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1. Inledning

1.1 Syfte

Konflikten Tjetjenien - Ryssland har från ett tidigt stadium varit utanför medias blickfång, 

omvärlden fick aldrig den hela bilden av konflikten. Det blev det glömda kriget, den glömda 

konflikten, ”andra människors krig”1. Utifrån dessa tankar ville jag skapa ett syfte för detta 

arbete. Hur har medierna i Sverige rapporterat angående konflikten, i synnerhet det första 

Tjetjenienkriget? Syftet är att sammanfatta bilden av konflikten utifrån tre stora svenska 

tidningar, för att se om rapporteringen har gett en rättvis bild åt båda inblandade parter. I 

samma mån för att nå bilden som de svenska medierna återgav, så vill jag veta hur de ryska 

medierna förmedlade konflikten. 

1.2 Tidigare forskning

Eftersom uppsatsen utgår från medias rapportering av krig och konflikter så var tidigare 

forskning med inriktning på hur media rapporterar, ett av grundelementen för att denna 

uppsats skulle vara genomförbar. Jag har använt mig av tidigare forskning som har gått mer 

ingående på medias roll och användning i konflikter och krig. 

I Revolutionen i Belgrad 2000. Fakta och förklaringar i några svenska medier, av Göran Leth 

och Thorsten Thurén, diskuteras det om hur mycket svenska medier fick reda angående 

presidentvalet som hölls i Serbien 2000. Det var oroliga tider och i och med den politiska 

turbulensen så blev läget blev mer rörigt. Det i sin tur gjorde medias jobb svårare: “Medierna 

måste skildra en situation där fakta ofta är osäkra, där det är svårt eller omöjligt att förutsäga 

den kommande utvecklingen och där flera olika förklaringar kan ges”.2 Författarna menar att 

journalisterna skulle ge svar på tre frågor: hur var den politiska situationen? Vad skedde? Och 

vad förväntas hända?3 Författarna går in på (de) källkritiska kriterier som kan anpassas även 

till journalistiken. Frågan man ställer sig är hur pass pålitliga dessa källor är? 

“Pålitlighetsbedömningen tar sina utgångspunkter i de fyra klassiska källkritiska kriterierna: 

äkthet, tid, beroende och tendens”.4

1 Carruthers(2000) s197
2 Leth, Thurén(2002) s 11
3 Leth, Thurén(2002) s 11
4 Leth, Thurén(2002) s 11
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Enligt Leth och Thurén så var det problematiskt för journalister att få färsk information 

angående konflikten, då det var sällan senaste nytt som kom in. Svensk media hade en 

bestämd bild av hur situationen skulle beskrivas. Som författarna menar så valde man delar 

som skulle med, och man ignorerade delar som gav djupare beskrivningar av makthavarna. 

Man ignorerade även att beskriva nationalismen, som var viktig och betydande i Serbien.5

I The media at war, diskuterar Susan L. Carruthers hur media bevakar krig i stort. Hon tar 

med hur media agerar före, under och efter ett krig. Författaren inkluderar olika typer av 

bevakning, vare sig det gäller bevakning av kriget mot terrorism, totalitära krig eller mindre 

krig.

I det femte kapitlet skriver författaren om något som passar in i min forskning. I den delen 

diskuterar hon angående krig som känns avlägset för oss. Carruthers använder ett ord för att 

beskriva dessa krig: ”Andra människors krig”.6

Carruthers diskuterar att man som journalist inte bryr sig tillräckligt om rapporteringen av 

krig som inte känns nära oss. Med det menar hon att saknaden av engagemang kan göra 

rapporteringen nonchalant. Dock menar Carruthers att det kan bli motsatt effekt om 

engagemanget är för stor, då hotas objektiviteten.7 

Hon menar också att media är så pass globaliserad nu att vi ser allt mer nära bevakningar av 

krig och konflikter. Det diskuteras inte på avstånd utan man är där på plats.8 

Vad är det som förvandlar det så kallade ”andras krig” till våra? Carruthers påpekar att 

händelser som folkmorden i Rwanda, de etniska rensningarna i Kosovo och Bosnien eller 

krisen i Somalia är till en början ”andra människors krig”. Dock i ett senare skedde så kan 

dessa krig bli våra krig om de trygga länderna man lever i, eller (om) internationella 

organisationer agerar.

Många har även menat att om inte internationell media har större bevakning på en konflikt, så 

riskerar länder att inte agera. Det som blir ointressant för media kan bli ointressant för länder 

eller internationella organisationer som har makten att ingripa.9

5 Leth, Thurén(2002) s 105
6 Carruthers(2000) s197
7 Carruthers(2000) s197
8 Carruthers(2000) s198
9 Carruthers(2000) s198
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I Reporting the Arab-Israeli Conflict. How hegemony works, av Tamar Liebes, undersöks den 

israeliska mediabilden av den ständigt aktuella Israel – arabkonflikten. Liebes väljer att 

studera djupare om det finns en hegemonisk bild av rapporteringen, hur hegemoni10 kan 

användas och missbrukas i media för egen vinning. 

Liebes nämner tidigt att det värsta som kan drabba en rapportering är att få stämpeln som 

hegemonisk, d.v.s. att rapporteringen är starkt påverkad av det politiska etablissemanget, detta 

för att plantera ett falskt medvetande hos tittaren eller läsaren.11

Om hegemoni existerar i en rapportering då blir utmaningen för analytikern att undersöka hur 

ofta specifika dominerande inslag av hegemoni finns i rapporteringen.12 Om inslagen är för få 

för att vara otillräckliga eller tillräckligt många för att göra rapporteringen partisk, faller 

ansvaret på analytikern att avgöra, då den vanliga läsaren inte ser ut ur det format som denne 

är van att läsa. 

1.3 Frågeställningar/problemformulering

Först och främst vill jag undersöka hur pass ofta den första konflikten i Tjetjenien dyker upp i 

mina tre utvalda tidningar, detta vill jag undersöka för att se om det passar in Carruthers term 

på ” andra människors krig”13. 

I anslutning till Thuréns och Leths bok kan man ställa frågan huruvida svensk media hade en 

bestämd bild av hur de skulle beskriva konflikten i Tjetjenien? Hur var den påverkad av de 

ryska mediernas rapportering? Hur skötte de ryska journalisterna sin rapportering?  

I Liebes bok diskuteras hegemoni i media. Finns det spår av rysk hegemoni i rapporteringen 

av konflikten? Om så, hur stor del av rysk hegemoni kan man spåra i nyhetsflödet? Dock bör 

det ske en diskussion om huruvida hegemoni av något slag kan spåras i en rapportering. Hur 

tydliga är dessa spår? För att få svar på detta kan det vara intressant att se vad för inställning 

rysk media hade gentemot konflikten? 

De tre utvalda tidningarna som jag ska ta del av är Svenska dagbladet, Dagens Nyheter och 

Aftonbladet. Dessa tidningar har olika politiska anknytningar, så frågan är hur mycket 

10 (Hegemoni är en stats ledande position eller ledarställning (Nationalencyklopedin).)
11 Liebes(1997) s 1
12 Liebes(1997) s 2
13 Carruthers(2000) s197
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rapporteringen skiljer sig dessa tidningar emellan, med dessa förutsättningar i åtanke? Skriver 

en obunden liberaltidning (DN) olikt en obunden socialdemokratisk tidning(Aftonbladet), 

eller olikt en obunden moderattidning (SvD).

 

1.4 Metod och Källkritik

Resultatet kommer att innehålla nyhetsinformation som är mest faktabunden, men även 

åsiktsfrämjande artiklar, som t.ex. ledarsidor. Samtliga tidningskällor kommer från presstext 

och mediearkivet. DN:s artiklar hämtades från (Internetsidan) presstext medan Aftonbladets 

och SvD:s artiklar hämtades från mediearkivet. 

Viktigt att tänka på angående de faktabundna artiklarna är att de transporteras via olika medel. 

Man kan konstatera att de till en början kommer från rysk media, för att sedan snappas upp av 

bland annat TT(Tidningarnas Telegrambyrå) och slutligen till de svenska nyhetstidningarna. 

Dock bör man ställa sig frågan om hur hårt granskade dessa nyheter är? Ger dessa nyheter en 

rättvis bild? Har det skett ändringar på vägen? Och hur hårt granskar svenska medier 

nyheterna som kommer in? 

Tanken är att bland annat jämföra de utvalda tidningarna (SvD, DN, Aftonbladet), för att se 

om rapporteringarna och åsikterna kring konflikten skiljer sig mycket ifrån varandra. Med 

krigshändelserna i åtanke finns risken att tidningarna väljer att kanske plocka bort små 

enskilda detaljer. Det i sin tur avgörs också beroende på om artikeln är faktabunden eller 

åsiktsdriven (ledarsidor). I de åsiktsdrivna artiklarna bör man kunna se mest hur mycket 

åsikterna skiljer åt mellan tidningarna. 

Jag kommer även att undersöka om man kan spåra rysk hegemoni i rapporteringen. Vad 

skulle den ryska makten tjäna på att inte ta med i rapporterna och vad skulle den ryska makten 

i så fall välja att vinkla. Rysk hegemoni eller hegemoni av annat slag är givetvis väldigt svår 

att spåra. Det krävs full vetskap om det man analyserar, men framförallt måste man ha olika 

typer av rapporteringar för att kunna jämföra, i vad som verkar vara objektivt eller partiskt. 

Hur pass pålitligt är nyhetsflödet som kommer in från Ryssland? Eftersom vi inte riktigt vet 

hur mycket svenska medier granskar sina inkommande nyheter blir frågan svår att besvara. 

Det som bör tydliggöras är att nyheterna kommer en lång väg, och bristen att kunna läsa ryska 
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på egen hand gör att en sådan jämförelse inte kan möjliggöras. Händelsemässigt i stort har vi 

lagom god tro på att det mesta ska stämma, dock så kan man ju inte vara helt säker på att detta 

ska stämma med de enskilda detaljerna. Vissa kanske obetydliga men andra kan vara rätt 

avgörande för vilken bild omvärlden får angående konflikten. 

Hur medvetna är medierna om den makt de besitter på sina läsare? Som Leth och Thurén 

diskuterar: kan det finnas någon infallsvinkel i Tjetjenienkonflikten som man medvetet eller 

omedvetet väljer att plocka bort, som kan ha en värdefull substans i den slutgiltiga 

rapporteringen? 14 Och i så fall vad skulle media tänka sig kunna ta bort i Ryssland – 

Tjetjenien konflikten?  Förundersökningen av rapporteringen och arbetet i stort kommer jag 

att använda mig av både kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder.

2. Bakgrund

2.1 Förhistoria: oroligheterna i Kaukasus

Ryssarna har velat lägga under sig Kaukasusområdet under en väldigt lång period. Det 

började under 1700-talet då Katarina den stora (dåvarande regent) försökte ta över området. 

Dock gav tjetjenerna och de andra kaukasierna inte upp utan gjorde motstånd. Kampen emot 

ryssarna under slutet av 1700-talet leddes av motståndsmannen Schejk Mansur. Han blev 

dock besegrad efter sex år av uppror.15 Det hände inte så mycket i området förrän 1817, då 

den första kaukasiska konflikten startade. Konflikten kom att pågå till 1864. Under kriget 

leddes kampen denna gång av den kände imamen Sjamyl. Han stred mot ryssarna från 1834 

till 1859. Kampen under hans ledning visade sig vara mer effektiv än vad Ryssland trodde i 

förväg. Denna effektivitet berodde mycket på att han lyckades ena de splittrade kaukasiska 

folken. Kampen dog kort efter tillfångatagandet av Sjamyl och kriget fick sitt slut. Resultatet 

blev dock ödesdigert för tjetjenerna. Hundra tusentals människor drevs ut till Turkiet och 

under 1800-talet förlorade tjetjenerna omkring halva sin befolkning.16

14 Leth, Thurén(2002) s 105
15 Sävborg(2003) s 5.
16 Oldberg(1995) s 3. Sävborg(2003) s 6-7. 
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2.2 Stalintidens terror

Under 1900-talets början försökte tjetjenerna att bryta sig ut ur Ryssland. Efter ett antal försök 

under det oroliga tidiga 1900-talet så fick man ett eget autonomt område 1922. Läget 

förändrades 1934 då man slogs ihop med grannen Ingusjien. År 1936 skapades den autonoma 

republiken Tjetjenien-Ingusjien som skulle ingå i den ryska sovjetrepubliken.17 Under Stalins 

regim försvårades läget rejält för hela Kaukasien, och droppen kom 1944. Stalin hade då 

planer på att bli av med tjetjenerna och kaukasierna. Därför beslöt han sig för att 

tvångsdeportera tjetjenerna och kaukasierna till Kazakstan. 400 000 tjetjener deporterades, 

och det var nästan samtliga tjetjener i det tjetjenska området. Flera tusen kom inte ens med i 

transporterna utan sköts i närheten. Hälften av tjetjenerna och kaukasierna som 

transporterades dog av svält eller köld. Deras republik upplöstes också. Motivet bakom 

deporteringen var, enligt Stalin, att tjetjenerna och ingusjierna gav tyska trupperna ett 

kollektivt stöd under andra världskriget, trots att båda folkslagen egentligen försvarade sina 

områden under kriget. Efter Stalins död upphävde hans efterträdare Nikita Chrusjtjov 

deportationsbeslutet och tjetjenerna fick återvända hem 1957.18 

2.3 Självständighetsutropningen

Åren före 1990 under sovjettiden förekom det inte så mycket väsen kring tjetjenerna. Detta 

främst på grund av den strikta sovjetiska diktaturen. Klagomål fick inte förekomma vare sig 

det handla om den egna situationen eller om det kommunistiska styret.19

Under 90-talets början höll Sovjetunionen på att gå under. Detta var ett ypperligt tillfälle för 

de frihetstörstande tjetjenerna att ta sin chans. Under hösten 1991 anordnade man val i landet 

och utropade vinnaren Dzjochar Dudajev i oktober, kort efter den andra november utropade 

man sig till en självständig republik.20

Dudajev föddes under deportationsåret 1944. Han växte upp i Kazakstan men återvände till 

Groznyj(huvudstaden i Tjetjenien) 1957. Han gick i yrkesskola och sedan gjorde han sin 

militära utbildning 1965 och blev sovjetisk flygofficer. 1988 uppgraderades han till 

generalmajor och befälhavare för en långdistansflygdivision i Tartu i Estland. Han fick dock 

17 Oldberg(1995) s 4. Sävborg(2003) s 7.
18 Oldberg(1995) s 4. Sävborg(2003) s 8.
19 Efron(2006) s 18.
20 Sävborg(2003) s 9.
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avsked från sitt jobb 1990 efter ha vägrat ingripa mot den estländska självständighetsrörelsen, 

varpå han återvände till hemlandet.21

Den dåvarande ryska presidenten Boris Jeltsin tog direkt avstånd från tjetjenernas 

självständighetsförklaring och hotade tidigt med militära konsekvenser om utbrytningen 

fortsatte. Det lades ett flertal förhandlingsförslag från Jeltsin sida men Dudajevs regim 

vägrade då man krävde endast full självständighet och inget annat, detta kunde inte Jeltsin 

erbjuda.22 

Under sommaren 1994 hade Jeltsin befäst sin plats som president då han besegrade det gamla 

parlamentet i Moskva och nu hade han siktet inställt på att återställa de övriga republikerna i 

den Ryska federationen. Efter ett antal misslyckande försök till att underminera Dudajevs 

makt så fick Jeltsin nog.23 Efter ett möte i det ryska säkerhetsrådet beordrade Jeltsin den 9 

december 1994 regeringen att återställa ordningen och avväpna alla olagliga beväpnade 

grupper i Tjetjenien”.24

2.4 Varför krig?

Det har diskuterats många gånger varför ryssarna var så ovilliga att låta Tjetjenien bli 

självständigt och att man var villig att gå i krig för bevarandet av Tjetjenien inom den ryska 

federationen. Även om det inte finns en speciell förklarande anledning, så har det funnit ett 

antal teorier. En av dessa teorier har med oljan att göra, dock inte med oljetillgångarna, då 

dessa i princip är uttömda, utan med oljeledningarna som går igenom landet och ryssarna var 

ivriga på att ha dessa ledningar under kontroll.25 

Kriminaliteten i Tjetjenien ansågs också som ett stort problem, plundringar och kidnappningar 

avlöste varandra utan stopp, och detta var en av de anledningar som den ryska makten la vikt 

som bakgrund till konflikten. Ryssland skulle återställa den konstitutionella ordningen. 

Problemet var dock att kriminaliteten var hög över hela Ryssland, inte bara i Tjetjenien.26

21 Oldberg(1995) s 5.
22 Sävborg(2003) s 9.
23 Sävborg(2003) s 10.
24 Oldberg(1995) s 8. 
25 Sävborg(2003) s 22.
26 Efron(2006) s 96-97.
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Den tredje teorin, den som har varit analytikers favorit, involverar att ställa Tjetjenien som ett 

exempel, att utbrytningsförsök inte kommer tas positivt. Om Tjetjenien skulle få 

självständighet då fanns risken att de andra regionerna skulle få för sig samma sak, och det 

ville ryssarna undvika till varje pris.27

En annan teori som det har diskuterats en del om, är ryssarnas rädsla och oro för Islam. I och 

med att Dudajev och en majoritet av befolkningen var muslimer så kan den rädslan bidragit 

till kriget också.28 

2.5 Kriget startar

Beslutet att militärt ingripa i Tjetjenien var i början inte i omtyckt, varken bland folket eller 

bland många politiker. En av anledningarna var att man tyckte planeringen var dåligt skött. 

Processen från beslut till ingripande gick alldeles för fort, menade många.29

Det fanns även rapporter på att många ur den ryska militären hoppade av, eller var allmänt 

emot ingripandet i Tjetjenien, för man kände som om man slogs mot det egna folket.30

Trots en rad tveksamheter och en för snabb förberedelse så var beslutet taget, Jeltsin och hans 

män var beredda på krig. Optimismen var stor i början, försvarsministern Pavel Gratjov sa 

bland annat att det inte skulle krävas mer än ”två fallskärmsjägare och 24 timmar” för att få 

kontroll över Groznyj.31 

Problemen för ryssarna visade sig ganska tidigt i kriget. Groznyj lät sig inte tas allt för lätt. De 

tjetjenska soldaterna var väl förbereda på hur de skulle försvara sig och kunde platsen ut och 

in. De ryska soldaterna, som bestod till en ganska stor del värnpliktiga, förstod inte sin uppgift 

riktigt och det rådde en massiv förvirring, vilket ledde till stora ryska förluster. Det tog tre 

veckor för de ryska trupperna att inta Groznyj.32

Trots att Groznyj var intaget så hade man aldrig riktigt kontroll, tjetjenska rebellstyrkor smög 

sig in i natten och utförde sprängattentat och diverse kaos för de ryska förbanden. Striderna 

fortsatte mycket längre än det Jeltsin hade räknat med. De tjetjenska soldaterna stred som 

27 Efron(2006) s 98-99.
28 Oldberg(1995) s 14.
29 Sävborg(2003) s 11.
30 Oldber(1995) s 23.
31 Sävborg(2003) s 11.
32 Sävborg(2003) s 11.
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enheter och hade oftast hjälp från civilbefolkningen i landet. Alla var eniga om att få bort den 

ryska fienden som hade terroriserat dem sedan länge tillbaka. Ryssarna lyckades tränga bort 

det tjetjenska motståndet från städerna, men de omgrupperade sig i bergen och utförde nya 

attacker gång på gång. 

Efter flera månaders av strider så började de tjetjenska rebellerna använda sig av en ny metod 

som kom att bli deras signum i framtiden. Under sommaren 1995 gick en grupp tjetjenska 

soldater in i den ryska staden Budjonnovsk och tog ca 1000 människor som gisslan i stadens 

sjukhus. Rebelltrupperna som var anförda av extremisten Sjamil Basajev på vad som verkar 

ha varit eget initiativ. Dudajev förnekade att han gav Basajev uppgiften, krävde vapenvila och 

fri passage tillbaka till Tjetjenien. Han fick igenom kraven men vapenvilan återkallades kort 

tid efter då en rysk general avled av en bilbomb inne i Groznyj.33

Hemma i Ryssland fortsatte kritiken mot kriget, massmedia visade bilder från kriget varje dag 

i bästa möjliga tid. Jeltsin blev ursinnig på den ryska massmedian och kallade dom för 

opatriotiska och köpta av tjetjenerna.34

2.6 Kriget närmar sig slutet

Borta i Tjetjenien fortsatte rebellstyrkorna med sina terroraktioner under år 1996, och visade 

gång på gång att ryssarnas kontroll var bräcklig. Bland annat så skickade Dudajev en av sina 

soldater(Salman Radujev) ut på en operation, lik den som skedde i Budjonnovsk, denna gång i 

Kizljar i norra Dagestan(grannrepubliken).35 Denna aktion blev dock inte lyckad som den i 

Budjonnovsk, men ryssarna lyckades dock inte göra en lyckad räddningsaktion heller då flera 

av rebellerna lyckades fly och en massvis av civila fick sätta livet till, många blev skjutna av 

de ryska soldaterna, som sköt på allt i sin omkrets.36

Jeltsin var väldigt mån om att få slut på kriget och vinna opinionen på sin sida åter igen(ryskt 

presidentval juni samma år) och kanske blev det lättare för honom när det rapporterades om 

att Dudajev hade dödats av en rysk raketattack. Ryska underrättelsetjänster hade hittat hans 

destination via hans egen satellittelefon och avfyrat mot målet, detta under en rådande 

33 Sävborg(2003) s 12-13. 
34 Oldberg(1995) s 29.
35 Sävborg(2003) s 13.
36 Sävborg(2003) s 13
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vapenvila. Ett nytt eldupphör förhandlades fram i maj samma år och Jeltsin reste till 

Tjetjenien för första gången för att förmedla de ryska trupperna att ”ni har segrat!”37

Jeltsin blev omvald till president i juni och han skulle installeras i sin nya ämbetsperiod den 6 

augusti. Detta skedde dock inte utan komplikationer. Samma dag som hans installation slog 

de tjetjenska rebellerna till i en blixtoperation och ockuperade Groznyj och ett flertal andra 

städer.38 De ryska trupperna hade ingen chans att försvara sig då attacken kom från tomma 

intet och 500 ryska soldater blev dödade och situationen blev kritisk för den ryska makten. 

Jeltsin bestämde sig nu att få till en fred oavsett pris, han skickade sin nyutnämnde rådgivare 

Alexander Lebed till förhandling med tjetjenerna. Förhandlingen blev lyckad då Lebed kom 

överens med den tjetjenska överbefälhavaren Aslan Maschadov, det skulle råda eldupphör 

och de ryska trupperna skulle dra sig ur Tjetjenien, freden slöts under slutet av augusti 1996. 

3. Tidningarnas bakgrund

Jag har valt ut tre tidningar vars artiklar jag ska använda mig av, både i form av fakta och s.k. 

expertutlåtande (debattinlägg osv.). Dessa tre tidningar har olika politiska anknytningar, ett 

medvetet val för att kanske ge oss en mer annorlunda bild och förhoppnings oliktänkande, 

angående kriget. Nedan kommer en presentation av tidningarna. 

3.1 Aftonbladet

Aftonbladet grundades av Lars Johan Hierta år 1830. Han utgav tidningen fram tills 1851. 

Under de åren blev tidningen ett ansikte för den liberala oppositionen mot Karl XIV Johan. 

Tidningen skapade en politisk debatt som ogillades av myndigheterna som gjorde otaliga 

försök till att stänga ner den, men inget lyckades då tidningen blev bara mer populär. 

Under slutet av 1800-talet började tidningen glida mot en mer konservativ inriktning och 

under det första världskriget var tidningen faktiskt tyskvänlig. Efter en kris i tidningen, 

beroende på ägare och dåliga beslut, steg tidningen upp igen som en modern kvällstidning och 

åter igen med liberal inriktning. Upplagan låg 1940 på 125 000 exemplar, jämfört med 1840 

då tidningen hade 8 000 exemplar. Aftonbladet stötte på problem under andra världskriget när 

man visade nazistsympatier och detta ledde till bland annat att andra tidningar skapades, där 

ibland Expressen. Under 50-talet blev man passerad av Expressen i antal upplagor men 20 år 

senare, 1971 slog man rekord i upplagor då man översteg till en halv miljon exemplar.39 
37 Sävborg(2003) s 13. 
38 Sävborg(2003) s 13.
39 Nationalencyklopedin A-Asa(1989) s 102
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År 1956 blev tidningen såld till LO som än idag är tidningens största ägare. Under 1980-talet 

speglades en viss vänsterprägel över tidningen också, då man är fokuserad mycket på 

kulturbevakning. Detta har varit Aftonbladets succékoncept som används flitigt i dagsläget. 

Aftonbladet var även först med att lansera sig på Internet 1994. I dagsläget ligger Aftonbladet 

på ca 380 000 exemplar på vardagar, ca 450 000 exemplar på söndagar. Tidningen har stått 

arbetarrörelsen nära ett bra tag och Aftonbladets politiska beteckning är obunden 

socialdemokratisk.40 

3.2 Dagens Nyheter

Dagens Nyheter grundades av Rudolf Wall år 1884. Hans skapelsebild var att det skulle bli en 

tidning som fungerade för hela massan. Han finansierade tidningen med att ha med annonser i 

den, detta ledde till att tidningen blev billig också. Han erbjöd även prenumerationer och 

tidningen fick stor framgång kort efter: ”DN:s program var från början utpräglad liberalt. Man 

pläderade för politiskt frihet, utvidgad rösträtt, undervisningsfrihet, frihandel och sparsamhet 

med försvarsanslagen”. 41

DN höll sig passiv när det kom till utrikespolitik, fokusen las på inrikespolitiken. DN höll en 

framgångsrik linje genom hela 1800-talet. Under 1900-talet gick man in med Otto von 

Zweigbergk som gjorde tidningen till en politisk kraft, med liberala rötter. Under första 

världskriget höll man en neutral linje. Den politiska hållningen kring andra världskriget var 

regeringsorienterad. Upplagan låg på 218 000 exemplar 1945. Under denna period blev DN 

Sveriges största tidning. DN:s inblandning i politiken märktes inte minst på deras 

antikommunistiska hållning och att man var för medlemskap i Nato. 1972 proklamerade man 

sig som oberoende, med en liberal inriktning. DN var under efterkrigstiden och en lång tid 

efter aldrig hotad som ledande opinionsorgan.42 

Tidningen gick över till tabloidform 2004. Upplagan ligger nu på ca 340 000 ex(vardagar), 

370 000 ex(söndagar). Tidningen ägs av Bonnier AB och kallar sig fortfarande för obunden 

liberal.43

40 http://www.ne.se/artikel/109031/109031
41 Nationalencyklopedin Cas-Din(1990) s 330
42 Nationalencyklopedin Cas-Din(1990) s 331
43 http://www.ne.se/artikel/149470/149470
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3.3 Svenska Dagbladet

Tidningen grundades 1884. Den var till en början ett organ för mot unioner och föreningar. 

Tidningen gjordes om 1897 till ett s.k. ”intelligensblad”(benämning som författaren Verner 

von Heidenstam använda sig av). I början av 1900-talet kom tidningen att ha en mer 

konservativ hållning. Under första världskriget hade man som merparten av Sverige också en 

tyskvänlig hållning. 1940 tog högerpolitikern Ivar Andersson chefsredaktörposten och 

påverkade tidningen starkt till en högerhållning. På andra världskriget hade man en 

neutralhållning men man visade stora sympatier för Norges och Finlands sak. Inrikes så 

räknades SvD som högerns huvudorgan. Under 60-talet så fick tidningen en ekonomisk 

nedgång, detta ordnades dock lite senare och på 70-talet expanderade man tidningen: 

”Tidningens politiska hållning blev friare, manifesterat i den nya beteckningen ”obunden 

moderat”.44 Tidningen köptes 1994 av Wallenberggruppen men ägs numera av det norska 

medieföretaget Schibsted. År 2000 gick tidningen över till tabloidformat. Upplagan ligger nu 

på 190 000 ex(vardagar), 200 000 ex(söndagar). Man kallar sig fortfarande för obunden 

moderat.45

4. Resultat

Rapporteringarna kring det första Tjetjenienkriget kommer att läggas upp efter årtal och 

månadsperioder, kort från det som hände innan och sedan krigsperioden, från december 1994 

till augusti 1996. 

4.1 Före År 1994

Läget i Tjetjenien före 1994, då kriget startade, nämndes sällan i media. Mycket tyder på att 

massmedia visste väldigt lite om vad som föregick i den regionen, eller så valde massmedia 

att inte ha med inslag om det. Sovjetunionens splittring var den riktiga nyhetsstoryn då. De 

fåtal gånger massmedia nämner Tjetjenien är i större sammanhang, då rapporteringen handlar 

om oroligheterna Kaukasusområdet, då med större inriktning om Ingusjien (grannrepubliken). 

Inte heller nämns det om Tjetjeniens självständighetsförklaring 1991 heller. 

4.2 År 1994

44 Nationalencyklopedin Smy-Syrem(1995) s 478
45 http://www.ne.se/artikel/320287
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Under detta år förekommer det många inslag om Tjetjenien. Detta på grund av att den ryska 

armén började med operationer i Tjetjenien, det hade dock förekommit mindre operationer 

tidigare. Detta är även året för det första Tjetjenienkrigets början.

Dagens Nyheter började sina rapporter några månader innan det första Tjetjenienkriget 

startade. Disa Håstad som var DN:s korrespondent då anade i förtid att kriget var på väg. Hon 

nämner att mycket av oskiljaktigheterna beror på rysk rädsla för muslimska fundamentalister 

och en misstro på vad den kan orsaka den ryska maktstrukturen.46 Håstad menar i sina senare 

artiklar också att den ryska makten byggt upp nästan ett tvångsbehov av att ha kontroll över 

Tjetjenien. Ryssarna var dock eniga om att vilken annan ledare som helst vore bättre än 

Dudajev (Tjetjeniens president), man kan anta att den ryska makten menade någon som var 

mer kontrollerbar. Under den intensiva decembermånaden så kom TT med nyheten via DN att 

man var redo att ingripa militärt. Den ryske talesmannen som var källan till nyheten sa att den 

ryska militären förberedde en eventuell aktion mot (enligt honom), banditer i Tjetjenien. Dock 

så påpekade han att Ryssland inte förberedde en aktion mot det tjetjenska folket.47

Från USA rapporterade DN att dåvarande presidenten Bill Clinton stödjer de ryska aktionerna 

mot Tjetjenien, offentligt i alla fall, menar DN:s reporter. Bakom ridån så var läget mellan de 

båda supermakterna mera spänt.48 De sista artiklarna innan årsskiftet diskuteras det huruvida 

Jeltsin försökte få till stånd en fredsuppgörelse men att Dudajev förkastade den, då han 

meddelade att: ”förhandlingar kan börja först när det lilla Tjetjenien erkänns som ett fritt 

land”.49

Aftonbladet började rapportera om kriget i Tjetjenien under decembermånaden 1994. Då löd 

rubrikerna: ”Låt bli Tjetjenien”, ”Jeltsins krig” osv. Man informerade att bombräder börja ske 

i huvudstaden Groznyj och att Jeltsin trampade på den tjetjenska 

självständighetsförklaringen(1991) i en operation som reportern beskriver: ”I en sorts 

Afghanistan-operation med omvända förtecken (…)”.50

Reportern beskriver även hatet mellan Tjetjener och Ryssar och att den växande misstron som 

Europa hade angående Ryssland, skulle bara växa ännu mer om inte Ryssland lät Tjetjenien 

vara ifred.51 

46 Risk för krig i Kaukasus. Dagens Nyheter. 1994-08-07. 
47 Ryssland redo att ingripa militärt. Dagens Nyheter. 1994-12-04.
48 Kyligare ton USA-Ryssland. Dagens Nyheter. 1994-12-15.
49 Från sin bunker hälsade Tjetjeniens utbrytarpresident Dudajev att…Dagens Nyheter. 1994-12-28.
50 Låt bli Tjetjenien. Aftonbladet. 1994-12-05. 
51 Låt bli Tjetjenien. Aftonbladet. 1994-12-05.
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De kort efterföljande artiklarna fördömde Jeltsins upptrappning av konflikten och hans order 

om invasion av Tjetjenien. Denna del i en av dessa artiklar förklarar: ”Det nya politiska 

mönstret i Moskva förskräcker. Boris Jeltsins lierar sig alltmer med de konservativa och med 

militären. Ingen ska utmana den ryska centralmakten. Nu vill han statuera exempel”.52 Dock 

så nämner reportern att Dudajevs Tjetjenien absolut inte är någon mönsterrepublik. Något 

som förekommer ofta i dessa artiklar är påminnelsen om hur Stalin deporterade 500 000 

tjetjener till Kazakstan. Reportern menar starkt dock att Ryssland borde fokusera på andra 

problem som finns i landets struktur, istället för att ha den fokusen på lilla Tjetjenien.53 

”Den envetne generalen och självutnämnde presidenten Dzjokar Dudajev har bestämt sig för 

att slåss till sista blodsdroppen. Kriget är hans taktik för att splittra de politiska viljorna i 

Ryssland. Terrorn är hans hot som har satt skräck i Moskva”.54 

Den tjetjenska julen blev en stor bombräd som Aftonbladet kallar det. Ständiga rapporter om 

ryska militärer som hoppar av i protest och i en annan artikel kallar Aftonbladet aktionerna 

mot Tjetjenien för:” Jeltsins övergrepp”. ”Jeltsins ursäkt är att han betraktar sitt eget folk som 

en del av Ryssland. Han bombar alltså sitt eget folk(…)”.55

Aftonbladet går ganska hårt mot och fördömer de ryska aktionerna, i något man kan kalla som 

postsovjetisk misstro, d.v.s. den saknad av tillförlit som resten av Europa hade gentemot 

Sovjetunionen speglar även Ryssland. DN är inne i samma spår som Aftonbladet fast man är 

mer diplomatisk i sin tidiga rapportering.

Det fanns inga artiklar från Svenska Dagbladet under året 1994 angående kriget i Tjetjenien. 

Deras rapporteringar intensifierades under första månaden av året 1995. 

4.3 År 1995

Januari-februari

Svenska Dagbladet inleder det nya året med rapporter om att ryska trupper hade intagit 

huvudstaden Groznyj. Det hade inte varit lätt för ryssarna som förlorade många soldater enligt 

52 Jeltsins krig. Aftonbladet. 1994-12-12.
53 Jeltsins krig. Aftonbladet. 1994-12-12.
54 ”Vi slåss till sista blodsdroppen”. Aftonbladet. 1994-12-12.
55 Höga ryska militärer hoppar av i protest. Aftonbladet. 1994-12-13.Jeltsins övergrepp. Aftonbladet. 1994-12-19
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en amerikansk utrikeskorrespondent, som var en av de sista journalister som lämnade 

Groznyj. Svenska Dagbladet citerar rysk presstjänst som informerar om att man: ”hade 

kontroll över de flesta administrativa byggnaderna inklusive presidentpalatset och 

järnvägsstationen".56

Under början av januarimånad släppte Svenska Dagbladet en årskrönika med rubriken 

”Skuggfigurer styr i dagens Ryssland”. Svenska Dagbladets skribent går ganska hårt mot det 

politiska systemet i Ryssland och hur dessa skuggfigurer kunde få till ett fullskaligt krig mot 

den lilla delrepubliken Tjetjenien. ”Det plötsliga kriget mot Tjetjenien (efter tre år av 

principlös avvaktan) ställde allting på huvudet och störtade Ryssland in i en kris av ett slag 

som hon hittills inte upplevt, med oförutsägbara och ytterst farliga följder”.57

Skribenten fortsätter med att säga att interventionen i Tjetjenien fördömdes av samtliga partier 

som var företrädda i parlamentet, förutom vänster och högerextremisterna. Artikelförfattaren 

diskuterar då om det fanns andra makter som var kanske ansvariga för att få igenom 

krigsförklaringen, makter som höll sig i skymundan. Han menar dock att det inte är en fråga 

om vilka dessa människor var utan hur dessa människor skapade oro hos befolkningen, att det 

fanns makter, som folket inte kunde påverka, som sände landet i ett krig mot människor man 

ansett som det egna.58

Den bilden som rysk presstjänst har gett folk utåt stämde inte riktigt menar Lev Ponomarjov, 

en rysk ledamot, i en artikel. Han diskuterar i artikeln om ett stort nederlag i den ryska armén 

som inte rysk presstjänst har tagit upp och att ryska trupperna hade full kontroll över Groznyjs 

centrala delar stämde inte heller, menar han. Enligt honom så hade Ryssland misslyckats 

kapitalt under deras intagningsförsök och många hade fått sätta livet till i onödan.59

Det rapporteras också att chefen för en fristående tv kanal (ingen om information om namnet 

på denna kanal) fått sparken från sitt jobb, av (självaste) Boris Jeltsin. Detta till grund av, som 

Jeltsin kallar: ”ovederhäftig rapportering från Tjetjenien”. Han tyckte att dödssiffrorna som 

rapporterades från kanalen var på tok för höga.60

56 Ryska trupper intar Groznyj. Svenska Dagbladet. 1995-01-02.
57 Skuggfigurer styr i dagens Ryssland. Svenska Dagbladet. 1995-01-03.
58 Skuggfigurer styr i dagens Ryssland. Svenska Dagbladet. 1995-01-03.
59 Ryska trupper drivs tillbaka. Svenska Dagbladet. 1995-01-03. 
60 Jeltsin står fast vid hård linje. Svenska Dagbladet. 1995-01-07.
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Enligt flera artiklar i SvD så hör man från soldatvittnen om hur en majoritet av dessa inte 

visste om att de skulle inta Groznyj, soldaterna fick order om att bevaka gränserna, inte mer. 

En av soldaterna säger också att minst 1000 soldater dödades under det första dygnet. 

”Uppgiften kan jämföras med den officiella ryska versionen som efter fem veckor av 

”operation Tjetjenien” uppges till knappt 500 döda”.61

Det förekommer rapporter efter att ryska trupper intagit Presidentpalatset i Groznyj om att 

civila tjetjener tagit till vapen också, men dock inte för att stödja Dudajev utan för sina egna 

familjer, som hämnd. De ryska intågen förstärkte tjetjenernas enighet, som kände att ryssarna 

inte var där för att hjälpa dem. Detta går emot det syfte som ryssarna lagt fram, nämligen att 

fälla det tjetjenska styret som med Dudajev i spetsen bedrev kriminella handlingar.62  

Aftonbladet inleder det nya året med nya dramatiska rubriker: ”Parlamentet brann i natt – 

Jeltsin ska knäcka Tjetjenien”. ”Skakade ryska riksdagsmän på besök i Groznyj vädjade till 

Jeltsin i den tjetjenska televisionen: - Stoppa blodbadet!”.63 I en annan artikel dagen efter 

hävdar man att Groznyj var mer eller mindre intagen.64 En uppgift som förnekades av vissa 

källor inom militären. 

Aftonbladet ger Boris Jeltsin hård kritik i en artikel, där man kallar honom för ”Tsar Boris”. 

Hans aktioner i Tjetjenien, menar man, har alienerat honom från resten av Europa. I artikeln 

diskuteras det huruvida konflikten i Tjetjenien kan bli hans undergång: ”Blir katastrofen i 

Tjetjenien början till ett ryskt inbördeskrig”.65

Enligt experter som Aftonbladet har rådfrågat styrde inte Jeltsin längre kriget i Tjetjenien: 

”När han för en vecka sedan beordrade försvarsministern att stoppa bombningarna av 

Groznyj, fortsatte flyget att bomba – någon kilometer utanför staden”.66 Jeltsin som startade 

kriget via uppmaningar av sina ministrar verkar ha tappat kontrollen. De som har övertaget är 

det enda som egentligen verkar fungera i Ryssland, deras mäktiga krigsindustri, menar 

61 Svåra förluster i Groznyj. Svenska Dagbladet. 1995-01-17.
62 Tjetjenska civila tar till vapen. Svenska Dagbladet. 1995-02-10. 
63 Parlamentet brann i natt. Aftonbladet. 1995-01-01. 
64 Groznyj väntar på dödsstöten. Aftonbladet. 1995-01-02. 
65 ”Tsar Boris” allt mer övergiven. Aftonbladet. 1995-01-06.
66 Jeltsin styr inte längre. Aftonbladet. 1995-01-10.
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experten i artikeln, Bo Hugemark(Krigsvetenskapsakademin). Enligt experten så var Jeltsin 

slut oavsett hur kriget slutar och att ett gerillakrig i många år framöver var oundvikligt.67 

”Nu får Rysslands folk veta sanningen”. Aftonbladet publicerade en artikel där man la 

ansvaret på rysk media, ett ansvar att förmedla folket sanningen om kriget och på så vis 

stoppa eländet. I artikeln dras det många paralleller med amerikansk media och 

Vietnamkriget. Enligt artikeln så har rysk media porträtterat en rättvis bild av konflikten. 

Oberoende tv-stationer har visat verkligheten när myndigheterna lagt fram lögnaktiga 

uppgifter. Artikelförfattaren tycker att journalisternas insats är berömvärd då de har växt upp i 

en lögnatmosfär. Slutorden i artikeln har en optimistisk tro på den ryska journalistiken: 

”Tystnadens konspiration kring Tjetjenien har redan förlorat. Krigets första offer är inte alltid 

sanningen dessbättre”.68

I en annan artikel under januarimånaden spekulerar Aftonbladet om Ryssarnas syfte med 

Tjetjenien. Artikelförfattaren förkastar ryssarnas officiella syfte med ockupationen: ” att den 

ryska armén ockuperar Tjetjenien för att återupprätta respekten för den ryska federationens 

författning”.69 Ett av skälen till (ockupationen) som artikelförfattaren lägger upp är 

transportvägarna, då mest oljetransporten. Tjetjenerna stängde igen flera av 

transportsträckorna och detta kunde inte den ryska övermakten tolerera.70  

Under februari månad diskuteras det i Aftonbladet i en artikel om den pågående vapenvilan 

som ryssarna utfärdade i slutet av januari. Där diskuteras det vad ryssarnas skäl kan vara till 

vapenvilan, kände man av påtryckningarna från resten av världen? Det kan också vara att den 

ryska ekonomin hade tagit för hårda smällar av Tjetjenienkonflikten och att man såg 

alternativen till ett möjligt slut. Dock så menar Aftonbladets artikelförfattare att konflikten var 

ett krig utan ett slut för ryssarna, trots deras militära överlägsenhet, men han är osäker om 

ryssarna verkligen insåg detta. Vapenvilor har som sagt brutits tidigare. Egentligen så har 

konflikten inte avancerat långt när det gäller syfte och motiv. Tjetjenerna ville fortfarande ha 

sin självständighet. Samma gällde ryssarna som vill ha det territorium som de ansåg vara 

deras. Artikeln avslutas väldigt laddat: ”Om Ryssland vill betraktas som ett demokratiskt land 

måste det uppföra sig som ett sådant och inte som ett mördarband”.71

67 Jeltsin styr inte längre. Aftonbladet. 1995-01-10.
68 Nu får Rysslands folk veta sanningen. Aftonbladet. 1995-01-10.
69 Rysslands oljekrig. Aftonbladet. 1995-01-31.
70 Rysslands oljekrig. Aftonbladet. 1995-01-31.
71 Långt till fred. Aftonbladet. 1995-02-14. 
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En journalist som gav rapporteringen en mänskligare syn var Disa Håstad, som skrev för DN. 

Hon rapporterade ofta inifrån kaoset, men hon hade även mycket kunskap om Ryssland i 

stort. I en av hennes artiklar under tidig januari diskuterar hon avsikterna och ironin med 

ryssarnas angrep på Tjetjenien. Hon tycker att det är lustigt att ryssarna stred mot samma 

människor som man gav vapen till 1992: ”I ett telegram, undertecknat av Gratjov våren 1992, 

ges Tjetjenien rätt till hälften av all krigsmaterial på dess territorium”. Sedan fick man panik 

eftersom Jeltsin och hans mannar insåg att den ryska federationen höll på att upplösas, och 

därför är situationen som den är i Tjetjenien.72 

DN rapporterar i slutet av januarimånad om ryssarnas frammarsch och deras successiva 

progress in i Tjetjenien. Uppgifterna som DN fått av TT, som i sin tur fått det av nyhetsbyrån 

Itar-Tass, är ett uttalande som en av talesmännen i det ryska försvarsdepartementet gav. Detta 

uttalande får det att låta som läget är under kontroll och ”att militären nu inte längre använder 

tunga vapen mot Groznyj utan försöker få livet i staden att återgå till det normala.” Detta kan 

dock ifrågasättas då ryssarna fortfarande hade stora problem med det tjetjenska försvaret och 

läget minst sagt inte var under kontroll. Sedan att ryssarna inte längre skulle använda tyngre 

vapen i Groznyj borde inte stämma heller, utan det var mer ett uttalande som omvärlden ville 

höra, trots att sanningen kanske var den motsatta.73

Vidare under februarimånaden föll det in ständiga artiklar angående konflikten. DN skriver 

bland annat att ryssarna varnade för att kriget kunde fortsätta ända in i Ingusjien. Denna 

information hämtade DN ifrån den ryska nyhetsbyrån Interfax74, vars rykte som objektiv källa 

inte var vida spritt. En tolkning av denna information kan vara ett försök till att ge omvärlden 

en vilseledande manöver om att läget i Tjetjenien var så pass kontrollerad att man hade till 

och med planer på att invadera grannrepubliken Ingusjien. I en senare artikel i DN, där man 

nämner dödssiffror i Tjetjenien, får man insikt i svårigheterna för de ryska tidningarna att 

förmedla dödssiffror, då regeringens dödssiffror inte tycks riktigt överensstämma med t.ex. 

Röda korsets siffror. Dock så nämner DN att minst 24 350 civila hade dödats i Tjetjenien 

hittills, en siffra som DN fått av människorättskämpen Sergej Kovaljovs kommission för de 

mänskliga rättigheterna.75

72 Kaukasien en ständig oroshärd. Dagens Nyheter. 1995-01-10.
73 Ryska trupper avancerar. Dagens Nyheter. 1995-01-22. 
74 Kriget i Tjetjenien kan utvidgas. Dagens Nyheter. 1995-02-06.
75 24 350 civila offer i Tjetjenien. Dagens Nyheter. 1995-02-22.
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Mars – augusti

Under månaden mars är det inte några större förändringar, bombningarna fortsätts och 

vapenvilor bryts enligt tidningarna. Svenska Dagbladet rapporterar bland annat att nya ryska 

offensiver hade startats med intensiva bombningar mot städer och byar, detta då tjetjenerna 

vägrat gå med på ryssarnas ultimatum som innefattade att de skulle lägga ner sina vapen eller 

lämna området. Slutsatsen blev att vapenvilan som hade tecknats en vecka innan bröts och ett 

antal människor (mer) fick sätta livet till i denna konflikt vars siffror på döda människor bara 

växte och växte.76

I slutet av marsmånad rapporterar SvD att Tjetjeniens städer hade blivit intagna av ryska 

trupper:” Den ryska militären har tagit kontroll över de större städerna i Tjetjenien och det 

innebär att kriget övergår i en ny fas. Nu väntade sannolikt ett gerillakrig som kunde bli 

mycket långvarigt”.77 Trots att tjetjenska soldater tillbakavisat dessa uttalanden, bland annat 

när det gällde den näst största staden i Tjetjenien, Gudermes. Dock, så är det mer inslag av 

gerillakrig nu än det var från början, men ryssarnas optimism var aningen misstänksam då 

intagandet Groznyj sågs på samma sätt, men bilden visade sig vara annan.78 Det fanns alltså 

skäl att misstänka de ryska rapporterna om att samtliga städer verkligen är helt intagna. 

Den ryska optimismen infann sig även i en artikel i tidigt april som SvD publicerar, där den 

ryska makten hävdar slutlig seger i Tjetjenien: ”Ryske vice premiärministern Oleg Soskovets 

hävdade enligt Itar-Tass att striderna var slut och att förberedelserna för fria och demokratiska 

val på börjats”. Ett uttalande som tjetjenska källor givetvis avvisade.79 

Jeltsin proklamerade en två veckor lång vapenvila för att se den brytas av hans egna soldater 

själv, då SvD skriver att det har skett ryska beskjutningar av tjetjenska byar i slutet av april.80 

Det var inte första gången den ryska makten proklamerade vapenvila via sina kanaler för att 

sedan bryta dem. De tycks enligt de svenska rapporterna fortsätta att vara vilseledande i sina 

uttalanden, för att sedan verka i det tysta.

76 Rysk offensiv i Tjetjenien. Svenska Dagbladet. 1995-03-06. 
77 Tjetjeniens städer  intagna. Svenska Dagbladet. 1995-03-31. 
78 Tjetjeniens städer  intagna. Svenska Dagbladet. 1995-03-31.
79 Moskva hävdar slutlig seger. Svenska Dagbladet. 1995-04-01. 
80 Tjetjensk vapenvila bruten. Svenska Dagbladet. 1995- 04-30. 
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Kriget fortsatte i jämn takt då SvD rapporterade att ryssarna var redo att fullfölja kriget då den 

vapenvila som de utlyste går ut, trots att den brutits vid flertal gånger tidigare, till och med av 

de egna soldaterna. Försvarsministern Pavel Gratjov hade detta att säga: ”vi kommer att slåss 

så länge det är nödvändigt och tills rebellerna inser att de inte har någon annan möjlighet än 

att kapitulera”.81 

Under tidig juni så öppnade journalisten Stefan Edlund en debatt i en artikel där han 

diskuterar Rysslands trovärdighet och status, om varför man får kritik när man kritiserar en 

nation som har ett förflutet med inslag av manipulation och propaganda. Han påstår bland 

annat, att ryska motsättningar löses med våld i dagens ryska makt, och att detta inte går att 

betvivla. Detta har skett tre gånger under de senaste tre åren menar Edlund: ”I augusti 1991 

ledde konflikten mellan Boris Jeltsin och Michail Gorbatjov(Ryssland mot Sovjet) till kupp 

och viss blodsutgjutelse. I oktober 1993 ledde konflikten mellan Jeltsin och Ruslan 

Chasbulatov(presidenten mot parlamentet) till en ny kupp och betydande blodspillan. I 

december 1994 ledde konflikten mellan Jeltsin och Dzjochar Dudajev (centrum mot periferi) 

till inbördeskrig och folkmord i Tjetjenien. Den som vägrar att se mönstret i denna utveckling 

är antingen naiv eller ute i grumliga avsikter”.82

Den ryska median har testats rejält under Tjetjenienkonflikten, SvD behandlar ämnet i en 

artikel under juni månad. I denna artikel menar journalisten Arkadij Waxberg att trots press 

från ekonomiska och politiska intresseorganisationer så hade rysk press inte låtit sig påverkas. 

Försöken till att stänga ner dessa oberoende tidningar och medier hade varit mycket tydliga, 

men dessa försök hade dock inte lyckats: ”Den blodiga konflikten har fått massmedia att 

mogna och väckt känslor av yrkesstolthet och plikt hos de ryska journalisterna”.83

Under tidig mars avslöjar Aftonbladet bilder på ryssarnas massaker på tjetjener, två gravar 

som sammanlagt innehållit över hundra kroppar varav flertalet tjetjenska kvinnor och barn. 

Röda korset menade att det var civila som inte lyckades fly under den ryska beskjutningen. 

Ryska militären påstådd dock annat. De menar att dessa kroppar tillhörde utbrytarrebeller som 

förlorat livet i strid. Det rapporterades även av aftonbladet att 25 000 människor, i och med 

den andra mars, hade dödats i kriget, av dessa döda var samtliga civila.84 

81 Ryssland fortsätter kriget. Svenska Dagbladet. 1995-05-14.
82 Är det så att Ryssland inte får kritiseras?. Svenska Dagbladet. 1995-06-06. 
83 Rysk media stärkta av Tjetjenien. Svenska Dagbladet. 1995-06-22.  
84 100-tals döda i massgravar.  Aftonbladet. 1995-03-02.
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Under april fortsatte de ryska krigsbrotten. Aftonbladet rapporterade att berusade ryska 

soldater gick in i byn Samasjskij och tog livet av 300 civila människor, men att omvärldens 

reaktioner var knappt kännbara. Aftonbladet avslutar artikeln ironiskt: ”Och i morgon hedrar 

Ingvar Carlsson Moskva med ett besök. När kommer nästa rapport om utplånade byar i 

Tjetjenien? Hinner statsministern hem i tid?85

I månad juni är det ingen större förändring, aftonbladets rubrik är rättfram och hård: ”-Skjut 

inte! Jeltsin gav order om stormning mot kvinnor och barn”. Brutaliteten fortsätter: ”Ordern 

som tvingade rysk militär att öppna eld mot sina egna kom från president Jeltsin. Gråtande 

kvinnor och barn, desperat vinkande med vita tygstycken. I skottlinjen för tung beskjutning – 

mitt emellan hänsynslösa tjetjenska rebeller och sitt eget lands soldater.”86 Detta var 

efterspelet av det som inträffade den 15 juni, då tjetjenska rebeller intog ett sjukhus i den 

ryska staden Budjonnovsk. 

DN rapporterar om den ryska armens intagande av den näst största staden i Tjetjenien, 

Gudermes. Det råder tvivel om vem som har rätt, om man väljer att tro på nyhetsbyrån Itar-

Tass som bygger sin rapport på den ryske premiärministerns Oleg Soskovets uttalanden, där 

han hävdar att man gått in i staden utan förluster och utan att materiell förstörelse har 

förekommit. Eller så väljer man att tro talesmannen för den tjetjenska ledningen, Movladij 

Udugov, som tillbakavisade dessa uppgifter via en annan rysk nyhetsbyrå, Interfax: ”Udugov 

sade att staden fortfarande var i tjetjenernas händer men att den utsattes för kraftig 

beskjutning”.87

I DN:s debattavdelning så diskuterar forskarna Niclas Sundström och Ingvar Svanberg om 

konflikten i Tjetjenien. Dom menar att 25 000 civila människor redan har dödats, i och med 

datumet 16 april, och att fler folkmord lär vänta. Miljontals människor hade flytt landet och 

ingenting i positiv bemärkning fanns att skåda, varken i Ryssland eller i Tjetjenien: ”Tvärtom 

tilltar etnonationalismen, klerikalfascismen, antisemitismen och högerradikalismen”. 

Forskarna har svårt att tro att Ryssland har förändrats så mycket sen Sovjettiden, i alla fall att 

85 Medan krigsbrotten fortsätter. Aftonbladet. 1995-04-17.
86 Skjut inte! – Jeltsin gav order om stormning mot kvinnor och barn. Aftonbladet. 1995-06-18.
87 Tjetjenien. Strid om sista rebellfästet. Dagens Nyheter. 1995-03-31. 
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man går åt fel håll nu. Det som byggde Sovjet med fördomar verkar fortsätta i Rysslands nya 

så kallade ”demokratiska styre”.88

Under maj månad rapporteras det om både slutstrid och fredsamtal. Den 18 maj så menar DN 

att det förbereds en slutstrid i Tjetjenien, ”- Attacken genomförs mycket snart, sade den ryske 

översten Leonid Novozjilov”.89 Veckan efter den 23 maj pratas det om fred, ”Enligt den 

europeiska säkerhetsorganisationen OSSE ska samtal mellan parterna inledas i den tjetjenska 

huvudstaden Groznyj”.90 Deltagare skulle vara, enligt ryska nyhetsbyrån Itar-Tass, ryska 

regeringens representant i Groznyj Nikolaj Semjonov och självaste Dzjochar Dudajev, detta 

hade dock inte officiellt bekräftats av vare sig Dudajev eller Semjonov.91

I augusti så har man seriösa diskussioner om fred både i Ryssland och i Tjetjenien. Dock så 

menar Chodzjachmed Jerichanov, den tjetjenske chefsförhandlaren i fredsöverläggningarna 

med Ryssland, att ”Ryssland vägrar erkänna Tjetjenien”. Han förstår dock att båda parterna 

har bestämda åsikter, Tjetjenerna vill ha fullständig suveränitet och ryssarna vill att Tjetjenien 

ska vara en del av Ryssland. ”Därför är det bättre att vänta med de diskussionerna tills efter 

valen i Ryssland respektive Tjetjenien. Nya politiker vid makten är en förutsättning för en 

lösning”, menar Jerichanov.92

September – december

I SvD under september månad diskuteras det i ett flertal artiklar att den fredsprocess som tros 

ligga i luften kan hotas. Detta av att tjetjenerna vägrar lämna ifrån sig sina vapen. Det pratas 

om 65 000 vapen som tros innehavas av det tjetjenska folket. Sandor Meszaros vid OSSE 

menar att överlämningen måste ske på ett bra sätt: ”- Om de skall lämna över sina vapen 

måste det ske på ett värdigt sätt, inte med förödmjukelse”.93

I december månad är läget fortfarande låst. Rysslands utrop av val i Tjetjenien ses som en 

fars, när strider fortfarande pågår i landet. Dudajev som inte får delta i valet har sagt att han 

88 ”Fler folkmord att vänta”. Dagens Nyheter. 1995-04-16.
89 Slutstrid i Tjetjenien förbereds. Dagens Nyheter. 1995-05-18.
90 Samtal om fred i Tjetjenien. Dagens Nyheter. 1995-05-23.
91 Samtal om fred i Tjetjenien. Dagens Nyheter. 1995-05-23.
92 ”Ryssland vägrar erkänna Tjetjenien”. Dagens Nyheter. 1995-08-07. 
93 Tjetjener vägrar lämna in sina vapen. Svenska Dagbladet. 1995-09-01. 
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inte ska sabotera den, enligt SvD. Dock så säger han att kriget är på väg in i en ny fas, den har 

bara börjat och att fred inte är en möjlighet så länge den nuvarande makten i Ryssland är kvar. 

Den överenskommelse som den Moskvainstallerade ledaren i Groznyj Doku Zavgajev och 

den ryska premiärministern Viktor Tjernomyrdin skrivet under, där Tjetjenien ska få en 

”särskild status” inom den ryska federationen, tas inte på större allvar av Dudajev. ”- Vi 

känner inte närmare till texten och tänker ärligt talat heller inte bekanta oss med den, sade han 

och tillade skämtsamt att han arbetar på ett annat avtal, som ger Ryssland särskild status inom 

Tjetjenien.”94

I Aftonbladet har man en artikel, i december månad, om den man som kanske kan få ett stopp 

på kriget i Tjetjenien och kanske bli den framtida ledaren i Ryssland(Presidentval juni 1996), 

den tidigare avsatte generalen Alexander Lebed. Han är Rysslands populäraste politiker såhär 

långt, han förkastar kommunismen och vill få ett stop på dödandet i Tjetjenien, men samtidigt 

återvinna rysk självkänsla.95 Aftonbladet lyfter fram han i alla fall som en möjlig räddare i 

nöden, ett av få fall där man hyllar en rysk politiker sen konflikten i Tjetjenien startades. 

DN rapporterar att fredsförhandlingarna verkar ha brutit samman, under oktober månad, då 

Dudajev sagt nej till fortsatta samtal. Detta på grund av att han inte får igenom kraven på att 

observatörer och trupper från FN ska stationera sig i Tjetjenien. Detta ogillas i Moskva då 

man ser konflikten i Tjetjenien som en ”intern angelägenhet” och därför ska inte FN trupper 

behövas bli inblandade.96

4.4 År 1996

Januari – april

Under månaden januari rapporterar SvD att nya terrorattacker av den tjetjenska gerillan har 

inletts, denna gång i Dagestan efter en misslyckad militäraktion: ”En tjetjensk rebellstyrka på 

drygt 500 man tog på tisdagen enligt inofficiella uppgifter omkring 3 000 människor som 

gisslan under en våldsam attack mot staden Kizljar i den tjetjenska grannrepubliken 

Dagestan”.97 De tjetjenska rebellerna kräver att ryssarna skapar en passage för dom att passera 

in i Tjetjenien igen utan att bli beskjutna, dock så är ryssarna ovilliga att göra detta då man har 

94 ”Kriget har bara börjat”.  Svenska Dagbladet. 1995-12-14. 
95 Generalen som hotar Jeltsin. Aftonbladet. 1995-12-16.
96 Tjetjenien avbryter fredsdialog. Dagens Nyheter. 1995-10-12. 
97 Tjetjener tog 3 000 i gisslan. Svenska Dagbladet. 1996-01-10.
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misslyckandet i Budjonnovsk i minne.98 Efter 9 dagar av väntan och misslyckande 

stormningsförsök av ryssarna så fick den sin upplösning: ”Den ryska armén använde även 

under torsdagen de fruktade Grad-raketerna och med stora delar av den lilla byn 

Pervomajskoje i lågor eller aska kunde ryska soldater till slut ta kontroll över området”. Boris 

Jeltsin gav följande slutstats: ”- 153 banditer är dödade och 28 har tagits till fånga, 82 ur 

gisslan är fritagna och våra egna förluster är 26 döda och 90 sårade”.99 SvD:s artikelförfattare 

undrar varför Jeltsin inte nämner en förlustsiffra på gisslan i dramat, han nämner också att den 

privatägda TV kanalen NTV ställde en liknande fråga, men också att den ryska förlustsiffran 

är nog betydligt högre än vad Jeltsin uttalade sig om.100 Jeltsin vet vad som står på spel och att 

han hamnat i djupt vatten, och därför vill han ha fred i Tjetjenien. Skulle han dra sig ur nu så 

befarar han ett blodband men drar han sig inte ur så står presidentvalet på spel.101

Under maj-månad så går Jeltsin ut med en fredsplan, där han bland annat säger att han är 

villig att förhandla med Dudajev, via ombud, och för första gången är han villig att 

kompromissa: ” Vi är i alla fall beredda att ge Tjetjenien mer självständighet än någon annan 

republik”. Dock så måste Tjetjenien fortfarande stanna i den ryska federationen.102

Under natten mot måndag den 22 april så kom det in rykten om att den tjetjenske presidenten 

Dudajev hade dödats, detta visade sig stämma senare och SvD skrev en intressant artikel om 

detta. Jan Blomgren som skrev artikeln förstår inte vad Ryssland skulle tjäna på att döda 

honom nu och inte tidigare: ”(…) en död Dudajev för Ryssland är en minst lika svår

motståndare som en levande”.103 Risken att han blir martyr och skapar nya ledare som vill ha 

blodshämnd för hans död kan knappast gynna ryssarna. Boris Jeltsin sa att: ”inga

militära aktioner har skett i Tjetjenien efter att jag tog mitt fredsinitiativ den 31 mars”. Detta 

verkar dock inte stämma, bland annat så har läkare utan gränser uttalat sig att rysk militär 

snarast trappat upp stridigheterna än att de har minskat på det. SvD trodde vid denna tid att 

Dudajev blev offer för en slumpmässig raketattack.104

I skuggan av terrordådet i början av januari tar Aftonbladet upp i en artikel ännu en gång 

motiven till Rysslands angrepp på Tjetjenien. Han dömer den ryska makten i en mängd 

98 Tjetjener tog 3 000 i gisslan. Svenska Dagbladet. 1996-01-10.
99 Ryska trupper fritog gisslan. Svenska Dagbladet. 1996-01-19.
100 Ryska trupper fritog gisslan. Svenska Dagbladet. 1996-01-19.
101 Jeltsin vill stoppa Tjetjenienkrig. Svenska Dagbladet. 1996-02-09. 
102 Jeltsin vill förhandla med Tjetjenien. Svenska Dagbladet. 1996-04-01. 
103 En symbol för frihetskampen i Tjetjenien efter rysk inmarsch. Svenska Dagbladet. 1996-04-24.
104 En symbol för frihetskampen i Tjetjenien efter rysk inmarsch. Svenska Dagbladet. 1996-04-24.
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frågor, bland annat: ”Rysslands olyckliga misstag är att utmåla hela det tjetjenska 

befrielsekriget som ett verk av självsvåldiga, orepresentativa förbrytare” och ”Jeltsins soldater 

har inte visat handlingskraft eller mod där det bättre kunde ha behövts, inne i Tjetjenien. Där 

ägnar de sig åt att sälja vapen till gerillasoldater. Samt åt en sorts krigföring som kommit en 

observatör för den europeiska säkerhetsorganisationen att anklaga dem för att ”förinta” civila 

för att komma åt att döda någon liten grupp rebeller bland dem”.105 Aftonbladet, som nämnts 

tidigare, sparar aldrig på krutet i sina ordval.

Aftonbladet fortsätter sin kritik mot Jeltsin i en artikel dagen efter hans livesända fredstal.

Resultatet tycker, Aftonbladets journalist, inte är tillfredställande, han menar att Jeltsins löften 

är ”försedda med allsköns kryphål”, det fanns inget klar erbjudande trots allt negativt som 

kriget har medfört sig. Det som man ville att han skulle säga, villkorslös vapenvila och 

truppreträtt, kom aldrig. ”Han begriper ännu inte med vem han måste sluta fred. Det bådar 

illa”.106 

SvD menade att Dudajev kanske dödades av misstag under en raketattack, Aftonbladet 

beskriver det istället såhär: ”Många bedömare tror att också Boris Jeltsin deltog i ett falskspel 

som fick sitt slut sent i förrgår. Tjetjeniens president Dzjochar Dudajev, 52, mördades i en 

raketattack”.107

I DN:s rapporter angående gisslandramat som skedde i Dagestan så har man inte heller några 

siffror på de förmodande dödssiffrorna. Den ryska informationsblockaden har varit total enligt 

DN och ingen utomstående vet vad som egentligen skedde där, det enda man vet är att byn 

står i ruiner.108

”Ingen kan lita på Jeltsins förmåga att få slut på krigets terror”, detta är rubriken i DN efter 

Jeltsins fredstal. DN:s artikelförfattare fördömer ryssarna och kallar dem en makt som spårat 

ur, en makt som vägrar leva efter rätten och humanitetens krav: ”En hycklare talade till det 

ryska folket på söndagskvällen. Jeltsin vill ge sken av att ha funnit den rätta vägen för att 

åstadkomma fred, lugn och stabilitet” i Tjetjenien”.109

105 Jeltsins banditer – och de andra. Aftonbladet. 1996-01-16. 
106 Vem talade Jeltsin till? Aftonbladet. 1996-04-01.
107 Dudajev mördades i rysk granatattack. Aftonbladet. 1996-04-24. 
108 Veckan som gick. Gisslandramat är över. Dagens Nyheter. 1996-01-21. 
109 Hycklarens väg genom Tjetjenien. Dagens Nyheter. 1996-04-01. 
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Maj – september

Under maj-månad rapporterar SvD om Jeltsins nya fredsplan, alla strider ska upphöra från och 

med första juni. ”- Vi har återställt freden i Tjetjenien och kriget skall upphöra, sade Jeltsin

förhoppningsfullt”. Mötet som hölls av Jeltsin, den ryske premiärministern Tjernomyrdin och 

den tjetjenske rebelledaren Jandarbijev kom dock inte fram till en lösning angående 

tjetjenernas självständighet. Det diskuteras också varför den ryske försvarsministern Gratjov 

inte var delaktig i mötet? Politiska bedömare menar att den ryska försvarsledningen ogillar 

fredsplanerna. Det finns ingen större tro på vapenvilan i stort heller menar SvD:s journalist, 

”(…) vapenvilor har nåtts förr i Tjetjenien utan att få stopp på striderna. För nästan exakt ett 

år sedan skrev parterna på en liknande uppgörelse, men den sköts nästan omedelbart i 

sank”.110

Under juni och juli så visar sig vapenvilan och fredsplanen vara bräcklig då det kommer 

ständiga rapporter om strider i Tjetjenien, många menar att det var taktik bara från Jeltsins 

sida, för att vina valet, vilket han gjorde under junimånad. Ryssarna förnekar dock ansvaret 

för striderna och skyller på tjetjenerna, ”- Det är tydligt att alla lokala ledare inte respekterar 

avtalet om vapenvila som undertecknades i Moskva den 27 maj”.111

Freden kom till slut och slöts i slutet av augusti, trots tidigt missnöje från rysk sida om 

begäran av full reträtt så hoppas man att avtalet ska hållas, ”- Fredsavtalet väcker en del 

farhågor, men som helhet är det bra” menade den ryske premiärministern Tjernomyrdin. Även 

den ryske rådgivaren Lebed ser avtalet med positiva ögon, ”- Det viktigaste steget för en 

politisk lösning av konflikten är redan taget, i och med att kriget upphört”. 80 000 människor 

rapporterats ha dödats under kriget vilket är mer än det som officiellt har medgivits av den 

ryska regeringen.112

”Bluffade Jeltsin om Tjetjenien?” Så lyder aftonbladets rubrik den elfte juli. Boris Jeltsin slöt 

ett fredsavtal för en månad sen, sedan vann han valet, vad hände sen? ”En vecka efter valet 

har fredsavtalet brutits och striderna återupptagits. Det förefaller som om huvudansvaret för 

att kriget börjat på nytt ligger på den ryska sidan”.113

110 Avtal om vapenvila i Tjetjenien. Svenska Dagbladet. 1996-05-28. 
111 Strider i Tjetjenien trots vapenvila. Svenska Dagbladet. 1996-06-05. 
112 Kreml godkänner fredsplan. Svenska Dagbladet. 1996-09-04.
113 Bluffade Jeltsin om Tjetjenien? Aftonbladet. 1996-07-11.
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Den 31 augusti utropar den ryske rådgivaren och säkerhetschefen Alexander Lebed att kriget i 

Tjetjenien är över. Den populäre Lebed lyckades med den svåra uppgiften, ”- Vi avbryter 

kriget och drar tillbaka våra styrkor”. Tjetjeniens politiska status skjuter man dock upp till 

slutet av år 2001.114

DN rapporterar i slutet av juni att Alexander Lebed tycker att tjetjenerna bör få 

självständighet.” – Det vore rent stolligt att inom vårt lands gränser behålla en enklav vars 

befolkning från djupet av sitt hjärta hatar sitt så kallade eget land, föraktar dess lagar och inte 

betalar skatt, säger Lebed”.115

Även DN rapporterar om fredsuppgörelsen i slutet av augusti, man pratar även om läget i 

Groznyj i dagsläget. Det rapporteras bland annat att trots flyktingströmmarna till 

grannländerna så ska det finnas 100 000 civila kvar i den sönderskjutna staden, innan kriget 

hade Groznyj nästan en halv miljon invånare. Ryssarna har även börjat ta tillbaka de delar av 

Groznyj som separatisterna tog över i början av augusti, men nu skall det råda eld upphör 

menade säkerhetschefen Lebed.116

Det rapporteras att Tjetjenien fått skador för en summa av 980 miljarder kronor, 

informationen har DN fått av den tjetjenska separatistregeringen: ”Det kommer att ta 

årtionden att bygga upp landet igen, säger separatistledaren Jandarbijev”. Han menar också att 

100 000 människor har dödats under kriget, de flesta civila.117

114 Lebed: Kriget i Tjetjenien är över. Aftonbladet. 1996-08-31, 
115 Lebed lovar fritt Tjetjenien. Dagens Nyheter. 1996-06-23.
116 Tjetjenien. Skriftligt avtal om fred. Dagens Nyheter. 1996-08-23. 
117 ”Krigsskador för 980 miljarder”. Dagens Nyheter. 1996-08-23.
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5. Slutsats och sammanfattning

En sak man måste konstatera tidigt är att rysk media inte har haft en lätt uppgift i sin 

rapportering av Tjetjenienkonflikten. Detta på grund av den media bakgrund som ryssarna har 

haft. Ryssland var då ett rörigt land som var på väg igenom en stor fas i och med 

förändringarna av Sovjets fall, som var väldigt aktuell då. Media under Sovjet var 

kontrollerad av staten till det yttersta, många trodde att så var fallet även under konflikten i 

Tjetjenien, trots den demokratisering som Jeltsin utropade att han hade frigjort i landet. Jeltsin 

visade sitt missnöje tidigt med de ryska mediernas rapporter av kriget, han kallade dem för 

opatriotiska och köpta av tjetjenerna, det sista han ville var att folket hemma skulle se de 

brutala som höll på att ske där, hans rykte stod på spel. 

Många av de ryska journalisterna agerade väldigt modigt och försökte visa en rättvis bild av 

konflikten. Trots många försök till att tysta eller försöka leda tidningarna i den ryska maktens 

favör, så misslyckades det och den allmänna ryska massmediala bilden på kriget i Tjetjenien 

förblev rättvis.

De oberoende tv-kanalernas, bland annat NTV, och de ryska nyhetsbyråernas Interfax och 

Itar-Tass rapporteringar var väldigt objektiva och de avvek från det typiska gamla sovjetiska 

andan att skriva i statens favör. Dock så bör det nämnas att de statliga tv-kanalerna och den 

ryska presstjänsten blev till en viss mån kontrollerad av den ryska makten under kriget, då det 

kom uppgifter i artiklarna att flera av deras rapporteringar var väldigt blygsamma när det 

gällde dödssiffror, men också att de vid flera tillfällen valt att bortse vissa detaljer av ett 

skeende. 

Omvärlden hade tydligen dock god kunskap om vilka tidningar avvek från en objektiv 

rapportering. Det råder ingen tvekan om att den ryska makten med Jeltsin i spetsen försökte 

bevara rysk hegemoni i rapporterna, för att det egna folket och omvärlden skulle bland annat 

tro att konflikten var under kontroll och att det var låga civila dödssiffror. Trots detta och som 

tidigare nämnts så lyckades en majoritet av den mediala sfären i Ryssland undvika 

påverkningarna och den rysk hegemoniska infallsvinklarna att komma in i rapporteringarna. 

Skulle inslagen vara påverkade skulle man knappast visa den typ av bilder och rapporter som 

många ryska medier visade, bilder på bombräder och döda civila, barn och kvinnor o.s.v. i 

Tjetjenien. 
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När konflikten hade pågått ett tag så försökte dem även ta användning av de tjetjenska 

rebellattackerna som ett skäl varför man invaderade landet. Att via medier demonstrera för 

ryska folket och omvärlden om varför man gick in i Tjetjenien, att stoppa banditerna, 

förrädarna och de kriminella tjetjenerna. 

I svensk media har konflikten i Tjetjenien varit väl bevakad, före krigsåret så förekom det i 

princip nästan ingenting, men under själva kriget så har det nästan förekommit ett par artiklar 

i veckan, under de intensiva perioderna, annars har det i alla fall förekommit en artikel i 

veckan, med undantag torra perioder då det kanske har varit lite mindre. 

Hade svensk media en bestämd bild på hur man skulle rapportera från konflikten i Tjetjenien? 

För att få svar på detta så måste man kolla lite bakåt i tiden, Sovjetunionens fall var 

fortfarande väldigt nära, misstänksamheten kring kommunismen och det som skedde bakom 

den störa järnridån i Sovjet fanns kvar. Det är inte chansartat att tro att svenska medier gick 

med den självklara tron att Ryssland var boven i dramat, det postsovjetiska misstron borde ha 

legat fortfarande väldigt tätt in, och det är inte fel att tro att det borde ha speglat 

rapporteringen. Dock hur mycket är väldigt svårt att besvara.

Tidningarna delade sig mellan två sidor (den mer konfronterande sidan och den mer passiva 

sidan) i sin rapportering. Aftonbladet låg på den mer konfronterande sidan och på den andra 

mer passiva sidan låg Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet till. Jag går igenom de utvalda 

tidningarna en i taget:

Svenska Dagbladet rapporter gick väldigt mycket ut på att plocka fram bakgrunder till varje 

skeende, man var ständigt intresserad av vad som föranledde konflikten. Deras rapporter 

följde oftast med många expertutlåtanden. Svenska Dagbladet syn på konflikten ligger inte 

vidöppet i artiklarna men dock så anar man misstro till den ryska makten, man delar ut rätt så 

ofta kritik till ryssarnas sätt att handskas med konflikten, speciellt Jeltsin och hans ministrar. 

DN var den mest återhållsamma av dessa tre tidningar. Under hela kriget höll dem en väldigt 

rapporterande insyn, ibland gränsade tidningen till att nästan vara för passiva. Ett av de fåtal 

gånger dem delade ut kritik var till bland annat, försvarsministern Pavel Gratjov, som ansågs 

vara den som påverkat Jeltsins mest till ingripandet i Tjetjenien. En av DN:s fördelar var 
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också att tidningen hade journalisten Disa Håstad som var på plats i Tjetjenien under kriget, 

hennes reportage gav en närmare inblick på de mest drabbade, de civila.  

Aftonbladet var den tidning som mest öppet kritiserade Ryssland. Man var sällan nådig mot 

den ryska makten, speciellt Boris Jeltsin, som man kallar Tsar Boris i en artikel, mannen som 

gett upp hoppet om demokratin osv. Om DN gränsar till att vara passiva, så gränsar 

aftonbladet till att vara för aktiva i sina åsikter, man är i alla fall inte rädd att säga det man 

tycker om konflikten och de inblandade.
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