих землях и теперь против своей воли оказались на чужбине». 
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av. Hvis han mener at øst-ukrainerne egentlig er russere skiller han mellom ukrainere innad, 

altså at deler av den ukrainske befolkningen egentlig er russere.  

6.2 Rossijskaja Gazeta, 20.12.2013: “Ответ Путина” 

Denne artikkelen, som er fra under demonstrasjonene på Majdan, er en gjengivelse av de 

viktigste punktene fra Putins årlige store pressekonferanse. En egen del av denne 

pressekonferansen, som også er gjengitt hos Rossijskaja Gazeta, handler om Russlands 

forhold til Ukraina. I denne delen starter Putin med å si “Helt seriøst, vil jeg fortelle dere, vi 

bruker ofte begrepene “broderland” og “broderfolk”. I dag ser vi at Ukraina befinner seg i en 

vanskelig situasjon økonomisk, sosialt og politisk. Situasjonen oppsto på grunn av en rekke 

grunner, men situasjonen er objektiv. Og hvis vi virkelig mener at dette er et “broderfolk” og 

et “broderland”, så må vi opptre som nære slektninger og støtte det ukrainske folk i denne 

vanskelige situasjonen.”142 Putin er på pressekonferansen forsiktig med å hevde noe annet enn 

at Ukraina er et “broderfolk”, samtidig som han understreker at russerne må hjelpe det 

ukrainske folk (украинский народ) gjennom denne vanskelige situasjonen. Bruken av det 

ukrainske folk antyder her en erkjennelse av at ukrainere og russere er to forskjellige folk. 

Dette strider med uttalelser Putin blant annet kom med både før denne pressekonferansen, i 

september 2013, og senere, i mars 2015, hvor han på ettårsdagen for anneksjonen av Krim 

uttalte at “i Russland har vi alltid tenkt at russere og ukrainere er ett folk.”143 Dette viser en 

tvetydighet hos Putin i framstillingen av det ukrainske folk.  

Putins utsrakte bruk av begrepet “bratskij narod” bidrar til å forklare hvorfor bruken av 

begrepet var særlig høy i begynnelsen av konflikten i Ukraina. Som vi så i tabellen “odin 

narod utvikling per år” fant det sted en økning i bruken av begrepet i 2015. Dette kan 

antakelig knyttes til Putins bruk av begrepet “odin narod”, selv om det her vil være nødvendig 

å gjøre videre undersøkelser for å konkludere i den ene eller den andre retningen. 

                                                
142 Rossijskaja Gazeta, 20.12.2013: «Вы знаете, совершенно серьезно вам скажу, без всякой иронии, мы 
часто употребляем словосочетания "братская страна", "братский народ". Сегодня мы видим, что Украина 
находится в сложном положении: и экономическом, и социальном, и политическом. Ситуация возникла 
по ряду обстоятельств и причин, но эта ситуация объективная. И если мы 
действительно говорим, что это братский народ и братская страна, то мы и 
должны поступить как близкие родственники и поддержать украинский народ в 
этой сложной ситуации.» 
143 http://kremlin.ru/events/president/news/19143 og http://kremlin.ru/events/president/news/47878 
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Putin fortsetter med å argumentere for at den ukrainsk-russiske handelsavtalen av 2013 (hvor 

Russland skulle kjøpe Euroobligasjoner for 15 milliarder av Ukraina,  men har siden blitt 

skrinlagt på grunn av hendelsene i Ukraina)  ikke hadde noen tilknytning til Majdan, men at 

Ukraina «er i en vanskelig situasjon og at Russland må støtte dem».144 Han påpeker at det er 

viktig å ha i bakhodet Russlands spesielle forhold til Ukraina og at også Russland er 

interessert i å opprettholde samarbeidet mellom de to landene.145 Han kaller også ukrainerne 

for “våre ukrainske venner” under pressekonferansen.146 Det er med andre ord ingen tegn til 

“etnisk sjåvinisme” å spore i denne artikkelen som tar for seg nøkkelpunkter i Putins årlige 

pressekonferanse. Det er heller ingen fordømmelse, som ville kunne bidratt til å forsterke eller 

flytte etniske skillelinjer mellom russere og ukrainere, men en framstilling av ukrainere og 

Ukraina i en vanskelig situasjon, som trenger hjelp fra Russland og russere, som de har et 

spesielt forhold til.  

6.3 Komsomolskaja Pravda, 24.12.2013: “Милонову 
припомнили Киевскую Русь” 

Artikkelen handler om at et medlem av den lovgivende samling i St. Petersburg, Vitalij 

Milonov, reiser til Majdan for å støtte demonstranter som ønsker å styrke det russisk-

ukrainske samholdet, blant annet med banner som «Ukraina og Russland – Sammen sterke!» 

og slagord som «ortodoksi eller døden».147 Videre skriver artikkelforfatteren at situasjonen 

rett og slett ble farlig, fordi «ukrainske nasjonalister, som er kjent for sin avsky mot 

moskalene (nedsettende begrep om russere, som brukes av ukrainere) reagerte på Milonovs 

og hans støttespilleres budskap, fordi det var ukarakteristisk for Majdan.148 De som sammen 

med Milonov støttet dette banneret og slagordet blir framstilt som kosakker (казаки). 

 

 At de ukrainerne som demonstrerte for et sterkere fellesskap med Russland ble kalt kosakker 

er interessant. Kosakkene var, historisk sett, bosatt i Øst-Ukraina og Russland. Grunnen til at 

                                                
144 Rossijskaja Gazeta, 20.12.2013: «Это никак не связано ни с майданом, никак не связано с 
европереговорами Украины. Мы просто видим, что Украина в сложном положении и ее нужно 
поддержать». 
145 Rossijskaja Gazeta, 20.12.2013: «Повторяю еще раз, имея в виду наши особые отношения с Украиной и 
желая сохранить кооперацию, в которой мы тоже заинтересованы». 
146 Rossijskaja Gazeta, 20.12.2013: «Но, конечно, это явная поддержка наших украинских друзей». 
147 Komsomolskaja Pravda, 24.12.2013: «Украина и Россия - вместе сила!» og «Православие или смерть!». 
148 Komsomolskaja Pravda, 24.12.2013: «Дело в том, что Нехарактерным для майдана лозунгом 
заинтересовались украинские националисты, известные своей нелюбовью к москалям. Стало попросту 
опасно». 



70 
 

de her kalles kosakker kan knyttes til at kosakkene som midten av 1600-tallet gjorde et opprør 

mot det polsk-litauiske kongedømmet og opprettet et uavhengig «hetmanat» i det som i dag er 

midt-Ukraina, og som i 1654 ble en underlagt det russiske imperiet. Årsaken til at de valgt å 

løsrive seg fra det polsk-litauiske kongedømmet var blant annet knyttet til undertrykkelse av 

østslavere som utøvde den russisk-ortodokse tro. Mot dette bakteppet kan det hende at 

begrepet kosakk i denne konteksten brukes for å betegne ukrainere som ønsker å være 

tilknyttet Russland, fordi de føler seg undertrykt av majoriteten Ukraina.  

 

Det kommer tydelig fram i denne artikkelen at bidrar til å trekke en skillelinje i den ukrainske 

befolkningen, hvor den ene delen framstilles som russiskfiendtlig, mens den andre framstilles 

som russiskvennlig. Det er altså de ukrainske nasjonalistene som er kjent for sin avsky mot 

moskalene, men det finnes også ukrainere som ikke defineres som nasjonalister. Disse kaller 

Milonov i artikkelen for «våre ukrainske kamerater» (товарищи).149 Slik ordet «kamerat» på 

norsk har konnotasjoner til kommunismen, har den russiske ekvivalenten товарищ 

(tovarisjtsj) sterke konnotasjoner til Sovjetunionen. Dette, sammen med bruken av begrepet 

«banderovtsy» for å framstille ukrainske nasjonalister lenger ned i artikkelen, skaper en 

tydelig frame knyttet til Sovjetunionen. På den ene siden er «banderovtsy» kjent for å ha 

kjempet på tyskernes side under andre verdenskrig, noe som gir begrepet underliggende 

«fascistiske» konnotasjoner, men etter krigen fortsatte OUN og «banderovtsy» kampen for et 

uavhengig Ukraina mot Sovjetunionen. Slik framstilles da de som støtter en nærmere 

integrering mellom Russland og Ukraina som «kamerater» og de som demonstrerer for 

nærmere integrering mot EU og Vesten, på Majdan, som fiender. Dette bidrar til å forsterke 

dikotomien innad mellom ukrainere for russiske lesere. På den ene siden har man de 

russiskvennlige ukrainerne, som er kamerater, mens på den andre siden har man de ukrainske 

nasjonalistene, «banderovtsy-ene» som fiender.  

 

Milonov beskriver også situasjonen når folk på Majdan fikk nyss om de pro-russiske 

demonstrantene på stedet, og sier at «… demonstranter og bomser klatret ut av sine røykfylte 

telt for å slå seg sammen med «banderovtsyene»».150 Denne uttalelsen framstiller Majdan som 

skittent og uoversiktlig, og beskrivelsen av hvordan bomser kommer «klatrende ut fra sine 

røykfylte telt», gir en forståelse av demonstrantene på Majdan som lite ordentlige, og at det er 

                                                
149 Komsomolskaja Pravda, 24.12.2013: «Это сделали наши украинские товарищи». 
150 Komsomolskaja Pravda, 24.12.2013: «Но когда по площади прошел слух о нас, митингующие и бомжи 
стали вылезать из своих прокопченных палаток, чтобы присоединиться к бандеровцам». 
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fullt av bomser der. Dette bidrar til å fremmedgjøre dette segmentet av ukrainere, de 

karakteriseres som annerledes, som om de lever på en annen måte enn «vi» gjør i Russland. 

 

Til sist i artikkelen beskriver Milonov en situasjon hvor han tiltaler noen av demonstrantene 

og sier: «Hei mine brødre, vi er ett folk, med en tro, hvorpå demonstrantene svarer; vi er ikke 

ett folk, Russland ble født i Kiev, dere står i gjeld til oss».151 Dette underbygger bildet i 

artikkelen av at det i Russland eksisterer en idé om at Russland og Ukraina er ett folk basert 

på deres felles tro. Samtidig framstilles de ukrainske demonstrantene som fiendtlige og som 

om de nekter å anerkjenne en slik tankemåte. Artikkelen passer i så måte godt inn i teorien om 

at større etniske grupper vil forsøke å subsumere mindre etniske nabogrupper under seg. Dette 

gjøres her gjennom at man peker på at den felles russisk-ortodokse troen medfører at russere 

og ukrainere er ett folk.  Derfor framstilles også ukrainerne som splittet. På den ene siden har 

du «kameratene» som støtter ideen om at Russland og Ukraina er ett folk, og på andre siden 

har du «fienden», «banderovtsyene», som lever sammen med bomsene på Majdan og nekter å 

anerkjenne at russere og ukrainere er ett folk, og det er dette skillet, disse skillelinjene som i 

størst grad fremheves i denne artikkelen. 

6.4 Vechernij Rostov, 01.04.2014: генконсула Украины в 
Ростове обвинили в явной поддержке «Бандеровской хунты» 

Artikkelen handler om at organisasjonen «суть времени» (Essence of Time) holdt en 

demonstrasjon foran det ukrainske konsulatet i Rostov, hvor de demonstrerte mot det de 

mente var antirussiske handlinger begått av den ukrainske konsulen i Rostov. Tittelen på 

denne artikkelen sier i seg selv noe om framstillingen av Ukraina. Her framstilles ukrainske 

myndigheter som en «Banderajunta». Bruken av junta her bidrar til å framstille ukrainske 

myndigheter som utøvere av et kupp. Bruken av begrepet banderovskij (Bandera-)i denne 

konteksten bidrar til å framstille myndighetene i Ukraina som fascistiske og antirussiske. 

Det organisasjonen «Essence of Time» ser på som «antirussiske handlinger» er blant annet et 

brev som ble sendt ut av konsulatet 18. mars, samme dag som Krim ble innlemmet i den 

russiske føderasjonen, hvor det informeres om at det nasjonale musikkakademiet i Lviv planla 

å framføre Mozarts «Requiem» for å markere den førtiende dagen for «skytingen av heltene 

                                                
151 Komsomolskaja Pravda, 24.12.2013: «Я им говорю: «Здрасте, братишки, мы единый народ, у нас – одна 
Вера», - припоминал Милонов. - А они: «Мы не единый народ. Русь должна быть Киевской. И вы нам – 
обязаны»». 
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under «verdighetens revolusjon» (Революции Достоинства) og «de himmelske hundre» 

(небесной сотни).152 Videre hevder de at konsulen selv, Vitalij Anatolevitsj Moskalenko, har 

kommet med uttalelser hvor «nazistiske gjerningsmenn, som er ansvarlige for folkemord på 

den lokale befolkningen (i Ukraina), hylles som ukrainske nasjonale helter.»153 De hevder 

også at det på konsulatets nettsider er lagt ut bannere med lenker til antirussiske 

propagandanyhetsbrev, hvor russiske handlinger i tilknytning til Krim og Ukraina framstilles 

på en fullstendig feilaktig måte.154 

Denne framstillingen av konsulen i Ukraina og ukrainske myndigheter, som om de støtter 

nazister som er skyldige i folkemord, bidrar til å forsterke forskjellene mellom ukrainere 

innad. At juntaen benytter seg av antirussisk propaganda for å feilinformere ukrainere om 

russiske handlinger i tilknytning Krim og Ukraina, bidrar til å framstille ukrainske 

myndigheter som illegitime, som om de forsøker å villede folket til støtte for deres 

fascistsympatiserende prosjekt.  

Artikkelforfatteren konkluderer med at det fremdeles finnes referanse til 

propgandanyhetsbrevet på det ukrainske konsulatets nettsider, hvor det på engelsk står «attack 

on Ukraine», hvor man etterlyser hjelp til den ukrainske hæren for å forsvare det ukrainske 

folket.155 Å framstille det ukrainske konsulatets appell for hjelp til å forsvare det ukrainske 

folk som propaganda, sier også noe om framstillingen av Ukraina. Artikkelforfatteren hevder 

dermed at den ukrainske kampen som ledes av myndighetene kun er propaganda og ikke har 

rot i befolkningen. En slik framstilling bidrar til å framstille de ukrainske myndighetene og de 

som støtter dem som et mindretall som har kuppet makten i Ukraina. Dette bidrar igjen til å 

opprette tydeligere skillelinjer mellom ukrainere innad, hvor man på den ene siden har 

myndighetene og deres støttespillere og på den andre siden har ukrainerne som ønsker 

                                                
152 Vechernij Rostov, 01.04.2014: «В письме сообщается, что Львовская национальная музыкальная 
академия имени Н. В. Лысенко готовится исполнить «Реквием» Моцарта 30 марта, в сороковой день 
«расстрела героев Революции Достоинства», «небесной сотни»». 
153 Vechernij Rostov, 01.04.2014: «На интернет-сайте генконсульства можно увидеть высказывания 
Москаленко, в которых нацистские преступники, проводившие геноцид местного населения, называются 
«героями украинской нации». 
154 Vechernij Rostov, 01.04.2014: «На этом же сайте размещены баннеры со ссылкой на антироссийский 
пропагандистский бюллетень, где крайне некорректным способом освещаются действия России в 
отношении Крыма и Украины». 
155 Vechernij Rostov, 01.04.2014: «А на сайте Генерального консульства Украины в Ростовена-Дону по-
прежнему остаются и ссылка на пропагандистский бюллетень, название которого с английского 
переводится как «Нападение на Украину», и призывы помочь украинской армии защитить украинский 
народ». 
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nærmere integrering med Russland. Disse framstilles som ofre for de ukrainske 

myndighetenes politikk. 

6.5 Novaia Gazeta, 16.04.2014: РОССИЯ И УКРАИНА. 
МОМЕНТ ИСТИНЫ 

I denne artikkelen intervjues Aleksei Miller, professor i historie og ekspert på russisk 

nasjonalitetspolitikk, for å diskutere situasjonen i sør- og Øst-Ukraina.  

«Vi er kommet til det punktet at det er nødvendig å glemme historiene om «banderovtsy» og 

«separatister». Disse skrekkhistoriene hjelper oss ikke å bli enige i Øst-Ukraina».156 

Artikkelen tar utgangspunkt i å unngå å bruke begrepene “banderovtsy” og “separatister”, 

som ifølge artikkelforfatteren på ingen måte bidrar til å løse konflikten i Øst-Ukraina. Dette 

kommer enda tydeligere fram litt lenger ned i teksten, hvor det forklares at de ønsker å 

disktutere situasjonen i sør- og Øst-Ukraina «… uten retorikk om “nynazister” og 

“banderovtsy”, som har grepet makten i Kiev, og uten å forklare uroen i øst som kun et 

resultat av handlingene til pro-russiske grupperinger i regionen og direkte intervensjon fra 

russiske spetsnas».157 

De velger altså å ikke benytte seg av begrepet “banderovets” for å framstille 

Ukraina/ukrainere på en spesiell måte. Artikkelen har dermed som formål å forsøke å 

framstille situasjonen Øst-Ukraina (og Ukraina generelt) uten normative vurderinger, hvor de 

også forsøker å forklare hvorfor situasjonen oppfattes slik den blir oppfattet i Øst-Ukraina. 

Samtidig skriver artikkelforfatteren at det er problemene, og angsten og frykten hos 

innbyggerne i de sørlige og østlige regionene av Ukraina som skal diskuteres med Miller.158  

 I motsetning til flere av de andre artiklene som vil bli analysert her gjør denne artikkelen et 

poeng ut av å kontrastere bildet av situasjonen i Øst-Ukraina. Dette vises blant annet i 

følgende avsnitt: 

                                                
156 Novaia Gazeta, 16.04.2014: «Мы подошли к черте, когда нужно забыть про “бандеровцев” и 
“сепаратистов”. Эти страшилки не дадут нам договориться».   
157 Novaia Gazeta, 16.04.2014: «Без разглагольствования о неонацистах и <бандеровцах>, захвативших 
власть в Киеве, и объяснения волнений на востоке исключительно деятельностью там приблатненных 
пророссийских сепаратистов и прямым вмешательством российского спецназа». 
158 Novaia Gazeta, 16.04.2014: «О проблемах востока и юга Украины, о страхах и тревогах граждан этих 
регионов мы беседуем с Алексеем МИЛЛЕРОМ»  
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Og det viktigste punktet: Dette er en situasjon med gjensidig frykt og mistillit som allerede eksisterer 

mellom forskjellige grupper i befolkningen i Øst-Ukraina. Fordi de som er mot Majdan og de som er for 

Majdan sloss allerede mot hverandre i Øst-Ukraina.159  

 

Her påpeker Miller at det ikke er fullstendig homogenitet i holdningene i Øst-Ukraina, en 

distinksjon som bidrar til å vise kompleksiteten i situasjonen, i stedet for å si at «i øst er det 

slik» og «i vest er det slik». Artikkelen viser også hvordan det er flere i Øst-Ukraina som 

støttet Majdan, men stort sett på tross av de høyreekstreme partiene som deltok der og at de i 

all hovedsak så på Majdan som en kamp mot Janukovytsj og korrupsjon. Dette kan antakelig 

også knyttes til avisen Novaia Gazetas natur, som er mindre tabloid enn for eksempel 

Komsomolskaja Pravda. Derfor har de større interesse av å forsøke å vise kompleksiteten i 

situasjonen og ikke bare forenkle den til to grupper, hvor én er venn og en annen er fiende.   

At avisen er skeptisk til statlig propaganda kan også knyttes til avisens natur. Som nevnt i 

redegjørelsen av avisene er Novaia Gazeta en uavhengig avis og sterkt knyttet til 

opposisjonen i russisk politikk. Deres holdning til russiske myndigheters bruk av propaganda 

i medier, kan bidra til å forklare deres aversjon mot å benytte seg av begreper de mener kun 

har propagandistisk verdi. 

 
Selv om artikkelen unngår å bruke begreper som “banderovets” og bidrar til å framheve 

kontrastene i situasjonen; at det ikke er slik at folk i øst mener en ting, mens folk i vest mener 

noe annet, bidrar fortsatt artikkelen til opprettholdelsen og kanskje osgå forsterkingen av 

skillelinjer mellom grupper innad i Ukraina. Intervjuobjektet Miller viser til at det aldri har 

vært en regjering i Ukraina som har følt at de representerte både øst- og Vest-Ukraina. Han 

argumenterer på bakgrunn av dette for at “seieren” på Majdan, som i utgangspunktet var en 

seier for Ukraina over Janukovytsj, må forstås som en seier for vest-ukrainerne (som i øst 

kalles zapadentsy). At det er store forskjeller mellom ukrainere i øst og i vest, kommer 

spesielt tydelig fram i det følgende sitatet (min oversettelse): 

«Hvordan har Øst-Ukraina alltid skilt seg ut? På samme måte som også majoriteten av den russiske 

befolkningen. Gjennom å delegere ansvaret for den politiske sfæren til noen, som får funksjonen som 

deres høye beskytter.»160  

                                                
159 Novaia Gazeta, 16.04.2014: «А самый главный момент - это ситуация взаимного страха и недоверия, 
которая уже существует между разными группами населения внутри востока Украины. Потому что те, 
кто против Майдана и которые за Майдан, на востоке Украины уже сегодня бьют друг друга». 
160 Novaia Gazeta, 16.04.2014: «Чем всегда отличался восток Украины? Тем же, что характерно и для 
большинства населения России, - делегированием ответственности за политическую сферу 
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Det interessante her er ikke hva som gjør at Øst-Ukraina skiller seg ut, men at det finnes klare 

skiller mellom øst- og Vest-Ukraina. At Miller hevder at øst-ukrainerne deler denne 

egenskapen med russere, støtter Pål Kolstøs teori om større gruppers tendens til å forsøke å 

nedtone forskjeller mellom seg og andre, mindre nabogrupper. Samtidig kommer det fram i 

artikkelen at dette ikke gjelder hele Ukraina.   

 

Miller peker på at mange forkaster ideen om at det eksisterer «fascisme» i Ukraina på 

bakgrunn av bruken av framen for «fascisme» i russisk propaganda. Han viser gjennom en 

rekke historiske eksempler at det som i utgangspunktet ikke framsto som «russiskfiendtlige» 

prossesser utviklet seg til å bli det og at ukrainske politikere har stått for en 

«snikukrainifisering» av Ukraina. Han eksemplifiserer blant annet dette gjennom å vise 

hvordan Viatsjeslav Tsjernovil, som leder for bevegelsen «Rukh» under kampen for 

uavhengighet i Ukraina, skrev at ukrainere var en del av den russiske kultur. Men da 

uavhengiheten var sikret, fant det, ifølge Miller, sted en «rangering» av ukrainere, hvor det å 

være en «god» ukrainer, var å snakke ukrainsk, fulgt av de russiskspråklige ukrainerne og til 

sist russere i Ukraina. Videre eksemplifiserer han dette gjennom å påpeke at det på en statlig 

plakat om Holodomor (den store hungersnøden i Ukraina i 1932-33) i Ukraina er skrevet at de 

innflyttede russerne fra øst flyttet inn i hytter som var etterlatt av sultofre, hvor «man ennå 

ikke hadde klart å fjerne stanken av lik». Slike framstillinger mener Miller skaper veldig 

vanskelige leveforhold for russere i Ukraina. Han peker også på hvordan det blir vanskelig for 

øst-ukrainere som feirer 9. mai (seiersdagen) å akseptere heltestatusen til Banderas 

organisasjon OUN (Organisasjonen av Ukrainske Nasjonalister) i Vest-Ukraina, da denne 

gruppen er sett på som en støttespiller for de tyske okkupantene under andre verdenskrig. 

Miller mener disse faktorene sammenlagt signaliserer til «russiske ukrainere» at «denne staten 

er ikke for dere og handler ikke om dere».161  

 

Alle disse eksemplene bidrar til å støtte og forsterke forskjellene mellom øst og vest-

ukrainere. I så måte blir ikke spørsmålet i oppgaven kun hvorvidt de etniske skillelinjene 

mellom russere og Ukraina har flyttet seg eller blitt forsterket, men om det opprettes 

                                                                                                                                                   
кому-то, на кого оно эту функцию патронажа возлагает». 

161 Novaia Gazeta, 16.04.2014: «Это означает, что государство говорит русским украинцам: «Ребята, это 
государство не для вас и не про вас»» 
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tydeligere skillelinjer innad i den ukrainske etniske gruppen etter kriteriet ‘hvor like/hvor 

forskjellige de er fra russerne’.  

 

Artikkelforfatteren påpeker også forskjeller mellom øst-ukrainere og vest-ukrainere, som han 

mener leder til gjensidige misforståelser. Han mener at Øst-Ukraina fortsatt er litt som 

Sovjetunionen, og har en mer postsovjetisk mentalitet, mens Vest-Ukraina er mer mobile og i 

større grad er knyttet til en vesteuropeisk mentalitet. De to gruppene har også hvert sitt sett 

med myter. Miller følger her opp med å si at å bli en del av EU ville bety «døden» for flere 

øst-ukrainske bedrifter og vil lede til massearbeidsløshet, men at dette ikke vil ha noe å si i 

Vest-Ukraina, hvor folk «har vært uten jobb lenge».162 Igjen ser vi at artikkelen framhever 

forskjellene mellom ukrainere internt, og i så måte kan bidra til å framstille Ukraina som et 

splittet land og ukrainere som et splittet folk. At integreringen med EU vil føre til 

massearbeidsløshet i Øst-Ukraina, er for så vidt også et interessant argument. Gjennom å si 

dette og samtidig si at det ikke har noen innvirkning på vest-ukrainerne, sier han at man i 

Vest-Ukraina ikke er bryr seg om at man fører store mengder øst-ukrainere ut i arbeidsløshet.  

 

Miller setter også situasjonen inn i en storpolitisk kontekst i artikkelen og peker på at han 

mener det ikke er opp til ukrainere selv å avgjøre sin fremtid, men at det er opp til Russland, 

USA og Europa. Han følger opp med å si at det egentlig kun er USA som har noe å vinne på 

at spenningene i regionen ikke nedtrappes, at USA ikke trenger Øst-Ukraina og at det for dem 

ville være fordelaktig med en splittelse av Ukraina, slik at USA oppnår, ifølge Miller, en 

svært beleilig situasjon i vest hvor det i større grad er en etnisk homogen gruppe, og hvor 

majoriteten føler et sterkt hat mot Russland.163  

 

Formuleringen her bidrar til å framstille Vest-Ukraina og vest-ukrainere som antirussiske, noe 

som igjen bidrar til å skape tydeligere skillelinjer mellom øst- og Vest-Ukraina. I denne 

sammenhengen er det mulig å argumentere for at artikkelen bidrar til å opprette tydelige 

skillelinjer innad mellom ukrainere.  Det som er spesielt i dette tilfellet, er at det er en russisk 

avis som hevder at Øst-Ukraina fungerer som forsvarer av den større sivilisasjonen. Dermed 

etablerer de først at øst-ukrainere og vest-ukrainere er forskjellige og at vest-ukrainerne løper 

                                                
162 Novaia Gazeta, 16.04.2014: «А на западе Украины люди уже давно работы не имеют». 
163 Novaia Gazeta, 16.04.2014: «Если происходит раскол Украины, то они получают очень удобную 
ситуацию, когда на западе возникает достаточно гомогенное в этническом отношении украинское 
государство, люто ненавидящее Россию в подавляющей своей массе». 
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ærender for USA og at USA ikke har noen interesse av den øst-ukrainske befolkningen. Dette 

og framstillingen av vest-ukrainere som en gruppe med sterkt hat mot russere bidrar til å 

framstille Vest-Ukraina som en trussel utenfra, som har grunnlag i en annen kulturell 

sivilisasjon.  Dette kan igjen sees på som et forsøk på å mobilisere støtte i områdene for 

sterkere russisk integrering.  

6.6 Molot, 22.07.2014: Геноцид по-украински 

Artikkelen handler om det artikkelforfatteren framstiller som det ukrainske folkemordet, som 

er utført av ukrainske myndigheter med hjelp av deres amerikanske beskytter (patron). 

Artikkelforfatteren viser hvordan dette folkemordet er gjennomført mot russiskspråklige 

innbyggere i de sør-østlige regionene av Ukraina, gjennom myndighetenes bruk av alle 

tilgjengelige militære midler. Dette inkluderer fly, artilleri, panservogner og bruk av bomber 

som er forbudte per internasjonal lov. Disse våpnene benyttes ifølge artikkelforfatteren så vel 

mot administrative bygninger som boligbygninger. Ukrainske styrker sies å skyte på sivile. 

Artikkelforfatteren hevder også at den ukrainske “juntaen” ikke forsøker å legge skjul på sitt 

egentlige mål, som er å jage de russiskspråklige borgerne bort fra de proklamerte 

republikkene Lugansk og Donetsk, gjennom å skyte sivile og å brenne ned all infrastruktur i 

byene og landsbyene i regionen.164  

Framstillingen av konflikten i Ukraina som et folkemord på russiskspråklige borgere i 

regionene Donetsk og Lugansk, gjennomført av den ukrainske juntaen, med hjelp fra deres 

patron USA, bidrar sterkt til å forsterke skillelinjene innad i Ukraina, mellom ukrainere som 

ønsker nærmere integrering med Vesten og de som ønsker nærmere integrering med, eller å 

bli en del av, Russland. Her framstilles de ukrainske myndighetene og den ukrainske hæren 

som umenneskelige forbrytere, som dreper alt på sin vei for å rense Ukraina for 

russiskspråklige borgere. Igjen ser vi også at ukrainske myndigheter og deres støttespillere 

blir framstilt som underkastet USA. At deler av den ukrainske befolkningen har kulturell 

tilhørighet i den vestlige verden bidrar også til å forsterke dikotomien mellom ukrainerne. Her 

framstilles den ene delen av Ukraina som representanter for den vestlige sivilisasjonen, med 

USA i fronten, mens de russiskspråklige borgerne i sør- og Øst-Ukraina framstilles som ofre 

                                                
164 Molot 22.07.2014: «Украинская хунта даже не маскирует своей главной цели: с помощью массовых 
расстрелов гражданского населения и огневого поражения всей инфраструктуры 
городов и поселений добиться полного изгнания (не исключая уничтожения большей части) 
русскоязычных граждан с территории провозглашенных Луганской и Донецкой республик». 
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for de pro-vestlige myndighetenes handlinger, som representerer den russiske verden og 

Russland.  

6.7 Komsomolskaja Pravda, 11.08.2014: “Маргарита 
ЗАЙДЛЕР: Конечная цель фашистов - не Донецк, а Россия” 

Denne artikkelen, som ble skrevet etter demonstrasjonene på Majdan hadde lagt seg og 

Ukraina hadde valgt ny president, handler i større grad om borgerkrigen i Øst-Ukraina. 

Tittelen “det endelige målet for fascistene er ikke Donetsk, men Russland” peker allerede i 

retning av Kolstøs teori om ante murale. Her framstilles de pro-russiske separatistene som 

forsvarere av den russiske verden.  

Artikkelen er et intervju med den tyske journalisten, Margarita Zeidler, som flyttet til Ukraina 

i 2002, av religiøse grunner. Når hun blir spurt om hvordan hun endte opp i Slovjansk og i 

Donetsk, forteller hun at hun ønsket å flytte fra det mange ser på som det velstående Europa. 

Hun begrunner dette, som et  russisk-ortodokst menneske, med at selv om det er mye 

materiell velstand i Europa, så bidrar det ikke til å frelse sjelen, og ramser opp blant annet 

aktiv dødshjelp, homofile ekteskap, homseparader og den generelle samfunnsstrukturen som 

årsaker til dette.165 På spørsmål om hvorfor hun valgte å flytte til nettopp Ukraina, sier hun at 

hun ikke skiller spesielt mellom Ukraina, Russland og Hviterussland, for henne er de sammen 

“det hellige Russland” (святая Русь).166 Dette tyder på at det for henne i utgangspunktet ikke 

var noen forskjell på Ukraina, Russland eller Hviterussland, som antyder en idé om at 

ukrainere, russere og hviterussere egentlig er samme folk.  

I artikkelen blir Zeidler spurt om hun ble “fanget” i hendelsene på “Majdan”, hvorpå hun 

svarer ja, og forteller at hun så alle disse hendelsene på nært hold. Hun kaller hendelsene 

avskyelige og moralsk fordervede, hun forteller om vegger som ble spraymalte med 

svastikaer, og om fascistiske slagord. Hun fortsetter med å si at man må være besatt av 

djevelen for å støtte alt dette. Hun forteller at organisasjonen hun jobbet i hjalp ukrainsk 

opprørspoliti med humanitær bistand, varme klær og brannslukkere, når demonstrantene 

                                                
165 Komsomolskaja Pravda, 11.08.2014: «В 2002 году я навсегда решила расстаться с благополучной, как 
многие думают, Европой» og Komsomolskaja Pravda, 11.08.2014: - А что не устраивало? - Ювенальная 
юстиция, эвтаназия, однополые браки, гей-парады и вообще устройство общества. Я, как православный 
человек (еще в Германии приняла православие), поняла, что это не содействует спасению души. 
166 Komsomolskaja Pravda, 11.08.2014: Я не особенно различала - это Украина, Великая или Белая Русь. 
Вместе это для меня - Святая Русь. 
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begynte å rasere byen. Videre sier hun at “etter at ’banderovtsyene’grep makten i Kiev ble vi 

tvunget til å forlate byen.”167 Her blir de pro-vestlige demonstrantene framsilt som fascister, 

«banderovtsyer», som er ansvarlige for avskyelig og moralsk fordervede handlinger. Måten 

hun framstiller de ukrainske demonstrantene på Majdan her bidrar til å forsterke dikotomien 

innad i den ukrainske befolkningen 

Videre blir hun spurt om hvordan hun havnet i Slovjansk, og hun svarer med å si at hun 

bestemte seg for at hun var nødt til å reise og kjempe mot fascismen. Her framstilles 

borgerkrigen i Øst-Ukraina altså som en kamp mot fascisme. Bruken av fascisme for å 

framstille ukrainske regjeringsstyrker, eller ukrainere som er for sterkere integrering mot 

vesten, blir ekstra potent på bakgrunn av begrepets verdi som kollektivt symbol og myte i det 

russiske kollektive minnet. Slik blant annet Gaufman har vist, er “fascismen” i det russiske 

kollektive minnet hentet fra Sovjetunionen og den store fedrelandskrigen (andre verdenskrig), 

og assossieres med det “absolutt onde”.168 Å framstille ukrainske regjeringsstyrker og andre 

som kjemper for den nye ukrainske regjeringen som “fascister”, kjører en kile mellom de 

respektive gruppene i Ukraina.  

Dette kommer også fram gjennom andre uttalelser i artikkelen, som: “Den ukrainske hæren 

bomber stadig boligkvarter, mange blir skadd eller dør”.169 Hun framstiller militsen 

(opoltsjentsy) i Øst-Ukraina som tapre og modige, mens motstanderen (ukrainske 

regjeringsstyrker) framstilles med en svak kampmoral. Dette forklares med at militsmennene 

har noe å kjempe for, nemlig å forsvare sitt hjemland. Zeidler eksemplifiserer blant annet 

dette med å hevde at folk hun kjenner, og stoler på, så store mengder ukrainske lik bare bli 

dumpet i en innsjø, i motsetning til militsen, som alltid forsøker å få med seg sine døde hjem. 

Hun viser også til at ukrainske regjeringsstyrker plager og torturerer krigsfanger før de dør. 

Flere har angivelig knivstikk og brukne armer og ben, skader hun hevder ble påført dem mens 

de forstatt var i live. Slik framstilles de ukrainske regjeringsstyrkene som umoralske og 

                                                
167 Komsomolskaja Pravda, 11.08.2014: «Все эти события я видела лично: безобразие, моральную 
испорченность, стены, которые были исписаны свастикой, фашистскими лозунгами. Поддерживать все 
это нормальный человек не может, только под бесовскую диктовку... Когда начали громить город, наша 
организация помогала <Беркуту>, собирала гуманитарную помощь, теплые вещи, огнетушители. После 
того как бандеровцы захватили власть в Киеве, мы были вынуждены покинуть город». 
168 Gaufman, Elizaveta. 2015 
169 Komsomolskaja Pravda, 11.08.2014: «Поселили в здании возле штаба, но по ночам приходилось бегать 
в бомбоубежище. Украинская армия постоянно обстреливала жилые кварталы. Много было раненых, 
погибших». 
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“onde”, de ikke bare dreper militsmenn, men torturerer dem også.170171172 Dette bidrar til å 

forsterke skillelinjene mellom de som støtter militsen og de som støtter de ukrainske 

regjeringsstyrkene.  

Et annet interessant aspekt er at Zeidler ikke bruker ordet ukrainer èn eneste gang i artikkelen, 

hverken for å betegne militsen, eller deres fiender. Fienden blir dog framstilt som den 

ukrainske hæren, makten i Kiev og juntaen. På spørsmål om hvorvidt det er russiske 

spesialsoldater som kjemper på militsens side, svarer hun at det er usant og at 90 prosent av 

de som kjemper er “lokale” (“местные жители”), ikke bare fra Donbass men fra alle områder 

av Ukraina. Hun bruker derimot ikke ordet ukrainer for å betegne disse. Det er interessant da 

det kan antyde at hun ikke ser på denne gruppen som faktiske ukrainere, men som noe annet, 

antakelig nærmere russere. Dette kommer også fram gjennom uttalelsen “de forsvarer sitt 

hjemland” (“отстаивают свою родину”). Dette framstiller de ukrainske regjeringsstyrkene 

som en angriper utenfra. Hun bruker begrepet ukrainsk, kun i tilknytning til 

regjeringsstyrkene, noe som kan antyde at hun mener at det går et skille mellom øst-

ukrainerne og de ukrainerne som demonstrerte på Majdan og som kjemper for nærmere 

integrering med Vesten.  

Til sist kommer Zeidler med en oppfordring om at folk må forstå at “Vesten”, som startet 

denne konflikten ikke vil stoppe:173 “Hvis ikke Donetsk består, vil fascistene marsjere videre. 

Deres endelige mål er Russland, og militsmennene dør for Moskva.”174 Artikkelen avsluttes 

på samme måte som den startet, hvor militsen i Øst-Ukraina framstilles som forsvarere av den 

russiske verden. Hvis de dør, vil ikke Vesten gi seg før de har inntatt Moskva. Her blir 

militsen i Øst-Ukraina framstilt som tilhørende den russiske sivilisasjon, mens Vest-Ukraina 

og styresmaktene i Kiev tilskrives å kjempe for Vesten og for “fascismen”. Hennes 

framstilling av Vesten i begynnelsen av artikkelen, som et sted som er dårlig for sjelen, med 

                                                
170 Komsomolskaja Pravda, 11.08.2014: «- Тогда почему ополчению удается сдерживать более сильного 
противника? - Это настоящее чудо храбрости и мужества бойцов. Ополченцам есть что терять. Они 
отстаивают свою Родину, свои семьи». 
171 Komsomolskaja Pravda, 11.08.2014: «Но главное - у них (ополченцы) сильный боевой дух! - А у 
противника? - Наоборот, очень слабый. Показательно отношение к раненым и погибшим.»  
172 Komsomolskaja Pravda, 11.08.2014: «… они лично видели огромное количество трупов 
украинцев, которых просто бросали в озеро. Недавно нам вернули 13 трупов ополченцев, и было видно, 
что над ними издевались зверски, когда те еще были живы.» 
173 Komsomolskaja Pravda, 11.08.2014: «Поймите, Запад, который развязал эту войну, не 
остановится.» 
174 Komsomolskaja Pravda, 11.08.2014: «Если Донбасс не устоит, фашисты пойдут дальше. Их конечная 
цель - Россия, и ополченцы сейчас по большому счету умирают за Москву...» 
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sine homofile ekteskap, aktiv dødshjelp og “homoparader”, bidrar til å forsterke skillelinjene 

mellom de ukrainerene som velger å demonstrere for nærmere integrering med Vesten og de 

som ønsker seg et nærmere forhold og i noen tilfeller enhet med Russland.  

6.8 Rossijskaja Gazeta, 28.01.2015: “Ненавижу, значит, 
существую” 

Artikkelen, med den interessante tittelen “jeg hater, altså er jeg”, handler om at ukrainske 

forfattere har forelsket seg i russofobi. Allerede i den første setningen i artikkelen er det en 

interessant framstilling av ukrainere (her representert av ukrainske forfattere). I setningen 

“Зачем украинские писатели влюбляются в русофобию” (hvorfor ukrainske forfattere har 

forelsket seg i russofobi), bruker artikkelforfatteren en partikulariserende synekdoke, hvor et 

utvalg ukrainske forfattere, som kan tolkes som russiskfiendtlige, framstilles som 

representanter for alle ukrainske forfattere. Slik blir den ukrainske forfatterstanden framstilt 

som en russiskfiendtlig gruppe.  

Artikkelforfatteren trekker fram to eksempler på utsagn fra forfattere som kan tolkes som 

russiskfiendtlige, før artikkelen går over til å bli et intervju med poeten Olesia Nikolaeva.  

Nikolaeva sier hun synes det er trist å se hvordan noen nå forsøker å formulere “den ukrainske 

ideen” utelukkende gjennom fornektelsen av den russiske idé. Men at bak slagord som 

“Ukraina, ikke Russland”  og bak den mytologiske bløffen som er utarbeidet i all hast av nye 

ideologer, er forskjellene egentlig lik null.175 Hun framstiller russofobien hos ukrainske 

forfattere som et farlig og truende symptom på en sykdom, et virus som kan infisere hjernen 

til deler av den ukrainske befolkningen.176 Bruken av metaforen virus for å betegne «den 

ukrainske idé», vitner om en tydelig negativ holdning til en ukrainsk idé som er bygget på 

forskjellene mellom ukrainere og russere. Dette poenget underbygger Nikolaeva i et senere 

avsnitt hvor hun sier at “Det tragiske med den nåværende situasjonen i Ukraina, er at vi er ett 

folk (“единый народ”), uavhengig av hvor sterkt noen ikke ønsker det. Vi har én tro, ett felles 

historisk og kulturelt område, lignende mentalitet, slekt og familiebånd. Hvis man hadde 

                                                
175 Rossijskaja Gazeta, 28.01.2015: «Однако за лозунгом "Украина не Россия", за мифологической 
бутафорией, на скорую руку сработанной новыми идеологами, пока что зияет зеро» 
176 Rossijskaja Gazeta, 28.01.2015: «И это становится уже опасным и угрожающим симптомом болезни, 
вирусом, который может поразить мозг части населения Украины» 
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begynt å jage ut den russiske kulturen fra Russland, ville det samme skjedd her (som i 

Ukraina). Hvis noe, er sammenbruddet i Ukraina en forferdelig advarsel for Russland.”177   

Dette stemmer godt overens med Aleksandr Osipians teori om at framstillingen av Ukraina og 

ukrainere i Russland egentlig handler om å diskreditere den typen holdninger og handlinger 

som har ledet til konflikten i Ukraina, for å unngå lignende holdninger i Russland. Denne 

uttalelsen bidrar til framstillingen av ukrainere og russere som ett folk. I så måte passer det 

også inn i Kolstøs teori om at russere, som den større av de to gruppene, vil forsøke å viske ut 

forskjellene mellom ukraineres identitet og sin egen. Nikolaeva framhever her likhetene 

mellom de to folkene, i stedet for forskjellene.  

Videre skriver Nikolaeva at hun leser bloggene til “ukrainske dissidenter som lever under 

jorda, som motsetter seg nazismens offensiv og den amerikanske diktaten i Ukraina, og at de 

gjennom å kjempe denne kampen utsetter seg selv for fengsling, tortur og til og med død og at 

disse forkjemperne er fulle av patriotisme og uselviskhet.”178 

Framstillingen av disse ukrainske dissidentene som om kjemper mot en nazistisk offensiv og 

amerikansk diktat i Ukraina, og at disse er fulle av patriotisme, bidrar til å framheve 

forskjellene innad i den ukrainske etniske gruppen. Igjen framstilles de ukrainerne som 

kjemper mot en nærmere integrering med Vesten som forkjempere for «den russiske verden». 

Dette bidrar likevel til å forsterke skillelinjene internt i Ukraina, hvor man på den ene siden 

har de patriotiske forkjemperne for den russiske verden og på den andre har de forræderiske 

ukrainerne som hater Russland og fungerer som et våpen for nazismen og USA. Også 

framstillingen av at disse dissidentene må leve under jorda og risikerer fengsel, ja til og med 

tortur og drap, på bakgrunn av sine meninger, bidrar til å framstille Ukraina som en totalitær 

stat uten ytringsfrihet.  Det understøtter dikotomien mellom ukrainere som støtter nærmere 

integrering med vesten og russere/ukrainere som ønsker nærmere integrering med Russland.  

                                                
177 Rossijskaja Gazeta, 28.01.2015: «Вся трагедия нынешней ситуации на Украине в том, что мы - единый 
народ, как бы этого кому-то очень не хотелось. Единая вера, единое историческое и культурное 
пространство, схожая ментальность, родственные и семейные связи. Если начать из России изгонять 
русскую культуру, она обвалится точно так же. Если угодно, крах сегодняшней Украины 
- это страшное предупреждение самой России.» 
178 Rossijskaja Gazeta, 28.01.2015: «В то же самое время я читаю блоги украинских диссидентов, 
подпольщиков, сопротивляющихся как наступлению нацизма, так и американскому диктату на Украине, 
и эта борьба, грозящая им тюремным заключением, пытками, а то и смертью, исполнена высокого 
патриотизма и самоотверженности.» 
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Nikolaeva sier videre at hun føler med folk som bor i Ukraina. At de har falt i en blodig felle 

det ikke er mulig å komme seg ut av uten tragedie, og hun sliter med å forstå de som 

protesterer i Moskva og går side om side med folk med flagg som støtter Bandera og med 

antirussiske slagord. Dette utsagnet kan igjen knyttes til teorien om at målet med den russiske 

framstillingen av demonstrasjonene i Ukraina og er et forsøk på å forhindre lignende 

demonstrasjoner i Russland. Demonstrasjonene framstilles som fascistiske og antirussiske, 

slik at det er vanskelig for russere å forsøke å gjennomføre lignende demonstrasjoner uten å 

framstå som nettopp fascister og antirussiske.  

Hun avslutter med å si at hun liker å tro at en så mektig kultur som den russiske, som brøt 

gjennom de kunstige lagene konstruert av den sovjetiske makten og oppsto i sin intakte og 

levende form, vil overvinne knepene til hjernene som har rørt sammen den sinnsyke historien 

på Majdan, som har splittet folk og egget opp bror mot bror.  

Avslutnigsvis fokuserer Nikolaeva her på at hun mener ukrainere og russere er ett folk og at 

Ukraina kun er en del av den overordnede russiske kulturen.179 Dette passer godt sammen 

med teorien om at en større etnisk gruppe vil forsøke å subsumere den mindre etniske 

nabogruppen.  

6.9 Gazeta Dona, 27.05.2015: ЛДПР: не «братские» народы, а 
Русский мир 

Artikkelen gir en framstilling av partiet LDPRs180 meninger knyttet til myten om 

«broderfolk» og «den russiske verden» (russkij mir). Artikkelforfatteren forklarer til å 

begynne med at dagens Russland må forstås ut fra hele historien, både de store prestasjonene 

og de store tragediene. Han viser til at det russiske folket var ett folk i det russiske imperiet, da 

imperiet var inndelt i flere gubernija (guvernement/provins), og ikke etter nasjonale markører. 

Videre forklarer artikkelforfatteren at det var den sovjetiske inndelingen av området i 

«nasjonale republikker» som ledet til oppløsningen av Sovjetunionen, da folk i disse 

nasjonale republikkene begynte å opprette egne nasjonale «stater i staten». Han mener også at 

når de nasjonale republikkene stemte for uavhengighet fra Sovjetunionen, fordrev de den 

sovjetiske myten om «broderfolk» (bratskij narod). Her kommer det tydelig fram at 

                                                
 
180 Russlands Liberaldemokratiske Parti, et populistisk-sjåvinistisk parti og et av Russlands største partier. Se: 
https://snl.no/Russlands_Liberaldemokratiske_parti (11.05.2017) 
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artikkelforfatteren mener at ukrainere og russere opprinnelig er ett folk. Videre sier han at 

«broderfolket Ukraina er fullstendig oppslukt i en antirussisk bakkanal».181 Her presiseres det 

ikke hvem artikkelforfatteren mener utgjør Ukraina. Men han følger opp med å si at 

«ukrainske politikere og «statsvitere» helt seriøst mener at den ukrainske nasjonen nå fødes i 

krig.»182 Videre siterer han Vladimir Zhirinovskij på at «når du tråkker på russisk jord, 

utgyder russisk blod og sier at nå fødes den ukrainske nasjonen, så er det forferdelig.»183  

Framstillingen her av Øst-Ukraina som russisk jord og pro-russiske separatister som russere, 

bidrar til å framstille Ukraina som en del av den russiske verden og det ukrainske folk som en 

del av det russiske folk, altså ser vi en tendens til en subsumering av den ukrainske etniske 

gruppen under den russiske. Samtidig opprettes det sterke skillelinjer mellom de ukrainske 

politikerne og statsviterne som han hevder mener at den ukrainske nasjonen blir født gjennom 

disse handlingene, og den delen av befolkningen som blir utsatt for disse handlingene.  

Zhirinovskij minner om de pro-russiske separatistene som døde i en brann i Odessa, etter at 

det ble kastet «Molotov cocktails» inn i bygningen, og de som var der, ble nektet å komme ut. 

Han peker på hvordan ukrainsk «lov og orden» (politi) ikke gjorde noe for å hindre 

drapsmennene, men likevel var nødt til å starte etterforskning av hendelsene i etterkant. 

Denne etterforskningen gav ifølge Zhirinovskij resultater fordi gjerningsmennene, som følte 

det var deres rett å drepe de pro-russiske separatistene, ikke gjorde noe for å skjule sine 

handlinger, så ukrainske myndigheter visste hvem som sto bak brannen.  Zhirinovskij sier 

videre at «myndighetene» (anførselstegn i artikkel) bare lot disse «fascistiske morderne» 

(фашистских убийц) gå fri for å unngå å fornærme andre fascistiske mordere på en slik måte 

at de slutter å støtte Porosjenko. Artikkelforfatteren siterer Zhirinovskij på at ukrainske 

«myndigheter» anser disse hendelsene i sør-øst som korrekte og legitime og at «meningen 

med hele situasjonen i sør-øst er at det skal gå mange liv tapt, for å skape et hat mot russerne 

og Russland».184 Selv om vi i avsnittet over ser en tendens mot en framstilling av ukrainere og 

russere som ett folk, ser vi i dette avsnittet at det dras tydelige skillelinjer innad i den 

                                                
181 Gazeta Dona, 27.05.2015: «Но если Белоруссия пытается хитро «лавировать», то другой «братский 
народ», Украина, полностью погрузился в антирусскую вакханалию.» 
182 Gazeta Dona, 27.05.2015: «Украинские политики и «политологи» на полном серьезе считают, что 
украинская нация сегодня зарождается «в боях»». 
183 Gazeta Dona, 27.05.2015: «Когда вы топчете русскую землю, проливаете русскую кровь и говорите, 
что в это время зарождается украинская нация - это чудовищно». 
184Gazeta Dona, 27.05.2015: «украинские «власти» считают это массовое убийство «верным, правильным, 
ведь смысл всей этой операции по всему Юго-Востоку - это чтобы было много жертв, чтобы вызвать 
ненависть к русским, к России» 
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ukrainske etniske gruppa. De som er pro-Russland er ofrene, mens de ukrainske 

myndighetene, som konstant blir referert til som «myndigheter» (noesom forøvrig antyder at 

artikkelforfatteren mener den er illegitim) og andre ukrainere som er pro-vestlige blir framstilt 

som «fascistiske mordere». Dette bidrar til å dra sterke skillelinjer innad i den ukrainske 

gruppen.  

Videre påpeker artikkelforfatteren at det er viktig å skille mellom «myndighetene» og enkle 

folk. Han skriver at mange ukrainere har sett seg lei på det sjåvinistiske vanviddet som 

formidles av «myndighetene» og gjennom massemedia, og at de har insett at foruten de 

ukrainske «myndighetenes» interesser finnes også borgernes interesser og disse interessene 

sammenfaller absolutt ikke. Denne uttalelsen bidrar til å framstille den ukrainske regjeringen 

som illegitim og som en regjering som ikke representerer folket.  

Artikkelforfatteren peker på at den viktigste interesseforskjellen mellom regjeringen og folket 

er spørsmålet om militærtjeneste og peker på at frivillige, forvirret av propaganda, i 

utgangspunktet ivret etter å kjempe. Nå er situasjonen en helt annen ifølge artikkelforfatteren, 

hvor «soldater som innkalles til førstegangstjeneste fra Vest-Ukraina haster avgårde til EU, 

for ikke å bli fakket, rede til å jobbe med hva som helst», «… mens for ukrainerne i øst er 

redningen Russland. »185 Han skriver videre at det arrangeres spesielle bussturer som bringer 

ukrainske flyktninger til Russland. ukrainerne har begynt «å stemme med føttene», i favør av 

Russland og i favør av den russiske verden (Russkij mir). I denne framstillingen av Ukraina 

og ukrainere finner ikke artikkelforfatteren plass til de «nøytrale» ukrainere som fortsatt bor i 

Ukraina. Når han sier “ukrainere i øst” fungerer “ukrainere” som en generaliserende 

synekdoke, hvor en del av ukrainerne i øst, framstilles som alle ukrainerne i øst. Utelatelsen 

av dette segmentet av befolkningen i Ukraina, som utvilsomt er et ganske stort segment, 

forsterker i så måte dikotomien Øst-Vest, og ideen om at det er vest-ukrainerne som ikke 

ønsker noe med Russland å gjøre, ikke ukrainere generelt.  

I ytringen “ukrainerne har begynt å stemme med føttene” bidrar til å framstille ukrainerne 

som noe “annet” enn de ukrainske myndighetene og deres støttespillere. Som jeg har påpekt 

                                                
185 Gazeta Dona, 27.05.2015: «Чтобы не быть пойманными, призывники на Западе Украины срочно 
уезжают в Евросоюз, готовые работать там кем угодно, лишь бы не лезть под пули. А вот для украинцев 
с Востока страна спасения Россия. По всему Востоку Украины организуются специальные автобусные 
туры: к нам везут беглых украинцев. То есть, украинцы начали, что называется, «голосовать ногами». 
Голосовать в пользу России, в пользу Русского мира. Русский мир народам!» 
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er det tydelig at et stort segment av den ukrainske befolkningen er utelatt i ytringen, noe som 

samtidig bidrar til å forsterke dikotomien innad i Ukraina.  

Artikkelforfatteren sier at den russiske verden (русский мир) er vår kulturelle plass og en 

mulighet for et faktisk felleskap basert på «våre verdier og vårt språk både i området rundt og 

i Russland». Denne russiske verden framstilles også som å være i fare. Artikkelen avsluttes 

med utsagnet “Vi trenger ikke noen “broderfolk”. Vi trenger én enkelt russisk verden” 

(русский мир) 

I artikkelen er det ideen om en russisk verden som står sterkest. Ukrainere framstilles som en 

del av denne russiske verden, samtidig som det trekkes tydelige skillelinjer innad mellom 

ukrainere. Ukrainerne kontrasteres i så måte på bakgrunn av likhet med eller forskjell fra 

russerne. Dette understøtter dikotomiene innad i Ukraina.  

6.10  Oppsummering 

Som vi ser av den kronologiske gjennomgangen av disse artiklene skjer det en tydelig endring 

i framstillingen av Ukraina og ukrainere etter Majdan. Den første artikkelen som er analysert 

pekte på at det var signifikante forskjeller mellom ukrainere og russere, men at dette ikke 

nødvendigvis behøvde å være noe problem for russere. Putin peker på at russere og ukrainere 

er «broderfolk» og at Russland må hjelpe Ukraina i den vanskelige situasjonen de er i, uten å 

skape noen skillelinjer mellom ukrainere. Den andre artikkelen som er skrevet under Majdan 

skaper slike skillelinjer. Ukrainere som ser på russere og ukrainere som ett folk blir beskrevet 

som «kamerater», mens ukrainere som ønsker å ta et steg bort fra Russland og ønsker 

nærmere integrering med Vesten og EU, blir beskrevet som som ukrainske nasjonalister og 

«banderovtsy». Denne artikkelen bidrar i så måte til å forsterke dikotomien mellom ukrainere 

innad i Ukraina, hvor du enten er en «kamerat» eller er «banderovets».  

Etter demonstrasjonene på Majdan og etter at tidligere president Janukovytsj flyktet fra 

Ukraina, fokuseres det stadig mer på de ukrainske myndighetene i artiklene. Myndighetene 

framstilles som en «junta», som «fascister», «banderovtsy», «nazisympatisører», de anklages 

for å glorifisere nazistiske gjerningsmenn som har vært medskyldige i folkemord, og for selv 

å ha vært utøvere av folkemord i Øst-Ukraina. Den utstrakte bruken av begrepet «junta», selv 

etter at Ukraina hadde valgt ny president, viser en framstilling av de ukrainske myndighetene, 

som ønsker en nærmere integrering med Vesten, som illegitim. Dette kan knyttes til teorien 
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om at hendelsene i Ukraina framstilles på en gitt måte for å undergrave den nye ukrainske 

regjeringens legitimitet, på bakgrunn av at regjeringen har kommet til makten som følge av et 

«fascistisk» høyreekstremt maktkupp. Dette inntrykket forsterkes av bruken begrepet 

«banderovskij» i tilknytning til begrepet «junta». Også bruken av begrepet «fascister» 

forsterker framstillingen av ukrainske myndigheter som illegitim. 

Fra og med april 2014, ser vi at framstillingen av Ukraina og ukrainere knyttes til storpolitikk. 

I flere av artiklene etter april, ser vi at USA eller Vesten, blir framstilt som den 

bakenforliggende årsaken til at konflikten i Ukraina ikke har roet seg. Ukrainske myndigheter 

og ders støttespillere framstilles som om de følger amerikansk diktat, USA framstilles som 

Ukrainas høye beskytter (patron) og Vesten, som utløste denne konflikten, vil ikke stoppe gi 

seg hvis de klarer å ta Donbass. Denne framstillingen av Ukraina bidrar til å dra skillelinjer 

gjennom den ukrainske befolkningen. På den ene siden har man en del av den ukrainske 

befolkningen som er under vestlig innflytelse, som er antirussiske og «fascister», og på den 

andre siden har en annen del av befolkningen, de russiske og russiskspråklige ukrainerne og 

ukrainere som ønsker nærmere integrering med russland, noen ganger også referert til som 

Øst-Ukraina, som framstilles som ofre for handlingene til de «antirussiske», «fascistiske» 

eller «nazistiske» myndighetene, støttet av Vesten. Det at ofrene her kun er de pro-russiske 

ukrainerne, underbygger en sterk dikotomi i forholdet mellom disse to gruppene i Ukraina. 

Alle de som måtte befinne seg mellom disse to gruppene forsvinner fra framstillingen av 

Ukraina, og framstillingen blir dermed «svart-hvit».  

I de analyserte artiklene, spesielt etter demonstrasjonene på Majdan, ser vi at det er en utstrakt 

bruk av «fascisme», «nazisme», «banderovtsy». Dette viser at russiske aviser benytter seg av 

en «fascistisk» frame knyttet til det kollektive minnet om «den store fedrelandskrigen», hvor 

bruken av spesielt «fascist» og «nazist» representerer det absolutt onde i det russiske 

kollektive minnet. Bruken av denne framen, knyttet til det kollektive minnet bidrar til å 

forsterke forskjellene mellom de som støtter de ukrainske myndighetene og en sterkere 

integrering med Vesten og de som kjemper for å bli en del av, eller sympatiserer med de som 

ønsker nærmere integrering med Russland. Dette kommer også fram i Komsomolskaja 

Pravdas artikkel den 24.12.2013, hvor ukrainerne som demonstrerer sammen med Milonov 

for et samlet Ukraina og Russland framstilles som «kamerater», mens de på Majdan som 

demonstrerer for det motsatte framstilles som «banderovtsy». Slik bidrar bruken av denne 
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framen i framstillingen av Ukraina og ukrainere til å opprette tydeligere skillelinjer mellom 

ukrainere innad i Ukraina.  

Gjennom de utvalgte artiklene ser vi også at Novaia Gazeta har en annen innfallsvinkel enn 

de andre avisene representert i analysen. Novaia Gazeta virker i mye større grad å kontrastere 

og forklare kompleksiteten i situasjonen i Ukraina, uten sterke normative vurderinger. Dette 

kan knyttes til avisens iboende skepsis til russisk massemedia og deres utstrakte bruk av 

propaganda. Det antyder også en mindre sensasjonalistisk tilnærming til konflikten i Ukraina.  

Ideen om at russere og ukrainere er ett folk kommer tydelig fram i flere av artiklene, noe som 

bekrefter Kolstøs teori om at sterkere grupper (større grupper, med flere materielle ressurser 

og grupper med en sterk selvbevissthet) vil tendere mot å redusere betydningen av 

«identitetsavstanden» til kulturelt like nabogrupper og underlegge dem sin egen identitet i 

stedet.186  

I lys av Kolstø og Barths teorier om etniske skillelinjer vil jeg hevde at det ikke primært er de 

etniske skillelinjene mellom ukrainere og russere som flyttes eller forsterkes, men at, 

gjennom framstillingen av ukrainere og Ukraina i russiske aviser, opprettes det tydeligere 

skillelinjer innad i den ukrainske befolkningen. Bruken av begrepene som er valgt ut til 

analysen og framstillingen av de ukrainske myndighetene som illegitime og framstillingen av 

myndighetene og de som støtter dem som fascister, nazister, banderovtsy, forferdelige 

mennesker og lignende karakteristikker bidrar til en polarisering av de respektive gruppene i 

Ukraina og trekker opp tydeligere skillelinjer på bakgrunn av likhet med eller forskjell fra 

russerne, da med spesielt fokus på en forskjell i verdigrunnlaget.   

Den kvantitative analysen viste at det var en bemerkelsesverdig forskjell i framstillingen av 

Ukraina og ukrainere i de to regionale avisene Molot og Gazeta Dona, hvor de i svært liten 

grad benyttet seg av begrepene utvalgt til analysen. I den kvalitative delen ser vi at alle de tre 

artiklene fra regionale aviser i denne oppgaven er knyttet til borgerkrigen i Øst-Ukraina. Dette 

kan være relatert til tidsperioden de er skrevet i. Alle de tre artiklene er skrevet etter at 

Janukovytsj forlot Kiev, og de to siste etter at Ukraina hadde fått ny president. Samtidig var 

det i denne perioden flere kamphandlinger i Øst-Ukraina, mellom separatister og ukrainske 

militære styrker, som kan bidra til å forklare hvorfor reaksjonene i de nærliggende regionene 

var så sterkt knyttet til deres nære naboer i Ukraina. De tre regionale artiklene, inkludert den 

                                                
186 Kolstø. 2017, forthcoming. 
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som kom før Ukraina fikk ny president i Vechernij Rostov, framstiller primært de ukrainske 

myndighetene med negativt fortegn. I den artikkelen kan deres misnøye med støtten til Stepan 

Bandera knyttes til den samme misnøyen hos en stor andel av befolkningen i Øst-Ukraina, 

hvor det å støtte en person som kjempet mot Sovjetunionen virker rart, når man i de østlige 

regionene feirer Seiersdagen (день победа) den 9. mai, en seier som ble muliggjort av 

nettopp Sovjetunionen. Kanskje er denne medfølelsen sterkere regionalt enn nasjonalt på 

bakgrunn av deres fysiske nærhet til konflikten.   

I de nasjonale avisene ser vi at det er flere av artiklene som har et bredere omfang enn de 

regionale. Her handler artiklene oftere om Kiev. Novaia Gazeta skiller seg også ut i 

framstillingen av ukrainere og Ukraina, da de ønsker å unngå å bruke nedsettende begreper 

om noen av partene. Den første artikkelen i Rossijskaja Gazeta er et referat av Putins tale og 

er derfor ikke så sterk på meningssiden hva angår avisens meninger og holdninger, men den 

tar fortsatt for seg framstillingen av Ukraina og ukrainere. I den andre artikkelen fra 

Rossijskaja Gazeta, fra januar 2015, ser vi tydelig en framstilling av russere og ukrainere som 

ett folk, samtidig som ukrainske myndigheter og og deres støttespillere framstilles som 

«fascister» og antirussiske. Framstillingen av ukrainske myndigheter som «fascister», 

«banderovsty» og antirussiske, kommer også tydelig fram i Komsomolskaja Pravda.  

At de regionale avisene primært dekker hendelser som er knyttet til hendelser i Sør- og Øst-

Ukraina og i mindre grad enn de nasjonale avisene snakker om Kiev, kan antyde at deres 

framstilling av konflikten er spesielt knyttet til hendelsene i deres egen umiddelbare nærhet. 

Samtidig kan begrunnelsen også være knyttet til tidsperioden disse artiklene ble skrevet i, 

siden situasjonen var spesielt betent i disse regionene i akkurat denne tidsperioden. Hva angår 

begrepsbruken er det ikke nødvendigvis mulig å skille mellom denne i de regionale og 

nasjonale avisene i den kvalitative analysen, med unntak av artikkelen i Novaia Gazeta. 

Kanskje kan årsaken til at framstillingen av ukrainere og Ukraina er tilsynelatende lik være at 

også journalister og andre i regionene får sin informasjon fra sentrale russiske kilder. Det 

eneste unntaket er at man tilsynelatende er mer opptatt av hendelsene i Øst-Ukraina, noe som 

kan skyldes tidspunktet for hendelsene, og den geografiske nærheten til området.  På 

bakgrunn av dette blir det vanskelig å trekke noen bastante slutninger den ene eller den andre 

veien om hvorvidt framstillingen av Ukraina og ukrainere er forskjellig i regionale og 

nasjonale aviser basert på den kvalitative analysen.  
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7 Konklusjon 
I den kvantitative delen av masteroppgaven har jeg undersøkt hvordan framstillingen av 

Ukraina og ukrainere har endret seg i russiske aviser i perioden 2012 til 2015. Her har 

undersøkelsen vist at det fant sted en tydelig endring i framstillingen, spesielt knyttet til den 

kaotiske perioden fra slutten av demonstrasjonene på Majdan og fram til Ukraina hadde valgt 

ny president. Likevel viser undersøkelsen at selv om bruken av de ulike begrepene stort sett 

var på sitt høyeste i denne perioden, har det generelt sett skjedd en endring i framstillingen av 

Ukraina og ukrainere som blitt stående også etter denne perioden. Den kvantitative analysen 

viste også at de regionale avisene utvalgt til analysen stort sett hadde færre artikler knyttet til 

de utvalgte begrepene, med unntak av avisen Vechernij Rostov. Dette, i tillegg til det faktum 

at regionale aviser ofte har mindre utenriksnyheter enn nasjonale aviser, gjør at det er 

vanskelig å konkludere ut ifra den kvantitative analysen hvorvidt framstillingen av ukrainere 

og Ukraina er annerledes i de regionale avisene basert på fysisk nærhet til konflikten. Ellers 

viser også undersøkelsen at den på forhånd antatt mest tabloide avisen, Komsomolskaja 

Pravda, også benytter seg av disse begrepene i størst grad. Dette kan knyttes til begrepet 

sensasjonalisme. At de andre avisene også benytter seg av begrepene i så stor grad som de 

gjør, antyder at utviklingen i framstillingen av Ukraina og ukrainere ikke kun kan knyttes til 

en form for sensasjonalisme.  

 I den kvalitative delen av masteroppgaven har jeg undersøkt hvorvidt framstillingen av 

Ukraina og ukrainere i russiske aviser har bidratt til å forsterke eller flytte etniske skillelinjer 

mellom ukrainere og russere. Dette har i hovedsak vært gjort gjennom å analysere hvordan 

bruken av bestemte begreper og setningskonstruksjoner bidrar til å polarisere eller forsterke 

dikotomier mellom ukrainere og russere Jeg har ved hjelp av Reisigl og Wodak identifisert 

bruken av noen metonymier, metaforer, synekdoker og kollektive symboler og sett på 

hvordan disse er benyttet for å polarisere den ukrainske virkeligheten i russiske aviser og for å 

forsterke dikotomien mellom pro-øst og pro-vest i Ukraina.  

Analysen viser også hvordan framstillingen av Ukraina og ukrainere har utviklet seg over tid. 

I tillegg viser den kvalitative analysen at det finnes et mønster i framstillingen av Ukraina og 

ukrainere i de regionale avisene, men at det er vanskelig å trekke noen bastante slutninger om 

forskjellene i framstillingen av Ukraina og ukrainere på bakgrunn av fysisk nærhet til 

konflikten. 
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Pål Kolstøs teori om ante murale antyder at det primært er mindre etniske grupper, som er 

kulturelt nært beslektede, og som føler at deres identitet er truet av en større gruppe eller 

nasjon, som vil benytte seg av myten om ante murale. Dermed vil det være svært interessant å 

benytte seg av teorien i framtidig forskning, med framstillingen av Ukraina og ukrainere i 

ukrainske aviser som fokus. Kolstø framsetter i artikkelen “Ante Murale thinking as historical 

myth and ethnic boundary mechanism” en teori om at “sterkere grupper (større grupper, med 

flere materielle ressurser og grupper med en sterk selvbevissthet) vil tendere mot å redusere 

betydningen av «identitetsavstanden» til kulturelt like nabogrupper og underlegge dem sin 

egen identitet i stedet”.187 Dette er et mønster det har vært mulig å gjenkjenne i flere av 

artiklene i den kvalitative analysen. I flere av artiklene fokuseres det på at russere og 

ukrainere er ett folk. Dette sees for eksempel i artikkelen fra Rossijskaja Gazeta, 28. januar 

2015, hvor poeten Olesia Nikolaeva uttaler at «det tragiske med den nåværende situasjonen i 

Ukraina, er at vi er ett folk (единый народ)». 

Analysen viser at framstillingen av Ukraina og ukrainere i russiske aviser bidrar til å 

polarisere og forsterke dikotomiene mellom ukrainere internt. Ukrainerne defineres i russiske 

aviser i stor grad ut fra hvor like eller ulike de er fra russerne.  Dette gjøres blant annet 

gjennom bruken av en frame for “høyreekstremisme”, hvor ukrainere som støtter nærmere 

integrering med Vesten og ønsker mer avstand til Russland framstilles som “banderovtsy”, 

“fascister” og “nazister”. Bruken av disse begrepene framstiller pro-vestlige ukrainere på en 

måte som gjør det vanskelig for russere å identifisere seg med dem, mens ukrainerne som 

tilsynelatende er ofre for de pro-vestlige ukrainernes handlinger, er lettere å identifisere seg 

med. Det tre nevnte begrepene nevnt over kan også knyttes til en frame for andre verdenskrig, 

et kollektivt minne som er veldig sterkt i Russland og som bidrar til å polarisere konflikten i 

Ukraina. Et eksempel på dette er framstillingen av de pro-vestlige «banderovtsyene» og de 

pro-russiske «kameratene» på Majdan i Komsomolskaja Pravda, 24.12.2013. Dette bidrar 

igjen til å trekke skillelinjer mellom ukrainere internt på bakgrunn av forskjellig 

verdigrunnlag. Analysen viser også at det spesielt er de ukrainske myndighetene som er utsatt 

for en negativ framstilling i russiske aviser. Dette antyder at det fra den russiske siden ikke er 

et ønske om å ekskludere alle ukrainere, men at det finnes noen “råtne egg” som misbruker 

makten og som ikke har sterkt rotfeste i den ukrainske befolkningen.  

                                                
187 Kolstø, Forthcoming. 
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 Hvis man ser dette i en historisk kontekst ser vi at russiske aviser spiller på problemstillinger 

som har eksistert i Ukraina siden Ukraina ble en uavhengig stat. Det er kanskje en grov 

forenkling å trekke skillelinjer mellom øst- og Vest-Ukraina langs Dneprs bredder, men 

russiske aviser har benyttet seg av underliggende politiske forskjeller for å forsterke og 

framheve forskjeller i verdigrunnlag innad i Ukraina på en måte som har bidratt til å forsterke 

skillelinjer mellom ukrainere og forsterke dikotomiene mellom øst og vest i Ukraina. At 

ukrainerne defineres ut ifra graden av likhet med russerne, bidrar likevel også til å trekke 

skillelinjer mellom russere og ukrainere. De ukrainerne som støtter nærmere integrering mot 

Vesten framstilles som representanter for en annen sivilisasjon og ekskluderes dermed fra den 

russiske.  

Problemstillingen for oppgaven er: 

Har framstillingen av Ukraina og ukrainere i russiske aviser siden 2012 endret seg, og 

bidratt til å flytte eller forsterke de etniske skillelinjene mellom russere og ukrainere?   

Framstillingen av Ukraina og ukrainere i russiske aviser har endret seg, men har ikke direkte 

forsterket eller flyttet etniske skillelinjer mellom ukrainere og russere. Framstillingen har 

derimot bidratt til å skape tydeligere skillelinjer innad i den ukrainske etniske gruppen, på 

bakgrunn av historiske forskjeller. Framstillingen bidrar til å synliggjøre tydelige forskjeller i 

verdigrunnlag, på bakgrunn av hvor like eller forskjellige de er fra russerne. Dette mener jeg 

har bidradd til å forsterke skillelinjene også mellom ukrainere og russere, hvor ukrainere i 

større grad enn tidligere er nødt til å ta et valg: Tilhører de den delen av ukrainere som i 

russiske aviser framstilles som «fascister», «banderovtsy», «nazisympatisører» og ønsker 

nærmere integrering med Vesten, eller tilhører de den delen av ukrainere som ønsker å være 

en del av Russland.   

 



93 
 

Litteraturliste 
Asprem, Egil. «Thelema og ritualmagi med magi» i Chaos (skandinavisk tidsskrift for 

religionshistoriske studier) 46. Københavns universitet: Museum Tusculanums Forlag, 2006. 

 

Barth, Fredrik. Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture 

Difference. Prospect Heights, Illinois: Waveland Press inc., 1998.  

Dijk, Teun van. News as Discourse. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates 

Inc., 1988. 

Ermolaev, Herman. Portrayals of Nationalities in Soviet Russian Literature i The Search for 

Self-Definition in Russian Literature, redigert av Ewa M. Thompson. Amsterdam: John 

Benjamins Publishing Company, 1991. 

Gaufman, Elizaveta. «Memory, Media, and Securitization: Russian Media Framing of the 

Ukrainian Crisis» i Julie Fedor (red.) Russian Media and the War in Ukraine Journal of 

Soviet and Post-Soviet Politics and Society 2015/1. 

Gifford, James & Zezulka-Mailloux, Gabrielle. Culture & The State: Nationalisms. Canada: 

CRC Humanities Studio, 2003. 

Hall, Stuart. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: 

SAGE Publications Ltd, 2003. 

Jusic, Tarik. “Media Discourse and the Politics of Ethnic Conflict” i Pål Kolstø (red.) Media 

Discourse and the Yugoslav Conflicts: Representations of Self and Other. Surrey, England: 

Ashgate Publishing Limited, 2009. 

Kjeldstadli, Knut. Fortida er ikke det den en gang var: En innføring i historiefaget. Oslo: 

Universitetsforlaget AS, 1999. 

Kolstø, Pål. Political Construction Sites: Nation-Building in Russia and the Post-Soviet 

States. Boulder, Colorado: Westview Press, 2000. 

Kolstø, Pål & Rusetskii, Aleksander. Power differentials and identity formation: Images of 

self and other on the Russian-Georgian boundary. National Identities 14:2, 2012. 



94 
 

Kolstø, Pål. "Ante Murale thinking as historical myth and ethnic boundary mechanism" i 

Liliya Berezhnaya (red.) Rampart Nations. Bulwark Myths in East European 

multiconfessional societies in the age of nationalism. Berghahn: 2017 forthcoming. 

Komsomolskaja Pravda, 31.07.2014: «Современный русско-украинский словарь: Укропы, 

колорады, майдаун ...». (http://aafnet.integrum.ru/) 

O’Neal, Molly. Democracy, Civic Culture and Small Business in Russia’s Regions: Social 

Processes in Comparative Historical Perspective. New York: Routledge, 2016. 

Osipian, Aleksandr. “Historical Myths, Enemy Images, and Regional Identity in the Donbass 

insurgency” i Julie Fedor (red.) Russian Media and the War in Ukraine. Journal of Soviet and 

Post-Soviet Politics and Society 2015/1. 

Reese, Stephen. “Finding frames in a web of culture: The case of the War on Terror” i Paul 

D’Angelo og Jim A. Kuypers: Doing News Framing Analysis: Empirical and Theoretical 

Perspectives. New York & Abingdon: Taylor & Francis, 2010. 

Reisigl, Martin and Wodak, Ruth. Discourse and Discrimination: Rhetorics of Racism and 

Antisemitism. London: Routledge, 2001. 

Sakwa, Richard. Frontline Ukraine: Crisis in the Borderlands. London: I.B. Tauris & Co. 

Ltd, 2015. 

Shekhovtsov, Anton og Umland, Andreas. «Ukraines Radical Right» i Journal of Democracy, 

volum 24, nummer 3, juli 2014. 

Wilson, Andrew. Ukraine Crisis: What it means for the West. New Haven og London: Yale 

University Press, 2014. 

Nettkilder 

http://www.advmarket.ru 

http://www.bbc.com  

http://www.donnews.ru 



95 
 

http://www.encyclopediaofukraine.com  

http://glavred.info   
 
http://www.integrumworld.com 

http://kremlin.ru  
 
http://news.bbc.co.uk   
 
https://www.nrk.no  

https://www.snl.no 

https://www.ukrinform.net  

http://www.vechrost.aaanet.ru  

Artikler i kvalitativ analyse: 

Siden artiklene er hentet fra en digitalisert utgave av papiravisene, er ikke alle avisartiklene 

tilgjengelige i nettaviser. Der dette er tilfellet, har jeg lagt ved en lenke til Integrum, hvor det 

er mulig å finne artiklene. 

Gazeta Dona, 27.05.2015: «ЛДПР: не «братские» народы, а Русский мир» 

http://aafnet.integrum.ru/  

Komsomolskaja Pravda, 01.11.2013: «Политолог, экономист Александр РАЗУВАЕВ: 

«России не надо удерживать Украину...»» 

http://www.kompravda.eu/daily/26153/3041970/ 

Komsomolskaja Pravda, 24.12.2013: «Милонову припомнили Киевскую Русь» 
 
http://aafnet.integrum.ru/  

Komsomolskaja Pravda, 11.08.2014: «Маргарита ЗАЙДЛЕР: Конечная цель фашистов - 

не Донецк, а Россия» 

http://www.kompravda.eu/daily/26267.5/3145047/ 

Molot, 22.07.2014: «Геноцид по-украински» 



96 
 

http://aafnet.integrum.ru/  

Novaia Gazeta, 16.04.2014: «РОССИЯ И УКРАИНА. МОМЕНТ ИСТИНЫ» 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2014/04/16/59218-rossiya-i-Ukraina-moment-istiny  

Rossijskaja Gazeta, 20.12.2013: «Ответ Путина» 

https://rg.ru/2013/12/19/otvetputina.html  

Rossijskaja Gazeta, 28.01.2015: «Ненавижу, значит, существую» 

https://rg.ru/2015/01/28/rusofobia.html  

Vechernij Rostov, 01.04.2014: «генконсула Украины в Ростове обвинили в явной 
поддержке «Бандеровской хунты»» 

http://aafnet.integrum.ru/  



97 
 

 


