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Abstract 
 

Title: 

  

’’An end in sight for the nuclear-era?’’: A qualitative study of Swedish newspapers’ opinions about 
the dissolution of the Soviet Union 1991 
 

The Soviet Union was the great enemy of Western civlisationen during the cold war. Sweden was not 

part of the cold war. Despite that Sweden had more in common with the Western powers. The country 

had more cultural, economic and political similarities with them. The purpose of this study was to 

examine how Swedish newspapers wrote about the dissolution of the Soviet Union in 1991. I have also 

examined whether they expressed a fear of Russia. The newspapers that were included in the study 

were: Norrkensflamman (socialistic), Aftonbladet (social democratic), Arbetet (social democratic), 

Dagens Nyheter (independent), Expressen (liberal) and Svenska Dagbladet (conservative). The results 

showed that Expressen, Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet had a western and eurocentric 

international outlook. Aftonbladet and Arbetet also had a western and eurocentric international outlook 

but were more critical of the western powers. Norrskensflamman was the only newspaper that 

supported the Soviet Union. They also saw the capitalist world as the great enemy. Russian fear was 

expressed in Arbetet, Svenska Dagbladet and Expressen. Arbetet thought the rest of the world should 

demand that Russia abolishing all their nuclear weapons. Svenska Dagbladet and Expressen saw 

Russia’s political system as threat to the west. Svenska Dagbladet also suspected that Russia should 

attack their neighbours in the future.  

 

Nyckelord: Sovjetunionen, kalla kriget, omvärldsbild, eurocentrism, orientalism, ryssrädsla, Svenska 

Dagbladet, Dagens Nyheter, Arbetet, Aftonbladet, Expressen, Norrskensflamman 

 

*Uppsatsens titel är från rubriceringen på Arbetets huvudledare från 31 December 1991 
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1. Inledning  
Kalla kriget var en världsomfattande konflikt mellan de två supermakterna USA och Sovjetunionen. 

Det var inte bara en konflikt mellan två stater utan det var också två radikala samhällsystem som stod 

emot varandra. USA var kapitalismen och västerlandets försvarare medan Sovjetunionen ansåg sig 

vara försvarare av de kommunistiska länderna. Berlinmurens fall 1989 och Sovjetunionens upplösning 

1991 kan ses som slutet på den epoken. Världen gick därefter från en bipolär maktordning med två 

rivaliserande stater till en unipolär maktordning med USA som världens enda dominerande supermakt. 

I Sverige har det sedan 1700-talets funnits en rädsla för Ryssland (som senare blev Sovjetunionen). 

Genom hela kalla kriget stod sig Sverige alliansfritt även om Sverige i flera hänseenden hade betydligt 

mer likheter med västmakterna än med Sovjetunionen och dess satellitstater. I den här uppsatsen ska 

jag undersöka hur den svenska omvärldsbilden tog sig uttryck i de svenska dagstidningarna när 

Sovjetunionen hade upplösts och om det fanns uttryck för en ryssrädsla. Jag kommer att förklara den 

svenska omvärldsbilden och den svenska ryssrädslan i uppsatsens teoridel.   

 

1.2 Problemformulering  
När Sovjetunionen upplöstes i december 1991 försvann en av kalla krigets två huvudaktörer för gott. 

USA kom att bli den enda ekonomiska och militära supermakten i världen när Sovjetunionen inte 

längre existerade. De följande tjugofem åren har det tagit sig i uttryck genom amerikanska invasioner i 

Afghanistan och Irak utan att någon annan stormakt gått in och aktivt stött motparten. Under kalla 

kriget stod Sverige närmare USA (och de andra västmakterna) både ekonomiskt och kulturellt trots att 

Sverige var alliansfritt genom hela konflikten. En intressant fråga att ställa i sammanhanget är hur 

synen var på Sovjetunionen från svenskt håll när landet inte längre existerade och vilken framtidssyn 

presenterades vid den tidpunkten?  I Sverige har det sedan flera århundraden funnits en rädsla för 

Ryssland. Tog den sig i uttryck hos de svenska dags och kvällstidningarna i samband med 

Sovjetunionens upplösning? Och i ett sådant fall hur tog det sig i uttryck i tidningarnas rapportering 

kring Sovjets upplösning?  

 

1.3 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att få en inblick i de svenska dagstidningarnas omvärldsbild i samband med 

Sovjetunionens upplösning. I studien ska jag också undersöka hur ryssrädsla tog sig i uttryck i de 

svenska dagstidningarna. Sovjetunionen upplöstes 1991, vid den tidpunkten fanns inte internet hos den 

stora allmänheten i Sverige vilket gör att dagstidningarna var en viktigare informationskanal för 

människor. Tidningar kan också fungera som en bra tidsspegel för att få en inblick hur synen på 
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omvärlden såg ut i samhället vid den aktuella tidpunkten. I den här uppsatsen kommer tidningarnas 

opinionsbildande funktion att undersökas. Därför kommer jag att undersöka dagstidningarnas 

ledarsidor där tidningens åsikt presenteras. Då tidningens nyhetssidor inte nödvändigtvis behöver vara 

objektiva kommer jag även undersöka analyserna på nyhetssidorna.1  

 

Frågeställningarna som ska besvaras i denna uppsats är följande:  

 

1. Hur beskrev de svenska dagstidningarna Sovjetunionens upplösning? 

a. Vad gjorde tidningarna för historisk återblick på Sovjetunionen?  

b. Vad hade tidningarna för syn på framtiden?  

c. Finns det några ideologiska skillnader i beskrivningen?  

 

2. Fanns det tecken på det som går att beteckna som ryssrädsla och hur tog det sig i så fall i 

uttryck?   

 

Frågorna kommer att besvaras genom att göra en omvärldsanalys av tidningarnas mottagande av denna 

händelse. Frågeställningarnas syfte är att få en inblick hur de opinionsbildande sidorna i tidningarnas 

beskrev Sovjetunionens upplösning och om de gav uttryck för det som går att beteckna som 

Ryssrädsla.  

 

1.4 Avgränsning  
Till det här arbetet har jag valt ut sex svenska dagstidningar som ska analyseras. Jag kommer avgränsa 

mig till att endast undersöka de opinionsbildande sidorna i tidningarna. Avgränsningen motiveras 

genom tidsaspekten och undersökningens syfte. Jag är intresserad av att undersöka tidningarnas som 

opinionsbildande funktion för att få inblick i deras omvärldsbild. De delar i tidningen som jag kommer 

undersöka är tidningarnas ledarsidor och analyser på nyhetssidorna. Jag har därför valt bort att 

undersöka tidningarnas kultursidor, debattsidor och nyhetsrapportering. Det ska tillägas att jag 

kommer att använda mig av debattsidorna om de skulle vara skrivna av tidningens chefredaktör då 

personen är en god representant för tidningens åsikter. Tidsperioden som undersöka kommer att vara 

mellan 26/12 1991 till 10/1 1992. Jag har valt den tidperioden för att den 25 december 1991 är dagen 

efter Sovjetunionen upplöstes och anser att två veckor framåt i tiden är en rimlig avgränsning. Med 

tanke på uppsatsens utformning anser jag att två veckors tidsintervall är en rimlig avgränsning.   

                                                 
1
Persson, Magnus. Presshistoriska undersökningar (elektronisk resurs). Linneuniversitet 2012: 1-2  
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1.5 Disposition  
Efter uppsatsens inledande kapitel kommer den tidigare forskningen på området att presentera för att 

belysa vad denna studie kan bidra till forskningen. Därefter kommer jag gå igenom den de teoretiska 

utgångspunkter detta arbete utgår ifrån.  Jag kommer sedan att presentera det källmaterial som kommer 

att undersökas i studien och varför jag valt det. Sedan sker en gemengång hur materialet kommer att 

användas i ett metodkapitel. Efter metodkapitlet kommer den historiska bakgrunden till uppsatsen 

ämne för att sätta i ämnet i en historisk kontext.  Resultatet kommer att delas upp i två delar där först 

den empiriska studien presenteras. Detta resultat analyseras därefter med hjälp av de teoretiska 

begrepp som presenteras i uppsatsens teorikapitel. I slutdiskussionen kommer resultatet att ställas i 

förhållande till den tidigare forskningen och förslag på vidare forskning kommer att presenteras. 

Uppsatsens sista del kommer att vara en didaktisk reflektion där det diskuteras hur ämnet, resultatet 

och källmaterialet kan användas i min undervisning.   
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2. Tidigare forskning  
I det här kapitlet presenteras den tidigare forskningen som gjorts inom ämnet. Det har inte gjorts några 

presstudier om Sovjetunionens sammanbrott.  Jag kommer istället presentera svenska presstudier som 

analyserat hur svenska medier skrivit om Sovjetunionen. Samt studier om konflikter där Sovjetunionen 

varit en av aktörerna. I kapitlet kommer också tidigare forskning om den svenska rysslandsbilden att 

presenteras.   

 

2.1 Tidigare presstudier  
Statsvetaren Stefan Höjelid publicerade 1991 en avhandling där han undersökt hur tidningarna i de tre 

nordiska länderna Sverige, Norge och Finland skrivit om Sovjetunionen under 1980-talet. Dessa 

tidningars ledarsidor utgör den empiriska basen Höjelids avhandling.2 Syftet med avhandling var med 

utgångspunkt i attributionsteorin, att undersöka hur tidningarna i de nämnda nordiska länderna 

behandlade information som har ansett vara osäker där Sovjetunionen på något sätt varit huvudaktören. 

Händelserna som undersökts hade både positiv och negativ karaktär.3 Tidningarna som ingår i studien 

är Svenska tidningarna: Dagens Nyheter (oberoende), Svenska Dagbladet (obunden moderat) och 

Arbetet (socialdemokratisk). De norska tidningarna: Aftenposten (oavhängigt konservativ), Dagbladet 

(oavhängig) och Arbeiderbladet (Arbeiderpartiet). Samt den finska tidningen Hufvudstadsbladet 

(oavhängig). Anledningen till att endast en finsk dagstidning är med i studien beskriver Höjelid att det 

beror på det finskaspråket. Hufvudstadsbladet beskrivs som den enda stora finlandssvenska tidningen i 

Finland.4  Höjelid utgår i sin studie ifrån den socialpsykologiska attributionsteorin. Teorin bygger på 

att människor tillskriver orsaker till händelser som sker i omvärlden för att på sätt förklara en aktuell 

aktörs handlingar. Detta gör människor för att det egna beteendet och andras beteenden ska bli 

meningsfulla. Ledarskribenterna på tidningarna som undersöks går in i en roll som intuitiva 

vetenskapsmän när det söker kausala förklaringar. Förklaringarna bygger oftast på osäker information 

och dessa förklaringar uppkommer med anledning av människans beroende av att skapa ordning och 

reda i den omgivande verkligheten.5 I sin slutsats kommer han fram till att svenska och norska 

tidningar beskriver Sovjetunionen i mer negativa termer, de finländska tidningarna har en mer dämpad 

och balanserad framställning av Sovjet.6 

 

                                                 
2
 Höjelid, Stefan, Sovjetbilden i nordisk press: svenska, norska och finländska reaktioner på sovjetiskt agerande , Diss. 

Lund : Univ.,Lund, 1991: 9 
3
 Höjelid 1991: 23  

4
 Höjelid 1991: 37 

5
 Höjelid 1991: 24-25 

6
 Höjelid 1991: 162 



 8 

Johannes Svensson och Emelie Bengtsson har i en kandidatatuppsats undersökt hur svenska 

dagstidningar förhöll sig till USA:s krig i Vietnam och Sovjets krig i Afghanistan. Uppsatsen är 

skriven inom ämnet historia och publicerades 2014. Syftet med deras studie var att återge en 

omvärldsbild som tidningarna Norrskensflamman, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter gav av de 

två väpnade konflikterna.7  Studiens teoretiska utgångspunkt är en omvärldsanalys. Valet av teori beror 

på att de i studien undersökt hur de svenska tidningarnas omvärldsbild såg ut vid tidpunkterna. I 

studien utgår de ifrån Åke Holmbergs omvärldsteori. Holmberg beskriver att den svenska 

omvärldsbilden är präglad av det som hänt i det förflutna, fördomar och att synsätt som kan beskrivas 

förlegade även om han menar att den svenska omvärldsbilden har förändrats på flera sätt.8 De begrepp 

som Bengtsson och Svensson förhåller sig till i sin omvärldsanalys är orientalism, eurocentrism och 

etnocentrism9. I deras studie kommer de fram till att Svenska Dagbladet utgick ifrån ett västerländskt 

perspektiv i sin rapportering kring de två väpnande konflikterna.10 Dagens Nyheter förhåller sig till 

amerikanska källor i rapporteringen men tidningen har inte proamerikansk hållning. Det går att se 

tendenserna att tidningen håller kritisk båda aktörerna i de konflikterna som de är aktiva i. 

Norrskensflamman utgår inte ifrån ett västerländskt perspektiv i sin rapportering av de väpnande 

konflikterna. Tidningen beskriver USA i termer av nykolonialism och imperialism. Skillnaden i hur 

Sovjet och USA framställs i tidningen är att USA beskrivs på ett negativt sätt. Resultatet visar också 

att Norrskensflammans omvärldsyns inte överensstämmer med Åke Holmbergs teori om den svenska 

omvärldsbilden.11 

  
Eva Queckfeldt har gjort en avhandling där hon analyserat hur debatten gick om Vietnam på tre 

svenska storstadstidningars ledarsidor. Tidningarna som är med i studien är: Dagens Nyheter, 

Stockholms-Tidningen, Aftonbladet (efter att Stockholms-Tidningen lagts ner) och Svenska Dagbladet. 

Perioden som undersöks är från augusti 1963 till januari 1969. Queckfeldt har den perioden då den 

täcker in första gången sedan 1950-talet som rapporter om Vietnam och när den svenska regeringen 

erkänner Nordvietnamn.12 Metoden som Queckfeldt använder är en temanalys som är en form av 

innehållsanalys13. Åsikterna som ledartexterna sorterades efter ett kodschema. Slutsatsen i 

                                                 
7
 Bengtsson, Emelie. Svensson, Johannes. Imperialister, angripare eller beskyddare? – En omvärldsanalys av tre tidningars 

rapportering om Vietnamnkirget 1964-1975 och Afghanistankriget 1979-1989. Linneuniversitetet, Fakulteten för konst och 

humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV). Studentuppsats (examensarbete). Handledare: Persson, 

Magnus, Lektor. Examinator: Rosen, Ulla, Professor. 2014: 1 
8
 Bengtsson & Svensson 2014: 7 

9
 Bengtsson & Svensson 2014: 8 

10
Bengtsson & Svensson 2014: 76 

11
Bengtsson & Svensson 2014: 77 

12
 Queckfeldt, Eva, "Vietnam": tre svenska tidningars syn på vietnamfrågan 1963-1968, Liber Läromedel/Gleerup, Diss. 

Lund : Univ.,Lund, 1981: 4 
13

 Queckfeldt 1981: 9 
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avhandlingen är att det fanns en amerikansk dominans bland åsikterna. Queckfeldt anser de 

amerikansk dominerande åsikterna i tidningarna beror de kulturella, språkliga, politiska och 

ekonomiska band som Sverige och USA har till varandra.14 

 

2.3 Forskning om ryssrädslan i Sverige  
I boken Svensk rädsla-offentlig fruktan i Sverige under 1900-talet från 2001 beskriver historikern 

Sverker Oredsson hur den svenska rädslan för Ryssland påverkat Sverige. Oredsson menar att Sverige 

har en förankrad rädsla för Ryssland. Denna rädsla sträcker sig tillbaka till 1700-talets början när 

Sverige var i krig mot Ryssland. Enligt Oredsson lades då grunden till en rädsla för Ryssland, detta 

trots att de kommande krigen mellan Sverige och Ryssland var anfallskrig. I Ryssland grundlades 

ingen motsvarande rädsla för Sverige. Rädslan för Ryssland kom att öka dramatiskt under 1900-talets 

början. Anledningen till den ökade rädslan var att det fanns en bild från svenskt håll om att Ryssland 

hade expansionsplaner ut i Atlanten och att det skulle ske via Sverige och Norge. Efter första 

världskriget ökade rädslan ytterlig när Sovjetunionen bildades, mycket berodde på den ideologi och 

samhällsystem som den nya regimen hade. Oredsson skriver att rädslan för Sovjetunionen och 

kommunismen utvecklade sig på ett sådant starkt sätt i Sverige under 1930-talet att hotet från 

nazismen kom i skymundan. Denna rädsla för Sovjet gällde även när andra världskriget startade. Efter 

andra världskriget kom Sovjetunionen att få en försonande roll i Sverige, likt resten av västvärlden för 

att landet hade en stor roll i att Nazityskland besegrades.15 Den nya socialdemokratiska regeringen såg 

till att regeringens statsråd framställde kommunistiska Sovjetunionen på ett lika positivt sätt som 

kapitalistiska USA. Men det svenska försvaret förberedde sig enbart på ett anfall från Sovjetunionen.  I 

början av 1950-talet kom bilden av Sovjetunionen att bli något mjukare, då Josef Stalin dog och Nikita 

Chrusjtjov tog över ledarskapet. På 1950-talet kom även de flesta svenskar att förstå att tillkomsten av 

atombomber och vätebomber gjorde att världen höll på att förändras. I utvecklingen av vätebomben 

tilltog den svenska ryssrädslan, trots att det var USA som sprängt den första vätebomben. Det fanns en 

rädsla om att Sovjet snart skulle ha vapnet. 1958 stod det klart att västmakterna skulle ge indirekt stöd 

till Sverige om Sovjetunionen skulle anfalla landet. Den svenska militären hade ständigt kontakt med 

sina amerikanska kollegor. 1950 samarbetade den svenska underrättelsetjänsten med de amerikanska 

och brittiska underrättelsetjänsterna om en underjordisk organisation. Den underjordiska 

organisationen skulle vara verksam om Sovjetunionen skulle ockupera Sverige.16  

                                                 
14

 Queckfeldt 1981: 90 
15

 Oredsson, Sverker, Svensk oro: offentlig fruktan i Sverige under 1900-talets senare hälft, Nordic Academic Press, Lund, 

2003: 359 
16

 Oredsson 2003: 360 
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Från delar av den svenska borgligheten fann det under 1980-talet en bild om att Sovjetunionen 

planerade att attackera Sverige. De personer som mest lyfte upp denna hotbild var Ulf Adelsson och 

Carl Bildt från moderaterna. Grunden för hotbilden var att svenskt territorium kränkts av sovjetiska 

ubåtar något som på nationellt plan uppfattades vara säkerhetsställda uppgifter. Socialdemokraterna 

under Olof Palmes ledning menande istället att hotet mot världsfred berodde på USA och 

Sovjetunionens kapprustning. Stora delar av 1980-talet kom därför att kännetecknas av osämja mellan 

Socialdemokraterna och delar av borgligheten i utrikespolitiska frågor. Förändringen kom att ske 1986 

i samband med att Olof Palme blev mördad och Ingvar Carlsson tog över som statsminister och 

ledaren för Sovjetunionen Michael Gorbatjov började visa ett nytt sätt att leda landet.17  Efter 

Berlinmurens fall 1989 började världsordningen att förändras radikalt. I Sverige ledde det först till 

nedrustningen av försvaret men en upprustning kom att ske redan 1992. Anledningen till 

upprustningen var att det fanns en rädsla för Ryssland. Den svenska försvarspolitiska dokumentationen 

beskrev östblockets upplösning som en stor förändring för försvarspolitiken men att det inte var 

självklart att detta skulle bestå. Hotet sågs även denna gång komma från Ryssland, trots att de inte 

tvekade på Michael Gorbatjov och Boris Jeltsins fredsvilja. Situationen i landet beskrev som instabil 

och den ryska politiken som att den var oförutsägbar.18 

 

Historikern Torsten Burgman har forskat på Rysslands bild i Sverige som han presenterar i boken 

Rysslandsbilden i Sverige- Från Ivan den förskräcklige till Vladimir Putin. I sitt arbete har Burgman 

utgått ifrån Bildbegreppet. Burgman menar begreppet bild används för att reda på ländernas syn på 

varandra. Det som Burgman anser är viktigt att ta reda på är vem eller vilkas uppfattning det handlar 

om. I moderna samhällen tenderar media ha en stor roll. Med det menar han pressen, tv och film. I 

äldre tider blir resenärers, diplomatiska sändebuds och regenters framställningar viktigare. Burgman 

skriver också att bildbegreppet kan ha olika dimensioner: en kulturell, en samhällelig och en 

utrikespolitisk dimension.19 

 

I sina slutsatser har Burgman kommit fram till att det finns en rädsla för Ryssland i Sverige. Grunden 

lades under de svensk-ryska krigen mellan 1500 och 1800-talet. Ryssland var geografiskt Sveriges 

närmaste granne. Burgman beskriver Rysslands ockupation av Västerbotten som en viktig del till att 

                                                 
17

 Oredsson 2003: 362 
18

 Oredsson 2003: 363 
19

 Burgman, Torsten, Rysslandsbilden i Sverige: från Ivan den förskräcklige till Vladimir Putin , Historiska media, Lund, 

2001: 11 
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grunden för en svensk rädslas för Ryssland lades.20 Vid 1800-talets slut var rädslan för ett ryskt 

angrepp stor i samband med tsar Nicolaj II:s russifiering av Finland.  När andra världskriget började 

var också en tidpunkt där Sverige var rädda för ett ryskt anfall, särskilt efter att Sovjet attackerat 

Finland 1939. Sverige kom att stödja Finland med bland annars krigshjälp i det kriget. Efter kriget 

arbetade den svenska regeringen för att bättra relationerna med Sovjetunionen. Det var något som kom 

att bli svårt bland annat på grund av Raoul Wallenberg, ryska nedskjutningar av svenska plan, Catalina 

affären och ryskt spioneri.21 Burgman publicerade boken 2001 och ansåg då att den gamla fruktan mot 

Ryssland försvunnit. Men han la också till att det fanns en osäkerhet kring huruvida Ryssland skulle 

utvecklas till en aggressiv stormakt eller inte.22  

 

2.4 Kopplingen till studien  
Den gemensamma nämnaren i de tidigare presstudierna om Sovjetunionen och konflikter där landet 

varit en av aktörerna visar att den svenska pressen rent generellt haft en kritisk inställning till 

Sovjetunionen och att USA ofta framställs på ett mer positivt sätt. Den period som undersöks i den här 

studien är precis efter att Sovjetunionen slutade att existera. Studiens huvudfokus är också en specifik 

händelse och inte längre processer som den tidigare forskningen har fokuserat på. I och med att inga 

svenska presstudier har gjorts kring Sovjetunionens upplösning blir det intressant att jämföra studiens 

slutsats med den de tidigare studierna. Fanns samma skepticism mot Sovjetunionen när imperiet inte 

längre existerade eller hade svenska pressen en mer försonlig inställning? Hur såg de tillbaka på det 

som varit när kalla kriget var slut och Sovjet inte längre fanns kvar? Dessa jämförelser blir intressanta 

eftersom att de tidigare studierna har haft sitt fokus på hur tidningarna skrev om Sovjetunionen och 

kalla krigets konflikter när kalla kriget fortfarande pågick. I den tidigare forskningen har jag också 

presenterat två arbeten om ryssrädslan i Sverige. Både Oredsson och Burgman kommer fram i sina 

arbeten att det finns en rädsla för Ryssland i Sverige som var som störst under 1900-talet. Med 

utgångspunkt i deras resultat ska jag undersöka om det fanns någon rädsla för Ryssland i tidningarnas 

opinionsbildande sidor. Hur beskrevs den nya staten Ryssland? Framställs det som ett land som går att 

lita på eller framställs de som ett hot? 

 

                                                 
20

 Burgman 2001: 94  
21

 Burgman 2001: 95 
22

 Burgman 2001: 96 



 12 

3. Teori  
I det här kapitlet presenteras den teoretiska utgångspunkt jag kommer att utgå ifrån när jag analyserar 

artiklarna. Jag kommer även presentera de teoretiska begrepp som kommer användas som verktyg i 

analysen.    

 

3.1 Svensk omvärldsbild och orientalism  
Den här studien kommer att ha sin utgångspunkt i Åke Holmbergs omvärldsteori. Holmberg har 

undersökt skrifter, tidningar, reseskildringar och historiska verk för att kunna analysera vad det är som 

gör att människor skapar uppfattningar om andra. Holmberg menar att den svenska omvärldsbilden är 

präglad av fördomar och stereotyper mot kulturer som är utanför västerlandet.23 Holmberg anser att 

den svenska omvärldsbilden har varit eurocentrisk. Holmberg definierar eurocentrism som att Europa 

framställs i positiva stereotypa termer som frihet, skönhet, framsteg och intelligens. Fördomen bygger 

på att ställa Europa mäktigt och civiliserat i förhållande till den övriga världen som framställs som 

ociviliserat och halvciviliserat.24 För att förstå västerlandets världsåskådning beskriver Holmberg 

termen Orientalism som ett viktigt begrepp. Orientalism är en term som skapades av den palestinska 

litteraturvetaren Edward Said. Den grundläggande föreställningen kring orientalism är att den 

europiska identiteten är överlägsen de andra folken och kulturerna som inte är europiska. Said menade 

att det var ett sätt för Europa att dominera över orienten (mellanöstern).25 Jag har valt begreppen 

eurocentrism och orientalism som analysverktyg för att Sovjet var i konflikt med USA och de 

västeuropeiska makterna under hela kalla kriget. Sverige var alliansfritt under kalla kriget, trots det 

stod landet närmare USA och de västeuropeiska staterna på grund av de kulturella, ekonomiska och 

politiska likheterna.26 Sovjetunionen tillhör geografiskt både Europa och Asien, det gör att det inte är 

oproblematiskt att förhålla sig till de två begreppen i den här studien. Jag har ändå valt dem på grund 

av Sovjetunionens olikheter med Västeuropa. Sovjet representerade ett helt annat ekonomiskt system, 

kultur och politiskt system. De blev ’’de andra’’ i förhållande till “vi” i västvärlden.27 Begreppet 

Orientalism används som ett komplement för förstå tidningarnas omvärldsbild. Begreppen 

eurocentrism och orientalism kommer att operationaliseras genom att besvara frågeställningarna: Vad 

tidningarna gjorde för historisk återblick på Sovjetunionen? Vad hade de för framtidssyn? 

Analysbegreppen eurocentrism och orientalism kommer att användas för att reda på om Sovjetunionen 

                                                 
23

 Holmberg, Åke, Världen bortom västerlandet. 2, Den svenska omvärldsbilden under mellankrigstiden = [The non -

European world through Swedish eyes, from 1915 to 1940] , Kungl. Vetenskaps- och vitterhets-samhället, Göteborg, 1994: 

24 
24

 Holmberg 1994: 26, Holmberg 1994: 19 
25

 Holmberg 1994: 13 
26

 Queckfeldt 1981: 90 
27

 Mackay 2015: 957-958  
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framställs som en antagonist i texterna. Jag kommer även att undersöka om Sovjetunionen/ forna 

Sovjet framställs som ociviliserade jämfört med Sverige och västeuropa och om västvärlden beskrivs 

som överläget de forna sovjetstaterna.   

 

3.2 Ryssrädsla  
Jag kommer att definiera ryssrädsla med utgångspunkt i historikerna Sverker Oredsson och Torsten 

Burgman diskussioner kring begreppet. Tidigare i min undersökning presenterade jag både Burgman 

och Oredssons forskning om Ryssrädslan i Sverige.28 De båda menar att grunden till den svenska 

ryssrädslan att Sverige och Ryssland historiskt har utkämpat många krig mellan varandra mellan 1300 

och 1800-talet. Det handlar mycket om att Sverige geografiskt stod närmare en stormakt som på 

många sätt är främmande för landet. Under det kalla kriget påstod sig Sverige inte stödja varken öst 

eller västvärlden. Trots det samarbetade de med den amerikanska underrättelsetjänsten för att de ansåg 

att Sovjetunionen utgjorde ett hot när de var spänt läge mellan supermakterna. Det fanns också en 

rädsla när Sovjet skaffade vätebomb men någon motsvarande rädsla fanns inte när USA testsprängde 

vätebomben.  Ryssrädslan handlar om att Ryssland (och Sovjet) som en främmande stormakt 

potentiellt skulle kunna attackera Sverige. Någon motsvarande rädsla om att USA och de 

västeuropeiska utgör ett hot finns inte. Trots att flera av dessa stater är större än Sverige och ligger 

nära geografiskt.  

    

I Oredsson och Burgmans forskning visar att ryssrädslan har skiljt sig åt genom historien. Jag ska lyfta 

fram det som jag anser har varit centralt för Oredsson och Burgman för att sedan undersöka vilken 

form av ryssrädsla som tog sig uttryck i tidningarna. I det föregående kapitlet (tidigare forskning) 

presentade jag vad Oredsson och Burgmans definitioner av den svenska ryssrädslan. Jag kommer att 

upp sex punkter som historiskt har varit centrala i den svenska ryssrädslan.  

 

1. Ryssland har erövrat svenskt territorium och rädslan finns att det kan ske igen. Exempel i från 

historien är Sveriges krig med Ryssland på 1700-talet och den ryska annekteringen av 

Västerbotten på 1800-talet.  

2. Delar ur den svenska borgligheten misstänkte att det svenska territoriet kränktes av Sovjet. 

Misstänksamhet mot att Sovjet/Ryssland inskränker på Sveriges territorium.   

3. Ryssland/ Sovjetunionen utgör ett hot för närliggande länder vilket skulle kunna drabba 

Sverige. Ett exempel är när Sovjetunionen invaderade Finland 1939.  

                                                 
28

 Oredsson 2003: 359-363, Burgman 2011: 94-96 
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4. Ryssland/Sovjetunionen rustar upp militärt. Något som skulle kunna dra in Sverige i en militär 

konflikt eller användas mot Sverige.  

5. Sovjetunionen/Ryssland har kärnvapen och det utgör ett indirekt hot mot Sverige. Vilket hände 

på 1950-talet.   

6. Det sovjetiska samhällsystemet med dess kommunistiska ideologi skiljer sig åt från den 

svenska samhällsmodellen och hotar svenska värden. Har funnits sedan Sovjetunionen 

bildades.   

 

Dessa punkter ska operationaliseras genom att besvara uppsatsens andra frågeställning.  
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4. Material  
I det här kapitlet sker en genomgång av det material som kommer att användas i studien.  

 

4.1 Dagens Nyheter  
Dagens Nyheter är en svensk morgontidning. Den politiska beteckningen är oberoende liberal. 

Tidningen grundades 1864 av Rudolf Wall under industrialiseringen. Från starten var tidningen liberal 

där den stod bakom, frihandel, utvidgad rösträtt och politisk frihet. I de utrikespolitiska frågorna hade 

tidningen en hållning där de förespråkade passivitet. DN kom att stödja det nybildande liberala partiet 

1923 efter den liberala partisprängningen. Under andra världskriget hade tidningen regeringstrogen 

hållning. 1946 tog Herbert Tingsten över som huvudredaktör och DN kom då att få större 

opinionsbildande roll. Tidningen utvecklade en antikommunistisk hållning och förespråkade att 

Sverige skulle gå med i NATO. 1973 bytte tidningen politisk hållning till politiskt oberoende även om 

ledarsidorna skrev i en liberalorienterad anda. Sedan 1998 har tidningen oberoende liberal som sin 

politiska beteckning.29 

 

4.2 Arbetet 
Arbetet var en socialdemokratisk morgontidning. Mellan 1945 fram att tidningen lades ner 2000 kom 

tidningen ut sju dagar i veckan. Tidningen grundades 1887 av Malmös arbetares förening. Från början 

var tidningen ett kamporgan för den sydsvenska arbetarrörelsen, detta var tidningens roll under Axel 

Danielsson tid som redaktör för tidningen. Efter en rekonstruktion av tidningen gavs tidningen ut 

under namnet Arbetet Nyheter mellan åren 1995 till 1999.  Arbetet började 1999 ett samarbete med 

gratistidningen Metro, närmare bestämt annons och tryckerisamarbete. Arbetet gynnandes inte av 

samarbetet utan hamnade samma år in i en ekonomisk kris. Ett år senare i augusti 2000 gick tidningen 

i konkurs, tidningen hade försökt räddats av bland annat medieföretaget MTG.30 

 

4.3 Norrskensflamman (Flamman)  
Norrskensflamman var det tidigare namnet på tidningen som idag heter Flamman. Sedan 1989 är det 

en endagstidning och 1998 skedde namnbytet till Flamman. Tidningen grundades i Luleå 1906. Från 

starten var det en socialdemokratisk tidning som kom ut i tre nummer varje vecka. 1917 blev 

                                                 
29 Sundin ,Staffan, Johansson, Alf W. Nationalencyklopedin, Dagens Nyheter. 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dagens -nyheter (hämtad 2016-12-30) 
30

 Gustafsson,
 
Karl Erik, Hedin, Östen Nationalencyklopedin, Arbetet. 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arbetet (hämtad 2016-12-30) 
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tidningens politiska beteckning vänstersocialistisk efter att det socialdemokratiska partiet delats och 

1922 kallade sig tidningen för kommunistisk.  Norrskensflamman kom 1977 att bli ett organ för den 

kallade Norrbottenskomunsimen efter att APK brutit med Vänsterpartiet Kommunisterna, tidningen 

blev också ett organ för det nya partiet APK. 1990 bröt Norrskensflamman med APK och bytte sin 

politiska beteckning till oberoende socialistisk.31 

 

4.4 Svenska Dagbladet  
Svenska Dagbladet är en svensk morgontidning som kommer ut dagligen. Den politiska beteckningen 

är obunden moderat. Tidningen grundades år 1884 och syftet med tidningen var från början att den 

skulle vara ett organ för de unionsfientliga samt tullvänliga krafterna. Vid 1900-talets början 

utvecklades tidningen i en mer konservativ riktning även om det fortfarande fanns ett stöd för sociala 

reformer. 1940 tog högerpolitikern Ivar Andersson över som chefredaktör och VD för tidningen. Hans 

ställning som riksdagsman för Högerpartiet kom att påverka tidningens ställning under andra 

världskriget, med ett starkt stöd för samlingsregeringens neutralitetspolitik. Svenska Dagbladet hade 

också ett engagemang för Norge och Finlands ställning under kriget. Tidningen kom att fungera som 

ett av Högerns huvudorgan. Under 1970-talet blev tidningens politiska linje friare och den politiska 

beteckningen blev ombunden moderat och tidningen började satsa mer på en bevakning av 

näringslivet.32  

 

4.5 Aftonbladet 
Aftonbladet är en kvällstidning som är verksam i Stockholm. Den politiska beteckningen är 

socialdemokratisk.  Tidningen grundades 1830 av Lars Johan Hierta. Från början fungerade tidningen 

som ett liberalt organ i oppositionen mot Karl XIV Johan. Men tidningen fungerade också som ett 

organ för den borgliga samhällsklassen i deras krav på ekonomiska reformer. 1956 således Aftonbladet 

till LO, innan det hade Aftonbladet stått nära Folkpartiet politiskt. Politiskt kom tidningen därefter stå 

nära vänsterfalangen inom socialdemokratin och fungerade som ett språkrör för arbetarrörelsen. Den 

ekonomiska kontrollen över tidningen flyttades över till den norska mediekoncernen Schibsted 1996. 

LO kom att fortsätta kontrollera Aftonbladets politiska inriktning.33  

                                                 
31

 Nationalencyklopedin, Flamman. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/flamman (hämtad 2016-

12-31) 
32 Sandlund,Elisabeth.Nationalencyklopedin, Svenska Dagbladet. 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/svenska-dagbladet (hämtad 2016-12-30) 
33 Gruvö, Jonas Oscarsson, Ingemar Gustafsson, Karl Erik Nationalencyklopedin, Aftonbladet. 
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4.6 Expressen  
Expressen är en svensk kvällstidning som grundades 1944. Den politiska beteckningen är liberal. 

Tidningen grundades av Dagen Nyheter AB, några år tidigare hade LO och Dagens Nyheter diskuterat 

om att starta en tidning som skulle fungerar som en motpol åt den mer tyskvänliga tidningen 

Aftonbladet. LO och Dagen Nyheter kom inte överens om att bilda en ny tidning och Dagens Nyheter 

bildade därför tidningen. De som att förknippas med bildandet av Expressen var Albert Bonnier jr och 

Carl Adam Nycop. Bonnier krävde att tidningen skulle bli en rikstäckande tidning. 1952 kom 

Expressen passera sin huvudkonkurrent Aftonbladet.34 

 

4.7 Val av material  
Urvalet kommer bestå av fyra morgontidningar: Svenska Dagbladet (oberoende moderat), Arbetet 

(socialdemokratisk) Norrskensflamman (oberoende socialistisk) och Dagens Nyheter (politisk 

oberoende). Även Sveriges två största kvällstidningar Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk) och 

Expressen (liberal) kommer att vara med i studien. Tidningarna är utvalda beroende på storlek och 

ideologisk hemvist. Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter var vi den här tidpunkten Sveriges två 

största morgontidningar. Aftonbladet och Expressen var Sveriges två största kvällstidningar. 

Norrskensflamman och Arbetet är utvalda för att ge materialet ideologisk bredd. Det innebär att 

undersökningen har en moderattidning, en liberal, en politisk oberoende, två socialdemokratiska och 

en socialistisk. Även om Dagens Nyheters politiska beteckning var politiskt oberoende 1991/92 är jag 

medveten om tidningens ledarsidor kan ha en liberal agenda. Dagen Nyheter hade tidigare haft den 

politiska beteckningen liberal och sedan 1998 är tidningens politiska beteckning oberoende liberal. 

Trots det kommer jag att i första hand utgå ifrån att tidningens ledarsidor är politiskt oberoende även 

om jag är beredd på att det kan finnas liberala tendenser.   

 

4.8 Källkritisk reflektion  

Vid ett arbete med ett historiskt hällmaterial är det viktigt att ifrågasätta sanningshalten i materialitet. 

Peter Esaiasson skriver i boken Metodpraktikan att en forskares viktigaste sätt att bemöta 

falskinformation är källkritik. I boken lyfts fyra beteckningar som är viktiga att komma ihåg i arbetet 

med ett historiskt källmaterial: äkthet, oberoende, samtidighet och tendens.  Dessa fyra regler kom till 

Sverige i början av 1900-talet. I ett historiskt arbete går det att skilja mellan två stycken huvudtyper av 
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källor som används för att belägga ett påstående, kvarlevor och berättelser. Kvarlevor är olika former 

av aktiveter av människor, till exempel fysiska spår. Källmaterial som räknas till denna kategori är 

arkeologiska fynd som exempelvis krukskärvor, benbitar och pergamentrullar.35  Berättelser som 

historiskt källmaterial är påståenden om mänskliga aktiviteter. Dessa historiska påståenden finns i 

material som dagböcker, dokument, vittnesuppgifter och pressmaterial. I denna studie är pressmaterial 

det källmaterial som kommer att undersökas och därför bygger undersökningen på ett källmaterial i 

form av berättelser. När de berättande källorna brukas är det viktigt att skilja på berättelse och berättare 

och därmed blandas källan ihop med källans ursprung. För att källkritik ska användas på ett bra sätt är 

det viktigt hålla isär dem. I arbetet med pressmaterial är det viktigt ha i åtanke hur stor trovärdigheten 

är i det som skrivits. Då gäller det att vara vaksam över huruvida källan är oberoende eller inte samt 

den samtid som källan är skriven i. Det är också viktigt att vara medveten om sanningshalten i det som 

skrivs i tidningen kan vara påverkade av de omständigheter som fanns när nyhetsartikeln eller 

ledartexten skrevs. Med det menas att vara medveten om tendensen i källan.36 Historikern John Tosh 

beskriver i sin bok Historisk teori och metod att källans tendenser kan utnyttjas i historisk forskning. 

Tosh tar upp hur dagstidningarnas överdrifter kan användas för att se hur opinionen såg ut vid 

tidpunkten.  De är inga bra källor för att reda på vad hände vid det specifika skedet utan hur människor 

hade för syn på saken vid den tidpunkten.  Denna studie kommer att utnyttja tidningarnas tendenser i 

samband med att Sovjetunionen upplöstes. Ett av undersökningens syften är att undersöka tidningarnas 

omvärldsbild vid Sovjetunionens upplösning och se hur tidningarnas ideologiska beteckningar 

påverkade hur de skrev om det.37 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                                 
35
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5. Metod  
I det här avsnittet kommer jag att parentera den vetenskapliga metod jag kommer att använda mig av 

för att besvara undersökningens frågeställningar.  

 

5.1 Val av metod  
I den här uppsatsen ska jag ta reda på vad de svenska dagstidningarna parenterade för omvärldsbild när 

Sovjetunionen föll samt om den förekom ryssrädsla i texterna. För att skapa den bilden måste jag 

skapa mig en förståelse för den tidens samhälle och dess kontext. Den vetenskapliga metod jag ska 

använda i den här uppsatsen kommer därför att vara en kvalitativ textanalys. Peter Esaiasson ger en 

övergripande förklaring av den kvalitativa textanalysen i boken Metodpraktikan. Esaiasson beskriver 

den kvalitativa textanalysen lämpar sig till undersökningar som syftar till att fånga helheten i den 

undersökande texten. För att skapa förståelse för de texter som undersöks bör texten läsas flera gånger, 

både översiktligt och djupt. Enligt Esaiasson lämpar sig den kvalitativa textanalysen för studier där de 

råddande förhållandena inom samhällslivet undersöks. Den kvalitativa textanalysen passa till studier 

med frågeställningar där innehållet antingen systematiseras eller kritiskt granskas. Denna uppsats 

vetenskapliga frågeställningar kräver att jag både systematiserar och kritiskt granskar innehållet.38   

 

5.2 Klargöra tidningarnas åsikter 
För att klargöra tidningens ståndpunkt måste jag systematisera innehållet i texterna. Esaiasson skriver 

att den formen av textanalys handlar om att lyfta fram det mest väsentliga innehållet i de undersökande 

texterna. De kräver att jag läser alla artiklarna och försöker finna en gemensam struktur hos tidningen 

som jag sedan presenterar i resultatet. Det kräver att jag ställer dessa frågor till texten: Görs det en 

historisk återblick på Sovjetunionen i den här texten? Och i sådant fall hur såg den historiska 

återblicken ut? Hur beskriver artikeln framtiden? När jag har besvarat dessa frågor i artiklarna måste 

jag finna en gemensam tankestruktur för varje tidning för att sedan presentera hur tidningens historiska 

återblick såg ut och hur de beskrev framtiden.39 

 

5.3 Ideologikritisk analys 
Nästa steg i uppsatsen är att undersöka hur konflikten mellan västerlandet och Sovjetunionen/Ryssland 

återspeglas i dagstidningarnas opinionsbildande sidor, samt hur beskrivningen skiljde sig beroende 

tidningarnas ideologi.  Esaiasson menar att ideologikritikens syfte är att lyfta fram konflikter i 
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samhället som återspeglas i en specifik text. Genom att studera texterna går det att få en uppfattning 

om tillståndet i ett större sammanhang. Då jag medvetet valt ut dagstidningar där några av dem har 

olika ideologiska ståndpunkter kommer jag undersöka om det går att urskilja ideologiska skillnader i 

den beskrivning som de ger av Sovjetunionen och Ryssland. Den andra frågeställningen i uppsatsen 

syftar till att undersöka hur ryssrädslan tog sig uttryck. Ryssrädslan går att definiera som ett 

förhållande inom det svenska samhället och jag ska därför undersöka om den återspeglades i artiklarna 

och hur den i sådant fall tog sig i uttryck.40  
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6. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer en övergripande beskrivning av kalla kriget att presenteras. Även en historisk 

bakgrund till att Sovjetunionen föll samman samt hur världen formades efter att Sovjetunionen inte 

längre fanns. Det kommer också presenteras en sammanfattning av hur den svenska opinionen kring 

utrikespolitiken sett ut främst under kalla kriget. Syftet är att sätta studiens ämne i en större historisk 

kontext.   

 

6.1 Kalla kriget  

Kalla kriget är namnet på den världsomfattande konflikt som utspelade sig mellan USA och 

Sovjetunionen. Konflikten utspelade sig från de första åren efter andra världskrigets slut fram till 1990. 

Det blev aldrig ett stort krig mellan Sovjetunionen och USA. Istället stödde de båda parterna varandras 

fiender i mer lokala och regionala väpnande konflikter. USA:s krig i Vietnam och Sovjetunionens krig 

i Afghanistan är två exempel på sådana väpnande konflikter.41 Konfliktens två huvudaktörer 

Sovjetunionen och USA hade under andra världskriget stridit på samma sida mot de gemensamma 

fienderna Tyskland, Japan och Italien. När andra världskriget var slut 1945 stod USA och 

Sovjetunionen som de två stora segrarna i kriget. Åren efter kriget kom en konflikt byggas upp mellan 

USA och Sovjetunionen. De två stormakterna hade haft dåliga relationer redan innan kriget. Redan 

efter den ryska revolutionen 1917 blev relationerna mellan stormakterna sämre. De diplomatiska 

förbindelserna bröts och återupptogs inte igen fören 1933. Även om de två länderna hade haft kyliga 

relationer innan 1945 hade de inte haft någon större betydelse för världsläget. Både USA och 

Sovjetunionen var isolerade i världspolitiken. Från USA:s sida var det självvalt medan de andra 

stormakterna isolerade Sovjetunionen. 1945 var världssituationen en annan, de som tidigare varit 

stormakter Tyskland och Japan hade förlorat kriget och var sönderbombade. USA, Sovjetunionen, 

Storbritannien och Frankrike hade tillsammans vunnit kriget och hade tagit kontrollen över det 

besegrade Tyskland. Varje land hade kontroll över Tyskland genom varsin ockupationszon. Syftet var 

att de fyra länderna skulle styra Tyskland tillsammans tills landet var moget att ta över självstyret igen. 

Tanken med ockupationen var de fyra länderna skulle hindra Tyskland från att bli för dominant och ta 

kontroll över Europa igen. När rivaliteten ökade mellan Sovjetunionen och de tre västmakterna 

försökte de båda sidorna istället få med sig det tyska folket på sin sida.42  
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Västmakterna vill hindra Östeuropa från att hamna i kommunismens händer, USA:s utrikesminister 

George Marschall såg till att USA skickade nödhjälp till Europa i form av mat och ekonomipaket.  

Stalin vägrade ta emot detta hjälppaket som kom att bli känt som Marshallplanen. Stalin såg därmed 

till att de territorier som han kontrollerade inte tog emot hjälpen. Västmakterna bildade 1949 en 

gemensam militärallians. Namnet på militäralliansen kom ett bli North Athlantic Treaty Organization 

(NATO), syftet var försvara västmakterna från Sovjetunionen. Några år senare svarade Sovjetunionen 

tillsammans med landets satellitstater i Östeuropa att bilda en egen militärallians, Warsawapakten.43  

 

Kalla kriget kom att handla om de ideologiska skiljelinjerna mellan USA och Sovjetunionen. USA 

kom att se sig själv som försvarare av den fria världen, vilket byggde på liberala principer som fri 

marknad, privatägande och individuella rättigheter, dess rättigheter skulle skyddas av demokratiska 

konstitutioner. Sovjetunionen ansåg att de försvarade arbetare från att bli exploaterade, och främjade 

kolonialfolkets kamp mot kolonierna och kapitalism. Hela kalla kriget går att se som en kamp mellan 

dessa två samhällsmodeller.44 När Michail Gorbatjov tog över makten i Sovjetunionen 1985 var det 

början på slutet på konflikten. Gorbatjov började föra samtal med USA:s dåvarande president Ronald 

Reagan om nedrustning och rustningskontroll. De båda ledarna hade ett intresse av att föra en dialog 

mellan öst och väst. De goda relationerna mellan Reagan och Gorbatjov kom att förändra relationerna 

mellan öst och väst. Gorbatjov blev väldigt populär i USA och var mer omtyckt än Reagan i flera 

västeuropeiska länder. När Regans presidentperiod var över 1989 tog George Bush över som president 

i USA. Bush:s administration kom att fortsätta på Reagans avspänningspolitik. Som tidigare nämndes 

var kalla kriget till stor del en ideologisk kamp mellan två skilda samhällsystem. De kom det fortsatt 

att vara även om det skedde ideologiska förändringar på både sidorna. Gorbatjov hade en förhoppning 

att den socialetiska samhällsmodellen till slut skulle segra i världen men kampen skulle bli mer 

samarbetsinriktad.45 I slutet av 1980-talet tappade Sovjetunionen greppet om Östeuropa, Berlinmuren 

föll 1989 och ett år senare återförenades Tyskland. 1991 kom hela Sovjetunionen att upplösas.46 

    

6.2 Sovjetunionens upplösning  

Under 1991 skedde några av de viktigaste förändringsprocesserna i världen under hela 1900-talet. 

Sovjetunionen föll samman, kommunismen avskaffades och en mindre stabil variant av 

marknadsekonomi kom att införas i landet. Sovjetunionens ekonomi hade varit stark på 1950-60 talet 
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med hög ekonomisk tillväxt. Den höga ekonomiska tillväxten började minska på 1970-talet. Landet 

var även på nedgång moraliskt. Det hade bland annat visat sig att Josef Stalins politik byggt på terror 

mot den egna befolkningen. Leonid Brezjnevs period som ledare i landet innebar att den moraliska 

nedgången ökade, då den kom att förknippas med ökad byråkrati och korruption.47 1985 kom Michael 

Gorbatjov till makten i Sovjetunionen. Gorbatjov kom att föra en mer reforminriktad politik och ville 

börja belysa problemen som fanns i det sovjetiska samhället. De ekonomiska reformer Gorbatjov 

förespråkade kom att bli kända som begreppet ’’perestrojka’’. Detta begrepp kom senare att få en 

bredare innebörd och förknippades också med de mer allmänna reformerna i landet. Genom hela sin 

regeringstid hade Gorbatjov en stark tro på en reformerad kommunism men han insåg snart att det inte 

var möjligt. 1987 förespråkade Gorbatjov demokratiska val som skulle ske inom det kommunistiska 

partiets ramar. Samma år började de ekonomiska reformerna utvecklas ytterligare. Fria företag började 

ersätta den stränga centraliseringen och en liberalisering av prispolitiken skedde. Det kommunistiska 

systemet började nu försvinna.48 Inom det kommunistiska partiet fanns det en splittring kring denna 

utveckling mellan reformisterna och de konservativa krafterna. Reformisterna förespråkade en 

snabbare utveckling av reformerna och deras talesperson var Boris Jeltsin. De konservativa ville 

bevara systemet som det var och deras talesperson blev Jegor Ligatjov . Gorbatjov höll sig till en 

början mot mittenposition.49 

  

1990 började Gorbatjov inta en mer konservativ linje. I juni 1991 blev Boris Jeltsin vald till 

delrepubliken Rysslands president genom fria val och hans legitimitet stärktes väldigt mycket efter det. 

Gorbatjov kunde inte konkurrera med den legitimitet som Jeltsin lyckats uppnå och han tvingades i 

augusti 1991 gå med på Jeltsins krav på att ge republikerna inom Sovjet ökad självständighet. Samma 

månad försökte en grupp konservativa desperat genomföra en kupp för att rädda Sovjetunionen. 

Kuppmakarna försökte få med sig Gorbatjov på sin sida men han nekade dem. Därmed sågs kuppen 

som ett angrepp på Gorbatjov. På grund av att kuppen var dåligt organiserad misslyckades den. I 

december 1991 upplöstes hela Sovjetunionen. Det innebar att Gorbatjov avgick som president och 

Boris Jeltsin blev president för Sovjetunionens efterföljare Ryssland.50 
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6.3 Efter Sovjetunionens upplösning   
Östeuropas avveckling från Sovjetunionen kom att gå relativt lugnt till. Tyskland enades, 

Tjeckoslovakien delades upp i två länder. De flesta av de tidigare satellitstaterna till Sovjetunionen 

började under 1990-talet att närma sig Nato och EU, men det tog lång tid innan de blev medlemmar. 

Sovjetunionen upplöstes i femton olika stater där Ryssland blev efterföljaren till Sovjet. Detta tog sig i 

uttryck till exempel att Ryssland tog Sovjetunionens plats i FNs säkerhetsrådet (tillsammans med de 

fyra andra permanenta medlemmarna). 1990-talet kom att bli en period som kännetecknades av 

instabilitet kring utrikes och inrikespolitiken för Rysslands del.51 Situationen i världen efter 1991 kom 

att beskrivas som unipolär av många. Det vill säga att USA stod ensamt som världens militära och 

ekonomiska supermakt, i kontrast till kalla kriget då även Sovjetunionen var en militär supermakt. 

Detta trots att USA var försvagat på flera plan jämfört från när de vunnit andra världskriget 1945.  När 

Bill Clinton valdes till USA:s president 1992 kom att han att visa ett svagt intresse för utrikespolitiken 

under de första två åren. Under Bill Clintons tid som president kom USA ändå att bli involverade i 

flera militära konflikter världen över som i till exempel Kosovo, Bosnien och Somalia.52  
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7. Resultat 

I det här kapitlet presenteras resultatet av vad tidningarna gjorde för historisk tillbakablick på 

Sovjetunionen och hur deras framtidsutsikter såg ut. Därefter analyseras resultatet utifrån uppsatsens 

teoretiska begrepp och undersöka om det fanns några ideologiska skiljelinjer i beskrivningen.  

 

7.1 Empirisk studie  
Här presenteras resultatet från varje tidning som undersöks i studien. Under varje tidning har jag delat 

in resultatet två rubriker, Historisk tillbakablick på Sovjetunionen och Framtidsutsikter.   

7.1.1 Expressen 

 
5 artiklar. 26 december 1991- 8 januari 1992  

 

Historisk tillbakablick på Sovjetunionen  
I Expressens huvudledare 26 december 1991 hyllas Michail Gorbatjov för att han gjort en av 1900-

talets största insatser då han medverkat till att Sovjetunionen gick under även om det inte var hans 

avsikt.  Tack vare honom upplöstes Sovjet utan krig till skillnad från andra imperier i historien som 

habsburgska och ottomanska imperierna. Tillsammans med de amerikanska presidenterna Ronald 

Reagan och George Bush ska han ha sett till att kalla kriget avslutades och övertygat västvärlden att 

hotet om ett nytt världskrig bekämpats. Ledartexten spekulerar också i vad Gorbatjov egentligen vill 

uträtta när han tog över makten i Sovjetunionen.  Ledarartikeln anser att mycket tyder på att ville 

genomföra ’’socialism med mänskligt ansikte’’ som försökte Tjeckoslovakien 1968.  När Gorbatjov 

misslyckades möttes socialism av motvindar världen över och sakta men säkert gick Sovjet under. På 

grund av vad tidningen benämner som ’’irrationella’’ krafter och människors otålighet blev Gorbatjov 

maktlös, trots att han trodde på en långsiktig förnyelse.53  

 

Framtidsutsikter  
I ledarartikeln från 26 december 1991 skrivs sedan att vi i väst bör lära oss om Gorbatjovs 

misslyckanden inför framtiden. Det handlar om att inte underskatta betydelsen av etniska 

motsättningar som pågick i Jugoslavien vid den tidpunkten. Enligt ledarartikeln saknar västeuropa och 

EG instrument för de kulturella konflikterna som riskerar att finnas under 2000-talet. Om de 

västeuropeiska löftena om bistånd och broderskap sviks riskerar det att skapa oförutsedda politiska 

monster.  Gorbatjov ska enligt ledartexten ha visat misstro mot sin efterträdare Boris Jeltsins 
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möjligheter att lyckas. Sverige har enligt ledartexten ett ansvar att se till att inget av det sker i 

framtiden.54 I de kommande ledartexterna som Expressen publicerar fortsätter de att rikta misstro mot 

Rysslands nya president Boris Jeltsins och en skepsis mot de forna Sovjetstaternas möjligheter att 

lyckas. Exemplen på detta finns i Expressens ledarartiklar från datumen 27/12-91, 3/1-92 , 8/1-92 och 

10/1-92.55 Boris Jeltsin beskrivs vara en demokratiskt vald ledare men som omvärlden kommer att 

granska kritiskt. Detta eftersom att Expressen menar att han ryktas vara oförutsägbar, sjuklig, ha 

alkoholproblem, ha auktoritära drag och inte ha något större överseende för demokrati.  De betonar 

också att Jeltsin är politiskt uppfostrad i den gamla Sovjetledaren Brezjnevs Sovjet och Jeltsin beskrivs 

som en kappvändare. Även de ouppklarade gränstvisterna med Ukraina lyfts upp samt att Jeltsins inte 

lär gilla att de asiatiska republikerna hängde på det nya bildade ’’oberoende staters samvälde ’’ i sista 

stund.  Expressen skriver också att det är viktigt att ha realistisk syn på situationen och att 

sovjetsamhället inte får ersättas med ett likadant samhälle. Ledarartikeln från den 3 januari publiceras 

efter att Jeltsin släppt priserna fria i Ryssland. I texten framställs det som att Ryssland tagit steget från 

en sjuk ekonomi till en vild. Det hela beskrivs som historiens största ekonomiska experiment. I 

kontrast till Gorbatjov ska inte Jeltsin ha valt någon medelväg vilket förklaras med att han har bråttom 

att få Ryssland på fötter.  Det hela handlar enligt ledarartikeln om hur lång tid det kommer ta för den 

vilda ekonomin att bli civiliserad. Här lyfter Expressen än en gång upp att Sverige har stora 

möjligheter att vara med att säkra fred och demokrati.  Resonemanget att Sverige bör hjälpa till 

fortsätter i en ledarartikel från den 10 januari 1992. Den betonar att Sveriges dåvarande 

biståndsminister Alf Svensson (KD) måste använda biståndet för att satsa på ekonomisk hjälp i 

Baltikum. De menar att den pågående debatten om baltisk nazism och hemska bilder från barnhem 

borde stärka viljan i Sverige att hjälpa Baltikum, eftersom att vara öppen kring missförhållanden är 

viktigt för spirande demokratier.  I en ledarartikel från 8 januari 1992 diskuteras även den forna 

sovjetstaten Georgiens förutsättningar för framtiden. Krisen i Georgien beror enligt Expressen på att 

trycket från Moskva försvunnit och den undertryckta nationalismen bubbla upp på ytan. Det beskrivs 

som för tidigt att avgöra om kuppen mot presidenten kommer innebära att landet går mot en mer 

demokratiskt riktning. Men Expressens ledare menar ändå att det lutar åt en diktatur efter att 

demonstranter beskjutits i huvudstaden i Tbilisi.56    
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7.1.2 Norrskensflamman  

 
2 artiklar. 27 december 1991-9 januari 1992 

 

Historisk tillbakablick på Sovjetunionen 
Norrskensflamman publicerade två stycken opinionsbildande texter i samband med Sovjetunionens 

upplösning. Den första var Norrskensflammans huvudledare och den andra var en text av tidningens 

chefredaktör där han svarar en läsare som var kritisk mot samma ledaretext.  Sovjetunionen beskrivs 

ha varit en förebild för den internationella kommunistiska rörelsen och för de människor som enligt 

tidningen utsatts för imperialistiskt och kapitalistiskt förtryck. Norrskensflamman hävdar att Sovjet var 

ett levande exempel på att socialism faktiskt fungerar i praktiken. Sedan staten bildades ska den ha 

varit kapitalismen och imperialismens värsta fiende. Kapitalismen ska ha lagt mängder av resurser för 

att störta Sovjetunionen. De lyfter upp Ronald Reagan som exempel på det, vars huvuduppgift ska ha 

varit att rusta Sovjetunionen till döds. Tidningen medger också att Sovjet utvecklades på fel sätt och de 

brott mot mänskligheten som regimen begick går emot alla socialismens grundprinciper.  Förklaringen 

som tidningen ger till detta är att partidiktaturen blev ett permanent tillstånd.  Det var också därför 

Gorbatjovs reformpolitik mötte starkt motstånd i en odemokratisk och byråkratisk partistruktur. 

Tidningen diskuterar om Gorbatjovs perestrojkas (reform) politik kom alldeles försent. Eftersom att 

socialismen som värdebegrepp redan var nedsmutsat gick inte att göra något åt det.  Ledartexen 

avslutas med att den anser att det inte finns någon anledning till att svartmåla Sovjetunionen. Här 

menar tidningen att det inte går att förneka att landet har haft en viktig del att länder befriats från det 

koloniala och imperialistiska förtrycket samt att landet tvingat kapitalismen till eftergifter. Tidningen 

menar också att landet var den avgörande kraften när Nazityskland besegrades.57   

 

I numret därpå publicerar Norrskensflamman ett brev från en läsare som har synpunkter på ledartexten 

som publicerades i samband med Sovjets undergång. Läsaren anser att Norrskensflamman har en 

väldigt okritisk syn på Sovjetunionen.  Han tar upp att Norrskensflamman påståenden om att 

Sovjetunionen var en förebild för internationella kommunismen inte stämmer och att Sovjet inte hade 

en avgörande roll i andra världskriget och ifrågasätter att det var med solidaritet som landet befriade 

människor från det koloniala och imperialistiska förtrycket. Han menar att även USA var med och 

befriade länder från kolonierna. Brevet avslutas med meningen: Har verkligen Norrskensflamman inte 
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lärt sig mer av Sovjetunionen? 58. Norrskensflammans chefredaktör Dan Gahnström svarar läsaren 

med att försvara innehållet i ledartexten.  Gahnström menar att Norrskensflamman självklart har ett 

historiskt ansvar för hur socialismen framställs och att ledarartikeln bara konstaterar att Sovjetunionen 

faktiskt var en förebild. Han anser också att misstagen i Sovjet begicks under Stalin tid. Stalinismen 

handlade enligt honom om diktatur och centralism på alla områden. Han avslutar sin artikel med att 

han tycker att det är bra att Norrskensflamman kritiseras men tycker inte att man ska lägga in andra 

värderingar än de som uttrycks i en ledartext.59 

 

Framtidsutsikter 
 Norrskensflammans ledaretext från 27 december 1991 menar att det är med sorg att en epok tog slut 

när Sovjetunionen föll. Men den ger samtidigt en optimistisk framtidssyn då det finns en lärdom rikare 

som de bör använda i kampen för socialism.  Någon mer utvecklad framtidssyn gav inte 

Norrskensflamman kring Sovjetunionens upplösning.60   

 

7.1.3 Aftonbladet  

 
4 artiklar. 26 december 1991-7 januari 1992  

 

Historisk tillbakablick på Sovjetunionen  
Aftonbladet anser att Gorbatjov hade en avgörande ansvar för Sovjetunionens upplösning. Detta ger sig 

i uttryck i Ole Svennings utrikeskrönika 26/12-91 och i Aftonbladets huvudledare 27/12-91.  Svenning 

skriver att när Gorbatjov hyllades som folkhjälte i Västtyskland och USA berodde det på att han inlett 

en demokratiseringsprocess i Sovjetunionen.  Även om Gorbatjov hyllades i omvärlden var han inte 

lika omtyckt på hemmaplan. Enligt Svenning fick Gorbatjov mycket råd om hur övergången från 

diktatur till demokrati skulle gå till utav den ledare i väst som stod honom närmast, det var Spaniens 

dåvarande premiärminister Felipe Gonzalez. Svenning menar att Gorbatjov bär ansvaret för Europas 

demokratisering, befrielsen från det gamla Sovjetimperiet. Han beskrivs också ha ansvar för det som 

inte gick bra som exempelvis den dåliga ekonomin. Aftonbladets ledare 27/12-91 menar att Gorbatjov 

ersatte det kalla kriget med öppna samtal, såg till att Europas karta förändrades och gav folket i 
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Östeuropa frihet. Han ges även det positiva huvudansvaret till att hotet om kärnvapenkrig försvann. 

Den historiska insats han har gjort beskrivs som odiskutabel.61  

 

Framtidsutsikter  
Aftonbladets huvudledare 31/12-91 handlar om den nya världsordningen. Det beskrivs att världen 1991 

gick från ett bipolärt system med två rivaliserade stater till att USA blev världens enda supermakt. 

USA har enligt texten aldrig varit starkare och att landet kan bli mer isolationistiskt.  Ledaren är kritisk 

till att USA ensamt ska ha total dominans över världsordningen och förespråkar att FN i framtiden bör 

få större inflytande. Istället bör USA ta tag i inrikesfrågor som problemen inom ekonomin, 

storstädernas förfall och fattigdomen. Istället förespråkar Aftonbladet att FN ska bli starkare för att på 

sätt förbygga konflikter och minska de globala orättvisorna i världen. Även Lennart Ljunglöv menar i 

sin ledartext från den 7 januari 1992 att behovet från USA stöd i världen minskat när Sovjetunionen 

inte längre existerar.62 

 

7.1.4 Arbetet 

 

5 artiklar. 27 december 1991-4 januari 1992  

 

Historisk tillbakablick på Sovjetunionen 
Den första ledartexten om Sovjets upplösning 27/12-91 och Håkan Hermanssons krönika från 28/12-

91 skriver om vad Sovjetunionen haft för historisk roll. Arbetet skriver att kommunismen har skapat 

flera kända namn där de flesta är förknippade med grymhet och förtryck. Gorbatjov beskrivs som ett 

undantag då han beskrivs vara en kommunistisk frihetshjälte som befriat sitt och Östeuropas folk från 

kommunismen. Han hyllas också för att försökt göra politiken mer öppnare och att han som förste 

ledare i Sovjetunionen att öppet kritisera Stalin, något som tidningen menar var ett sätt få de olika 

folken i Sovjet att erövra sin historia, vilket beskrivs vara viktigt för att de ska nå ekonomiska 

framsteg. Det är tydligt att tidningen motsätter sig vad Sovjetunionen gjort historiskt. Men det tycks 

inte bero på att samhället var kommunistiskt utan beror mer på människorna som styrt landet då 

Gorbatjov beskrivs som en ’’kommunistisk frihetshjälte’’.  Tidningen menar att det finns en risk att det 
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nya samväldet av stater endast var en konstruktion med ett ändamål att få bort Gorbatjov från 

makten.63 

 

Framtidsutsikter  
Ledarartikeln från 27/12-91 visar sedan en misstro mot Rysslands president Boris Jeltsins ledarskap 

inför framtiden. Den ifrågasätter varför Jeltsin vill att Ryssland ska ha kvar sina kärnvapen. Detta med 

hänvisning till ett uttalande som Jeltsin gjort till CNN där han ska ha sagt att han inte tror att 

kärnvapen ska behöva användas.  Frågan de ställer sig är: Vilka skulle de i ett sådant fall kunna 

användas mot? Ledaren anser att uttalandet är allvarligt och att världssamfundet bör kräva att alla 

tidigare Sovjetstater avskaffar kärnvapen.  I texten framkommer det inte huruvida USA och de andra 

västmakterna också bör avskaffa sina kärnvapen.64  

 

I en ledaretext som publicerades några dagar senare 31/ 12- 91 löd rubriken: ’’Kan kärnvapenåldern 

avslutas?’’. I den ledartexten ifrågasätter tidningen att Ryssland och Ukraina ska ha kärnvapen men 

ifrågasätter också varför västmakterna USA, Storbritannien och Frankrike ska ha kärnvapen. I Håkan 

Hermansson krönika från 5/1-92 riktas det kritik mot Jeltsin av ideologiska skäll. Kritiken handlar om 

att flera av Jeltsins rådgivare är nyliberaler. Hermansson menar att dessa män vill ’’störtförlösa 

kapitalismen’’ i Ryssland något som han beskriver som riskabelt då landet styrs av auktoritära män. 

Han menar att det finns en risk att det blir som det blivit flera gånger förr i Ryssland och Sovjets 

historia att Jeltsin får upplösa folket och att landet faller samman. Tidningen lyfter även upp 

problematiken kring hur de forna sovjetstaterna ska klara sig i framtiden.65 Huvudledartexten 4/1-92 

lyfter upp att turbulensen i Georgien blir det första riktiga exemplet på om det nya statsförbundet som 

bildades precis efter Sovjets fall bara var en samling stater som inte vill ha något med varandra att göra 

eller om de vill främja stabiliteten. Ledaren menar att det i ett ryskt perspektiv måste räknas till ett 

närområde och det ligger i Rysslands intresse att säkra stabilitet i området.66 

 

7.1.5 Svenska Dagbladet.  

 

6 artiklar. 27 december 1991-7 januari 1992 
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Historisk tillbakablick på Sovjetunionen  
Den första ledartexten efter Sovjets upplösning från 27/12-91 skriver att Gorbatjov gjort en historisk 

gärning för västvärlden. Sovjetunionen beskrivs ha varit ett totalitärt samhälle fram tills att Gorbatjov 

tog över makten 1985. Tidningen uppfattar inte att Gorbatjov var radikalt annorlunda från sina 

företrädare då det var hans personliga framtoning som var unik.  De beskriver att han steg för steg 

försökte reformera Sovjetunionen och att han in i det sista hade en tro på socialismen. Gorbatjov hyllas 

för att han accepterade Östeuropas frihetsrörelse. Det betonas att aldrig tidigare har ett stort imperium 

fallit samman utan att få människor dött. Det beskriver det blandat annat på följande sätt: ’’Gorbatjov 

har mer eller mindre medvetet befriat folk i öster och väster från sovjetkommunistiska oket respektive 

hotet’’. Svenska Dagbladet skriver att efter Gorbatjov börjar en ny epok i mänsklighetens historia med 

nya möjligheter men också faromoment: ‘’Utan honom börjar en ny epok i mänsklighetens historia 

som öppnar stora möjligheter men också erbjuder faromoment som saknar motsvarighet när en 

kärnvapensupermakt upphör att finnas till’’. Resonemanget om Gorbatjov stämmer överens med 

ledarskribenten Håkan Hagwalls krönika 29 december 1991. I SVD:s ledarartikel 28/12-91 skriver de 

att inte särskilt många i det forna Sovjetunionen kommer att sakna Gorbatjov vid makten även fast han 

har gett dem medborgliga fri och rättigheter. Bara några år tidigare hade dessa rättigheter inte varit 

tänkbara. Anledningen till missnöjet är att Gorbatjov ska ha orsakat en ekonomisk nedgång. De skriver 

att visserligen har det aldrig rådigt något ekonomisk överflöd i Sovjetunionen men att Gorbatjovs 

politik ska ha gjort att även priviligierade människor fått det svårt. Orsaken är enligt ledarartikeln att 

Gorbatjovs ekonomiska reformer inte fungerade i Sovjets ekonomiska system.67  

 

Framtidsutsikter  
 Osäkerheten inför framtiden är något som präglar texterna i Svenska Dagbladet. Framtiden beskrivs 

som oförutsägbar i flera hänseenden. Främst handlar det om huruvida det kommer uppstå etniska 

konflikter i de forna Sovjetrepublikerna. Därav riktas det misstänksamhet mot Ryssland president.68  

 

Ledarskribenten Fredrik Bracoinier konstaterar i sin ledartext från den 27/12-91 att det bor 25 miljoner 

ryssar utanför Rysslands gränser. Dessa områden som under flera århundraden tillhört Ryssland och 

Bracoiner ifrågasätter om Jeltsin i längden kommer att acceptera Rysslands avveckling: ’’När dagens 

ryska oreda är överkommen bör ingen utesluta att befallningsmannen i Kreml som fordon vänder 
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blickarna över gränsen’’69. Bracoiner gör här antydningar på att det finns en risk att Ryssland i 

framtiden kommer gå in militärt i grannländer som en gång tillhörde Ryssland. Barcoiner utvecklar sitt 

resonemang kring framtiden i sin nyårskrönika 31/12-91. Han förutspår att den nya ordningen kan bli 

kaotisk då många regioner i de forna Sovjetstaterna som vägrar att underordna sig de nya 

huvudstäderna. Spekulationer om Ryssland i framtiden kommer att bli en stormakt framförs även av 

ledarskribenten Per Forslind. Han analyserar vad Tysklands återförening och Rysslands nybildande 

kommer få för betydelse för Europa.  Han betonar att Ryssland och Tyskland under hela den moderna 

historien haft speciella relationer. Tyskland beskrivs i termer som EG:s (dåvarande EU) ’’dominerande 

stat’’ och att deras syn på Östeuropa kommer skapa spänningar inom EG. Då Tyskland enligt honom 

har bidragit ekonomiskt mer än något annat land i väst. Utifrån Forslinds resonemang finns det en vilja 

från den tyskasidan att lägga ner de rivaliserade intressena när kalla kriget tagit slut. Han avslutar 

texten med att ifrågasätta huruvida Tyskland respektive Rysslands ledare är demokrater: Både 

Tyskland och Ryssland bekänner sig till demokratiska värden heter det, men hur många är säkra på att 

någon av de nya ledarna i republikerna är vad vi menar med demokrat? 70 . Framtiden kring den 

ekonomiska övergången diskuteras också. I ledarartikeln från 28 december 1991 lyfts det upp, det 

konstateras att de tidigare Sovjetstaterna i flera decennier varit ekonomiskt sammansvetsade och nu får 

klara sig på egen hand. Den ekonomiska övergången förutses bli svår då de saknar fungerade 

marknadsmekanismer och penningsystem. Bäst utgångångsläge för att klara denna övergång beskrivs 

vara Ryssland bortsett från de baltiska staterna. Anledningen är att Ryssland är världens största 

oljeproducent och har stora naturtillgångar. De asiatiska fördetta sovjetrepublikerna beskrivs ha minst 

goda förutsättningar, vilket enligt ledarartikeln var anledningen till att de ville ha kvar 

Sovjetunionen.71 

 

7.1.6 Dagens Nyheter.  

 
6 artiklar. 27 december 1991- 10 januari 1992 

 

Historisk tillbakablick på Sovjetunionen  
Dagens Nyheter ägnar huvudledaren från 27/12-91 till att blicka tillbaka på Sovjetunionen. De väljer 

att fokusera på hur Michail Gorbatjov förändrade Sovjetunionen. DN hyllar Michail Gorbatjovs 
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insatser som ledare för Sovjetunionen. Han beskrivs ha gett Moskvakommunismen ett mänskligare 

ansikte.  DN menar att det inte går att betvivla att hans intentioner verkligen var att förändra världen 

från spänning och krigsskräck. Gorbatjovs utrikespolitik beskrivs som framgångsrik medan hans 

inrikespolitik inte var lika framgångsrik. Vändpunkten ska ha kommit när under åren 1987-1988 då 

avskedade Boris Jeltsin, mannen som DN menar blev hans fiende. Tidningen beskriver det på följande 

sätt: Då kunde man börja märka hans brist på övergripande inrikesperspektiv och verklig ekonomisk 

analys72. I och med att Gorbatjov var vald inom den kommunistiska maktapparaten kunde han inte 

heller göra sig fri från den och han fick istället taktiskt manövrera ut sina motståndare. Gorbatjovs 

politik beskrivs ha varit ett verktyg för att bevara det kommunistiska systemet. På det sättet som 

Gorbatjov beskrev sin politik menar DN 27-12-91 likna mycket svensk socialdemokrati. 

Avslutningsvis menar DN 27-12-91 att vi sett Gorbatjov för mycket som en västerländsk politiker och 

att han överskattades när det gällde hans förmåga kring den egna frigörelsen.  Istället ska världen nu 

förlita sig till Jeltsin: ’’Den syntes mera ’’ryske ’’ Jeltsin har visat en helt annan förmåga att inse att 

hela Sovjetväldet och systemet måste bort. I och med att Gorbatjov brast är det till Jeltsins förmåga att 

världen måste sätta sitt hopp.’’  Vidare avlutas ledaren med att Gorbatjov till skillnad från sina 

föregångare inte kommer bli ihågkommen som reformfiende och tyrann.73  

 

Att Gorbatjov framställs som en pragmatiker inom det kommunistiska systemet är även något som 

Harald Hamrin utvecklar i sin analys på nyhetssidan samma nummer 27/12-91. Hamrin menar att 

Gorbatjov aldrig gav upp tron på att det gick att reformera socialismen i Sovjetsamhället. Han skulle 

senare ge upp tron på att staten Sovjetunionen skulle finnas kvar. Hamrin spekulerar kring huruvida 

Gorbatjovs ord om demokratisering bara var ett verktyg för att effektivisera socialismen snarare än ett 

mål att uppnå. Hamrin betonar samtidigt att Gorbatjov var en pragmatisk reformator men att han var 

oförmögen att klippa banden med Sovjetsamhälle, det samhälle som han fostrats i.74  

 

Framtidsutsikter  
De kommande ledartexterna och analyserna i DN fokuserar på hur framtiden kommer att bli. 

Huvudledaren 28/12-91 hävdar att det är numera Jeltsin som har ansvar för Kreml och det inte ska 

förväntas några stordåd av Jeltsin. Problemen som fanns i Gorbatjovs Sovjet finns kvar i Jeltsins 

Ryssland hävdar ledartexten. DN:s ledare föreslår att Ryssland måste dras in i en marknadsekonomi på 

socialt goda grunder, lösa etniska konflikter inom landet, och att fungerade intuitioner måste skapas. 
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Ledaren tar också upp förhållandet mellan Ryssland och Ukraina, de förutspår att Ukraina inte 

kommer att uppskatta att Jeltsin släpper priserna fria. Även Ukrainas anspråk på att ha kontroll över 

svarta havet riskerar att bli ett problem länderna. Ledartexten avslutar med att det krävs tur för att 

Jeltsin ska lyckas: Världen bör ha en realistisk syn på Boris Jeltsins förmåga. Men så länge han visar 

de rätta impulserna kan vi våga hoppas på att han har den tur som måste till.75 

 

DN beskriver att det en ny världsordning har utvecklats efter Berlinmurens fall och Sovjetunionens 

upplösning. Exempel på det finns i DN:s huvudledare från 30/12-91, 31/12-91 och 10/1-92.76 De 

skriver att Sovjetunionens fall är ett bevis på att ordningar som är byggda på systematiskt förtryck inte 

håller i längden. Det spekuleras att det inte bara är de gamla öststaterna som står inför ett sammanbrott. 

DN:s ledare menar att om den nya världsordningen ska blir bättre än den föra (som varade mellan 

1945 till 1989) måste den bli bättre på att förhindra konflikter istället för att försvara gränser som är 

ohållbara. Ledarsidorna argumenterar för att samma kriser finns kvar trots att kartorna ser annorlunda 

ut.77 

 

7.2 Analys av resultatet  
Jag ska i det här avsnittet besvara uppsatsens frågeställningar utifrån det resultat som jag presenterade i 

den empiriska studien. I uppsatsens teorikapitel förklarade jag att begreppen eurocentrism och 

orientalism skulle operationaliseras genom att besvara uppsatsen första frågeställning i syfte att 

undersöka om dagstidningarnas omvärldsbild överensstämmer med Åke Holmbergs teori. I teorin om 

den svenska ryssrädslan har jag valt att lyfta fram det centrala i Sverker Oredsson och Thorstens 

Burgsmans definitioner om hur den tagit sig uttryck i historien. Jag kommer att besvara 

frågeställningarna (se inledning) genom att gå igenom tidning för tidning bortsett från fråga 1.c som 

kommer besvaras separat.  

 

Norrskensflamman  

Fråga 1:a Socialistiska Norrskensflammans anser att Sovjetunionen har varit en förebild för dem. De 

kapitalistiska och imperialistiska länderna beskrivs i termer som förtryckare.  Det är tydligt att 

tidningen står på Sovjetunionens sida och att västmakterna beskrivs som fienderna.  
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Tidningens ideologiska hemvist präglar omvärldsbilden även om de erkänner att de begicks misstag 

under Stalin tid vid makten. Det hela framställs som en ideologisk kamp där Sovjetunionen står på de 

som blivit förtryckta av de kapitalistiska och imperialistiska makternas sida.  

 

Fråga 1: b Det enda de nämner om framtiden är att de ska fortsätta den socialetiska kampen och de nu 

har nya erfarenheter. Jag förstår det som att tidningen vill fortsätta kampen mot det kapitalistiska 

systemet och västvärlden. Eftersom att tidningen framställde de stora antagonisterna under det kalla 

kriget.   

 

Fråga 2 Det går inte att finna några tecken på rysskräck i texterna. De ställer sig tydligt på 

Sovjetunionens sida och den nya självständiga Ryssland nämns aldrig.   

 

Aftonbladet  

Fråga 1:a Socialdemokratiska Aftonbladet beskriver Gorbatjov i positiva termer för att han har säkrat 

demokratiseringen i Europa och gett Östeuropas folk frihet. Han ska ha fått råd från den västerländska 

ledare i Spaniens premiärminister om hur övergången till demokrati skulle gå till. Spaniens 

premiärminister ska ha varit den västerländska ledare som stått han närmast. Att Aftonbladet väljer att 

betona att han har fått hjälp från en västerländsk ledare för på börja demokratiseringen gör den 

uppfattas som en form av västerländskt ideal. Det går att tolka som att de anser att västvärldens ideal är 

mer överlägsna andra folk och kulturers.   

 

Fråga 1:b  Sovjetunionens upplösning beskrivs ha skapat en ny världsordning in för framtiden.  Från 

en bipolär maktordning till en unipolär med två rivaliserande stater till att USA är världsdominerande. 

Aftonbladet ställer sig kritiska till att ett land ensamt ska världsdominans. De anser att USA har viktiga 

problem att ta tag i på hemmaplan som social segregation och fattigdom innan de tar hand om 

utrikesfrågor. De anser istället att FN bör få ett större ansvar för att lösa konflikter världen över. Denna 

hållning skulle kunna beskrivas som att Aftonbladet ställer sig kritiska till en västerländsk 

världsdominans. De råder inga tvivel om att tidningen var mer på västerlandet sida i konflikten med 

Sovjetunionen men när kalla kriget tagit slut ser de inget syfte med att västerländska USA ska vara blir 

världens enda militära supermakt. Att Aftonbladet anser att USA tar tag i situationen på hemmaplan 

istället går att koppla till tidningens socialdemokratiska ideologi.  Socialdemokratin som ideologi 

förespråkar en balans mellan kapitalism och socialism i syfte att utjämna klyftorna i samhället78. Det 
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kan även förklara varför de anser att det inte är positivt att USA ska ha världsdominans och att FN 

istället bör få större inflytande.   

 

Fråga 2 Det går inte att finna några tecken på ryssrädsla i artiklarna. Ryssland beskrivs inte utgöra 

något potentiellt hot mot Sverige eller övriga världen och tidningen anser inte att USA:s roll som 

västvärlden försvara inte behövs in någon större uträckning  

 

Arbetet  

Fråga 1:a  Socialdemokratiska Arbetet har en likande omvärldsbild som Aftonbladet. De anser att 

kommunismen har skapat många namn som förknippas med grymhet och förtyck. Sovjetunionen och 

kommunismen beskrivs i enbart negativa termer bortsett från Gorbatjov som anses vara en 

kommunistisk frihetshjälte. Han ska ha befriat Ryssland och Östeuropas folk från kommunismen och 

Arbetet hyllar honom för sin öppna politik.  

 

Fråga 2: b Tidningen ser inte lika positivt Rysslands president Boris Jeltsin. I den första 

beskrivningen om honom beskrivs han närmast som ett potentiellt hot då Ryssland vill ha kvar sina 

kärnvapen. Då han ska ha sagt i en intervju att han inte tror att kärnvapen kommer att användas. 

Arbetet anser också att det ligger i Rysslands intresse att säkra stabilitet i de forna Sovjet eftersom det 

är i landets närområde. Det ger en indikation på att Arbetet anser att det inte ligger i Västeuropas 

intresse att säkra stabilitet i området. De ställer sig också sig kritiskt till att Ryssland ska gå i en 

kapitalistisk riktning, då Jeltsins rådgivare beskrivs vara nyliberaler och att vill ’’störförlösa 

kapitalismen’’. Nyliberalismen är en politisk ideologi där synen på staten är väldigt negativ. Ideologin 

förespråkar att den fira marknaden ska ha större inflytande i samhället.79 Det beskrivs som riskabelt 

eftersom att landet styr av auktoritäramän och att Jeltsin riskerar att få upplösa sitt folk igen.  Att 

Arbetet motsätter sig nyliberalismen av ideologiska skäll går att förstå då tidningen är 

socialdemokratisk.  För Arbetet innebär nyliberalismen att den fria marknaden kommer få större 

inflyttande och att det kommer göra folket missnöjda ännu en gång.    

 

 

Fråga 2 Jag anser att det finns tecken på rysskräck i Arbetet under den här perioden. Utifrån de 

centrala delarna ut Oredsson och Burgmans definitioner finns det en rädsla att Ryssland har kärnvapen 

och att det indirekt skulle kunna drabba Sverige. Det tolkar jag utifrån den första ledartexten i 
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tidningen efter Sovjets upplösning. De kräver att världssamfundet ska ställa krav på att Ryssland 

avskaffar sina kärnvapen och något likande riktas inte mot västmakterna. Denna hållning utvecklas då 

de några dagar senare kräver att både västmakterna och Ryssland ska avskaffa sina kärnvapen då de 

inte längre utgör något hot mot varandra. Utifrån den senare ståndpunkten ger inte Arbetet uttryck för 

någon Ryssrädsla.  

 

Dagens Nyheter  

Fråga 1:a Politiskt oberoende Dagens Nyheter menar Sovjetunionen är ett bevis på att förtryckande 

stater inte överlever i längden.  Gorbatjov framställs som en pragmatiker inom det kommunistiska 

systemet.  Tidningen har ingen positiv syn på Sovjetunionen och kommunismen som beskrivs som en 

odemokratisk statsapparat som inte Gorbatjov kunde göra sig fri från utan fick navigera inom ramen 

för den. DN menar att de sett Gorbatjov för mycket som en västerländsk politiker och därmed 

överskattat hans förmåga frigöra sig från sovjetsystemet. Påståendet ger en indikation på att DN ser 

västerländska ideal som högre än andra och att andra kulturers ledare inte har lika god förmåga skapa 

frihet som de i väst.  

 

Fråga 1: b Inför framtiden har DN inga större politiska förväntningar på Rysslands nya ledare Jeltsin.  

För att Ryssland ska lyckas bör de enligt DN skaffa en marknadsekonomi som bygger sociala grunder, 

lösa etniska konflikter och skapa fungerade institutioner. DN för har en liberalhållning som kan tolkas 

som att de förespråkar att Ryssland ska bli ett västerländskt samhälle som dras in i en västereuropeisk 

gemenskap.  

 

Fråga 2. Jag anser att det inte finns något uttryck för ryssrädsla i Dagens Nyheters artiklar. De 

framställer inte Ryssland som ett potentiellt hot. Även om de ser positivt att Sovjetunionen inte längre 

finns nämns det aldrig ha utgjort ett direkt eller indirekt hot mot Sverige eller något annat land i 

närområdet.  Den enda indikationen på ryssrädsla är att de ifrågasätter om Jeltsin har de rätta 

impulserna för att lyckas. Det kan också tolkas som att de inte litar på att han kommer fatta beslut som 

påverkar säkerheten men det skulle också kunna tolkas som att de menar att han måste vara 

handlingskraftiga. Om det handlar om att han måste vara handlingskraftig ger tidningen inget uttryck 

för ryssrädsla.   

 

Expressen 

Fråga 1:a Liberala Expressen fokuserar sin historiska tillbakablick med att hylla Gorbatjov. Det är 

tydligt att bilden av Sovjetunionen inte är positiv då Gorbatjovs omedvetna eller medvetna 
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nedmontering av Sovjetunionen beskrivs som en av 1900-talets största insatser. Expressen ser det som 

att Gorbatjov försökte reformera Sovjetunionen men att han fick motstånd av krafter som beskrivs om 

irrationella.  Trots att han inte lyckades med det ska han ha säkrat västvärlden om att hotet om 

kärnvapenkrig avslutats. Vad som framkommer är att hotet om kärnvapen kring har riktats mot ’’vi i 

västvärlden’’ och därför framställs hans nedmontering av Sovjets som en så stark insats.   

 

Fråga 1:b Tidningen skriver i termer som att ’’vi i väst’’ bör inför framtiden lära oss av de misstagen 

Gorbatjov gjorde. Om västvärldens löften om broderskap och bistånds sviks riskerar politiska monster 

att skapas. Expressen uttrycker här att det är upp till västvärlden att se till att det inte blir kaos, även 

om det är med väl vilja kan det ses som att andra kulturer inte är förmögna att ta hand om sig själva 

utan västvärldens bistånd och broderskap behövs för att skapa ordning och reda. Tidningen 

argumenterar också för att Sverige ska hjälpa de baltiska länderna och Ryssland. I Ryssland beskrivs 

ekonomin vara ociviliserad, sjuklig och vild och att Sverige har stor möjlighet att vara med och säkra 

fred och demokrati. Expressen beskriver här Ryssland att vara ett ociviliserat land som Sverige måste 

komma dit och hjälpa för att få demokrati och få sin ekonomi att bli civiliserad.  Det gör att Sverige 

och västeuropa framställs som mer civiliserade och att de måste åka ditt att hjälpa till för säkra 

stabilitet eftersom att de inte är civiliserade nog att klara av det själva.   

 

Fråga 2 Det går att finna ryssrädla i Expressen artiklar. Ryssrädslan tar sig även i uttryck genom en 

rädsla för sovjetkommunismen och dess samhällsystem. Expressen tar upp att Jeltsin är politiskt 

fostrad i det gamla sovjetsystemet vilken också beskrivs som en anledning till se kritiskt på honom. 

Misstron riktas trots att de beskriver att han är demokratiskt vald skriver de att omvärlden ska granska 

honom kritiskt eftersom att ryktas vara oförutsägbar och ha auktoritära drag. De skriver också att han 

ryktas vara sjuklig och ha alkoholproblem trots att de saknar grund till påståendena. De anser att det är 

viktigt att ha en realistisk syn på Jeltsin han inte ska kunna ersätta Sovjetunionen med ett likdanande 

samhälle.  

 

 

Svenska Dagbladet  

Fråga 1:a Moderata Svenska Dagbladet framställer Sovjetunionen som ett totalitärt samhälle fram tills 

att Gorbatjov tog över makten i landet. Gorbatjov framställs som en politiker som trodde på sin 

ideologi och han försökte reformera landet. Sovjetunionen framställs som att ha varit ett hot mot 

västeuropa som Gorbatjov ska ha befriat människor ifrån.  Denna befrielse beskrivs i termer som en 
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historisk gärning för västvärlden. Gorbatjov framställs som ’’en av oss’’ även om han ideologiskt inte 

tillhörde väst befriade och räddade han västvärlden från kommunismen.  

 

Fråga 1: b Tiden efter Gorbatjov framställs oförutsägbar. Situationen i det forna Sovjet kan enligt 

tidningen bli kaotisk men även inom EG. Problemen i de forna Sovjetunionen handlar om de regionala 

konflikterna samt att den ekonomiska övergången. Orsaken är att de ska saknar marknadsmekanismer 

och penningsystem som fungerar. Att tidningen menar att dessa stater saknar fungerade marknad och 

penningsystem skulle kunna tolkas som att de ser dessa stater som mindre civiliserade än ’’vi’’ i 

västvärlden. Ryssland och de balitsika staterna beskrivs ändå ha de bästa förutsättningarna till att klara 

sig ekonomiskt. Ryssland har mycket naturtillgångar och är en stor oljenation. De asiatiska 

republikerna anses ha minst goda möjligheter. Tidningens politiska hemvist tar sig tydligt i uttryck då 

den förespråkar marknadsekonomi som en viktig del i att bygga upp det forna Sovjet.  

 

Fråga 2. Jag anser att det finns tecken på ryssrädsla i Svenska Dagbladets artiklar. De anser att det 

finns en risk i att Ryssland i framtiden kommer gå in militärt i sina grannländer eftersom att det bor 

cirka 25 miljoner ryssar i områden som tidigare har tillhört landet. Det framgår inte om det på något 

sätt skulle utgöra ett hot Sverige. Men de väljer att lyfta fram det skulle kunna tolka som att de anser 

att ryskt anfall mot grannland skulle ska instabilitet i Sverige. De anser också att Gorbatjov har befriat 

folket i östra och västra Europa det sovjetkommunistiska hotet. Ryssrädslan tog sig därmed i uttryck 

genom en rädsla för den sovjetkommunistiska ideologin som beskrivs utgjort ett hot.  

 

Ideologiska skiljelinjer mellan tidningarna  

Fråga 1: C. Den tydligaste ideologiska skiljelinjen går mellan Norrskensflamman och de fem andra 

tidningarna. Norrskensflamman anser att Sovjetunionen var en förebild för dem som blivit förtryckta 

av imperialistiskt och kapitalistiskt förtryck. Västmakterna utmålas istället som de stora 

antagonisterna.  Detta grundar sig på den socialistiska ideologin tidningen har. De socialdemokratiska 

tidningarna Aftonbladet och Arbetet anser att det var positivt att Sovjetunionen upplöstes och ser på 

Sovjetunionen på ett negativt sätt. I deras framtidssyn ställer de sig inte lika positiva till västmakterna. 

Aftonbladet anser att det är negativt att USA blir världens enda militära supermakt och att USA bör ta 

tag i fattigdomen och segregationen inom landet istället. Arbetet anser att både Ryssland och 

västmakterna bör rusta ner sina kärnvapen eftersom att de inte utgör något militärt hot mot varandra 

längre. Arbetet menar också att det är negativt att Ryssland ska gå in en kapitalistisk riktning något 

som kan förklaras av tidningens socialdemokratiska ideologi.  Politiskt oberoende Dagens Nyheter ser 

positivt på Sovjetunionen upplösning. Tidningen framställer västerländska ideal som större än andra 
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kulturers. Trots att tidningens beteckning som politiskt oberoende visar DN marknadsliberala 

ståndpunkter. De förespråkar att Ryssland och de andra forna Sovjetstaterna ska dras i en 

västeuropeisk gemenskap. Liberala Expressen för flera resonemang om att Sverige och övriga 

västvärlden måste hjälpa de forna sovjetstaterna att skapa fred och demokrati.  Rysslands ekonomi 

beskrivs vara ociviliserad och sjuklig och att västeuropa och Sverige har ett ansvar att se till den blir 

civiliserad.  Svenska Dagbladet förespråkar också att det forna Sovjet ska införa marknadsekonomi. 

De lyfter upp att länderna behöver fungerande penningsystem och marknadsmekanismer för att de ska 

lyckas ekonomiskt. Det nya världsläget kan enligt Svenska Dagbladet skapa konflikter inom EU 

eftersom Tyskland och Ryssland har en historia med att ha diktaturer och de ifrågasätter om att det går 

att lita på att länderna är demokratiska.   
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8. Slutdiskussion och slutsats  
Slutsatsen är att de svenska tidningarnas omvärldsbilder skiljde sig åt i samband med Sovjetunionens 

upplösning och att de ideologiska skiljelinjerna påverkade det mycket. Åke Holmberg har i sina 

arbeten kommit fram till att den svenska omvärldsbilden är präglade fördomar och stereotyper om 

andra kulter än den västerländska och europeiska. För att få en god inblick i huruvida tidningarnas 

omvärldsbild stämde överens med den Holmberg presenterar använde jag mig av begreppen 

eurocentrism och orientalism. Eurocentrism valde jag för att Holmbergs slutsatser visar den svenska 

omvärldsbilden historiskt är präglats av eurocentrism. Orientalism använde jag som ett komplement 

för att Holmberg anser att är ett viktigt begrepp för att förstå västvärldens dominans. Då Sverige 

kulturellt, ekonomiskt och politiskt stod närmare västmakterna under det kalla kriget ansåg jag att 

begreppet var relevant för studien för att förstå den svenska omvärldsbilden. Resultatet visar 

tidningarna Svenska Dagbladet, Expressen och Dagens Nyheters omvärldsbild stämmer mest överens 

med Holmbergs teori, även om beskrivningen skiljer sig åt. De anser att Ryssland och de forna 

Sovjetstaterna bör införa marknadsekonomi för att på så sätt bli en del av resten av Europa. Expressen 

är den tidning som lyfter fram mest att Sverige och västeuropa ska hjälpa dessa länder att säkre fred 

och demokrati. Både Svenska Dagbladet och Expressen beskriver situationen som kaotisk och riktar 

misstro till ledarskapet i Ryssland. Dagens Nyheter har en mer dämpad beskrivning men anser att 

marknadsekonomi är det bästa redskapet för att skapa en stabil situation i det forna Sovjetunionen.   

  

Socialdemokratiska Arbetet och Aftonbladet omvärldsbild stämmer delvis överens med den Holmberg 

presenterar. De ser positivt på Sovjetunionens upplösning då det säkrat Europas frihet och 

demokratisering. Det som skiljer sig från de borgliga tidningarnas omvärldsbild är att de inter ser 

positivt på en västeuropeisk och västerländsk dominans. Aftonbladet anser att USA ska dra sig tillbaka 

militärt eftersom det inte längre finns något hot och istället lösa de inrikespolitiska frågorna som 

fattigdom och segregation. Arbetet kräver att västmakterna avskaffar sina kärnvapen eftersom det inte 

längre finns något hot mot dem längre. Till skillnad från de borgliga tidningarna ser Arbetet negativt 

på att Ryssland ska införa marknadsekonomi och anser också att det ligger i Rysslands intresse att det 

är stabilitet i närområdet. Socialistiska Norrskensflamman var den tidning vars omvärldsbild inte 

stämde överens med Holmbergs. De framställer västvärlden som den stora fienden och Sovjetunionen 

framställs som en förebild som stått på de förtrycktas sida.  

 

Den tidigare forskningen i ämnet har varit tre presstudier om hur svenska och skandinaviska tidningar 

skrivit om Sovjetunionen och konflikter där Sovjetunionen var inblandat i, samt två stycken verk om 

ryssrädsla. Stefan Höjelid undersökte i sin avhandling hur Sovjetunionen framställdes svenska, norska 
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och finska tidningar.  Resultatet visade att Sovjetunionen framställdes i negativa termer i Svenska och 

Norska tidningar, Finska tidningar beskrev Sovjetunionen i mer balanserade och dämpade termer. 

Resultatet stämmer överens med denna studies. Höjelid använde en annan teoretisk utgångspunkt än 

vad jag gjorde men även i min studie beskrevs Sovjetunionen i negativa termer av alla tidningar 

förutom Norrskensflamman.80 Johannes Svensson och Emelie Bengtsson undersökte i deras 

kandidatuppsats om hur tre stycken svenska dagstidningar skrev om USA:s krig i Vietnam och 

Sovjetunionens krig i Afghanistan. Likt denna studie utgick de ifrån Åke Holmbergs omvärldsteori och 

använde sig av en kvalitativ metod. Deras resultat stämmer överens med denna studie då Svenska 

Dagbladet hade en positiv syn på USA och negativ på Sovjetunionen. Norrskensflamman hade en mer 

positiv syn Sovjetunionen och en negativ på USA. Dagens Nyheter hade en mer balanserad 

rapportering.81 Eva Queckfeldt undersökte sin avhandling om hur debatten på tre stycken svenska 

tidningarsledarsidor om Vietnam på 1960-talet. Queckfeldts metod skiljde sig från den jag använde då 

hon använde en kvalitativ innehållsanalys och denna studie hade en kvalitativ textanalys. Resultatet 

visade sig att proamerikanska åsikter dominerade bland åsikterna vilket ska bero på de kulturella, 

ekonomiska och politiska likheterna mellan Sverige och USA. Det resultatet stämmer delvis överens 

med denna studies. Alla tidningar förutom Norrskensflamman hade en västerländsk hållning. Däremot 

hade de socialdemokratiska tidningarna Arbetet och Aftonbladet en mer kritisk inställning till 

västmakterna respektive USA än vad borgliga tidningarna hade.82 

 

I den tidigare forskningen om ryssrädslan hade jag med två verk. I den här studien valde jag det mest 

centrala delarna i det som Oredsson och Burgman definierade som ryssrädsla. De har presenterat 

skilda verk men båda är överens om att det finns en ryssrädsla i Sverige och grunden till den lades 

under 1700-1800-talet. Ryssrädslan har skiljt sig åt genom historien och jag valde därför ut de centrala 

delarna om hur ryssrädslan har tagit sig i uttryck som jag presenterade i uppsatsens teori-kapitel. 

Resultatet visade att Arbetet visade tecken på ryssrädsla i en ledarartikel där de ville att 

världssamfundet skulle ställa kräva på Ryssland att avskaffa kärnvapen. Inga likdanande krav ställdes 

på västmakterna i den artikeln. I ledartext några dagar senare krävde tidningen att även västmakterna 

skulle avskaffa sina kärnvapen. Svenska Dagbladet såg en misstanke om att den nya regeringen i 

Ryssland inte skulle kunna låta bli att gå in i grannländernas gränser. Expressen såg en rädsla för det 

sovjetiska samhällsystemet med auktoritära ledare som de såg risker med att de levde kvar under 

Jeltsins styre. I och med att Jeltsin var uppfostrad inom det sovjetiska systemet.   
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Det jag bidragit med i forskningen är att jag undersökt hur sex stycken svenska dagstidningar såg 

tillbaka på Sovjetunionen i samband med landets upplösning. Jag har även undersökt vad de hade för 

framtidsutsikter vid detta epokskifte samt om det förekom ryssrädsla i beskrivningarna. I den här 

studien avgränsade jag mig till att bara undersöka ledartexter och opinionsbildande texter på 

nyhetssidorna.  För vidare forskning hade det varit intressant att undersöka vad det var för 

omvärldsbild som presenterades i nyhetsrapportering och om det förekom ryssrädsla i beskrivningen. I 

forskningen om den svenska ryssrädslan anser jag att det utifrån de centrala delarna av Oredsson och 

Burgmans definitioner varit intressant att undersöka hur den tagit sig i uttryck på 2000-talet. Exempel 

på presstudier som skulle kunna genomföras är om ryssrädslan tog sig i uttryck i svenska dagstidningar 

i samband med Rysslands krig i Georgien 2008. Det skulle också vara intressant att göra en presstudie 

om ryssrädslan tog sig i uttryck i svenska dagstidningar i samband med Rysslands annektering av 

Krimhalvön 2014.  
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9. Didaktisk reflektion  
Jag anser detta ämne och källmaterial går att använda i gymnasieskolans undervisning på flera sätt.  I 

historieämnets syfte beskrivs följande:  

 

 Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av olika tiders levnadsvillkor och förklara 
människors roller i samhällsförändringar. Undervisningen ska bidra till insikt i att varje tids människor 
ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar 83. 

 
 

Det skapar möjligheter att använda tidningarna som en tidsspegel i undervisningen. När jag i ett 

undervisningssammanhang har en genomgång om Sovjetunionens upplösning kan jag använda vad 

tidningarna har skrivit som ett exempel hur man såg på den händelsen från svenskt håll vid den 

tidpunkten. Här går det även att lyfta upp hur ryssrädslan tog sig i uttryck i dagstidningarna och 

förklara varför det finns en ryssrädsla i Sverige. Det går att koppla till dagens debatt, varför medierna 

nästan alltid tar för givet att det ryska stridsplan som kränkt svenskt luftrum. Dagstidningarna skapar 

också goda möjligheter att arbeta med källkritik i undervisningen. De skulle kunna fungera som 

material till en övning under en historielektion där eleverna får läsa en ledartext från 

Norrskensflamman och en från Expressen och sedan diskutera hur tidningarnas historiska återblick på 

Sovjetunionen skiljde sig åt. Detta finner jag stöd i historieämnets syfte.84 I uppsatsen undersökte hur 

tidningarnas omvärldsbild påverkade hur de skrev om ett epokskifte i människans historia. Det är en 

del jag tänker ta med i undervisningen när jag är lärare. Det skapar möjlighet till klassrums 

diskussioner om vad de tycker media framställer för omvärldsbild icke västerländska samhällen. 

Exemplen på diskussioner som anknyter till ämnet kan vara hur Ryssland framställs i svensk press 

eller hur rapporteringen kring mellanöstern ser ut. I en sådan klassrumssituation är det viktigt att 

reflektera över hur stereotyper framställs och hur de kan reproduceras genom massmedia.  
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