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Abstrakt 
 

Demokratiseringens tillbakagång i nutida Ryssland har väckt en rad frågor angående de olika 

orsaker som kan ha påverkat den. Ämnet är intressant eftersom Ryssland har varit på det 

spåret med demokratiseringen av landet och även försökt etablera demokratiska institutioner. 

Men det visade sig att efter Mikhail Gorbatjovs och Boris Jeltsins tid har demokratiseringen 

gått tillbaka i samband med Vladimir Putins ankomst till makten. Den nya presidenten införde 

en rad reformer inom politiken, men framförallt påverkade detta de mänskliga rättigheterna i 

landet. Syftet med detta arbete var att utöka förståelsen för den ryska politiken och den 

tillbakadragna demokratiseringen som drabbat landet, samt hitta samband med den 

tillbakadragna yttrandefriheten. För undersökningen har valts att fokusera på de olika 

orsakerna till demokratiseringens tillbakagång, sådana som nationalism, religiös 

fundamentalism, den auktoritära nostalgin och även den civila arenan som behandlar frågor 

om medborgarnas och ledarens attityder mot demokrati. Slutsatserna har påvisat att det finns 

ett starkt samband mellan den ökade nationalismen och fundamentalismen, och den 

yttrandefrihetens tillbakagång.  

 

Nyckelord 
Demokratiseringens tillbakagång, yttrandefrihet, nationalism, auktoritär nostalgi, mänskliga 

rättigheter, Huntington, Linz och Stepan, Putin, Ryssland 
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1 Inledning  
 

Det finns många olika typer av politiska processer och en av dem som mest intresserar i 

kommande arbete är demokratiseringsprocessen. Denna typ av process tycks väcka alltmer 

större intresse hos olika forskare runt om i världen. Detta beror på det faktum att under de 

senaste decennierna under 1900-talet till 2000-talet kännetecknas en nedgång av auktoritära 

regimer och ses även många försök att främja demokratiska institutioner i flera länder, exemplet 

till vilket kan vara den nuvarande överstatliga institutionen EU. 

Flera länder har försökt påbörja demokratiseringsprocessen och några av dem har gradvist 

lyckats i denna process, men det finns de länderna som är kvar på detta spår. Ett av de länderna 

är Ryssland, som ses som stort och komplicerad land med flera olika kulturer och sociala 

klyftor. Landet har varit på gång med demokratiseringsprocessen redan när Mikhail Gorbatjov 

kom till makten och införde yttrandefrihet och även påbörjade liberaliseringsprocessen i landet. 

Syftet var att modernisera samhället och komma till en längre nivå i frågan om 

demokratisering.1 Sovjetunionen föll och landet tycktes uppnå det första steget till friheten och 

demokratin. Det som hände efter Gorbatjovs avgång och Putins ankomst som president är att 

demokratiseringsprocessen gick bakåt, vilket sedan visade olika konsekvenser.  

Just nu återstår frågor om den tillbakadragna demokratiseringsprocessen i Ryssland efter 

Gorbatjovs tid påverkat de olika politiska institutionerna i landet. Problematiken med 

demokratiseringen och staternas modernisering kommer alltid väcka intressen just för sin 

komplexitet med även för sin aktualitet. Inte minns det, kommer det alltid vara intressant att se 

ifall övergången till auktoritära regimer gett någon effekt på mänskliga rättigheternas existens 

i landet. 

 

 

                                                           
1 Daniel Triesman, The Return: Russia´s Journey from Gorbachev to Medvedev, 2012 s.15 
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2 Syfte och problemformulering 
 

Syftet med detta arbete blir att se över de reformerna inom politiken som Vladimir Putin 

införde, samt öka en förståelse över hans idéer och mål med sin uppgift som president. Det som 

kommer bli i fokus i detta arbete är yttrandefrihetens tillbakagång samt Putins utökade 

maktposition och hur detta hänger ihop med den tillbakadragna demokratiseringen.    

Det är mycket man inte vet om hur Rysslands politik ser ut i landet och vilka syften och mål 

Vladimir Putin haft med sig när han tillträdde som president, därför hade det varit viktigt att 

lyfta fram Putins idéer och synen på samhället och politiken, just för att få en uppfattning vad 

det är som gör att han agerar på det sättet han gör, framförallt när det handlar om auktoritär 

expansion och maktutövandet. Även är det mycket intressant att diskutera hur de starka 

traditionerna och den nationalistiska känslan i Ryssland kan ha påverkat att demokratiseringen 

gått bakåt och även se ifall det finns en poäng med Huntingtons teori om auktoritär nostalgi i 

frågan om Rysslands politik.  

2.1 Frågeställningar 

De huvudsakliga frågeställningarna för kommande analys är: 

 Hur kan demokratiseringens tillbakagång i Ryssland förklaras utifrån 

yttrandefrihetsperspektiv under Putins tid vid makten? 

1. Finns det något samband mellan den ökade nationalismen och yttrandefrihetens 

tillbakagång i Ryssland? 

2. Finns det något samband mellan den växande religiösa fundamentalismen och 

yttrandefrihetens tillbakagång i Ryssland? 

3. Finns det något samband mellan den växande auktoritära regimen och 

yttrandefrihetens tillbakagång i Ryssland? 
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3 Metod och material 

3.1 Metod 

 

Denna studie innebär en tolkningsanalys av demokratiseringsprocessen i Ryssland utifrån 

yttrandefrihetsperspektiv för att tolka den empiriska delen av uppsatsen utifrån de teorierna som 

valdes för att analysera ämnet. En kvantitativ analys hade inte passat då huvudsyftet med 

uppsatsen är att analysera och tolka texter och de valda teorierna. Den tänkta tolkningsanalysen 

kommer lyfta fram Samuel Huntingtons teori om demokratiseringsvågor samt ett av de 

kriterierna som Huntington nämner för förklarandet av övergången till auktoritära regimer, 

vilket sedan kommer flätas ihop med Juan Linz och Alfred Stepan teori om konsolideringen 

och den civila arenan i frågan om demokratiseringsprocessen. Med detta kommer en tolkning 

av demokratiseringsprocessen i Ryssland samt yttrandefriheten presenteras.  

Den kvalitativa analysen tar upp det mest väsentliga och kvalificerande ur texterna, genom att 

noggrant gå igenom olika texter, dess olika delar, helhet och dess kontext. 2Med detta kan man 

säga att en kvalitativ studie kräver extra mycket fokus på innehållet av olika texter och noggrann 

undersökning samt väldigt djup analysnivå. Därför anses denna metoden passa bäst med valda 

problemområdet för att besvara frågorna, just för att de kräver en djup och noggrann analys. 

Olika källor, sådana som primära och sekundära källor, litteratur kommer att behandlas i 

kommande arbete för att möjliggöra det noggranna kvalitativa studiet.  

Finns även en viktig aspekt som bör vara genomtänkt när man utför en kvalitativ studie, att 

frågeställningar är rimliga för analysen och ifall arbetet kommer kunna vara genomförbart med 

den typen av frågeställningar. 3 Man har tagit hänsyn till denna frågan och frågeställningarna 

har valts noga för att kunna göra detta arbete genomförbart.  

Uppsatsen kommer även ha utrymme för vidare studier, finns en möjlighet att utveckla analysen 

vidare med hjälp av andra variabler. Eftersom detta arbete behandlar endast frågan om 

försämrad yttrandefrihet och presidentens utökade makt finns det en möjlighet att välja annat 

område inom demokratiseringsprocessen. Studiet förutsätter samma resultat med användning 

av samma källor.  

                                                           
2 Peter Esiasson, Mikael Giljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnerud, Metodpraktikan, 2012, 

s.211 
3 Esiasson, Giljam, Oscarsson, Wängnerud, 2012, s.212 
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För genomförandet av denna uppsats hade varit det bästa och relevanta att använda sig utav 

både tryckt litteratur och elektroniska källor som kommer fylla ut varandra och även göra 

arbetets empiriska del så trovärdig som möjlig.  

Arbetet kommer lyfta upp hur yttrandefriheten försämrades under Vladimir Putins ankomst till 

makten. För att besvara frågan kommer fakta om hur yttrandefriheten och tryckfriheten ser ut i 

Ryssland och även vissa fall hur yttrandefriheten kränks i Ryssland att presenteras. Det kommer 

även tas upp frågor om nationalism och vikten av traditionerna i landet för att kunna på bästa 

sättet se sambandet mellan de faktorerna och de försämrade mänskliga rättigheterna. 

3.2 Material 

 

För att genomföra detta arbete kommer olika typer av källor att användas, både tryckt litteratur 

men även elektroniska källor i form av vetenskapliga artiklar och även tidningsartiklar. En av 

de viktigaste böckerna som bär ett teoretiskt ramverk är Samuel Huntingtons bok The Third 

Wave: Democartization in the Late Twentieth Century, samt boken av Juan Linz och Alfred 

Stepan Problems of Democratic Transition and Consolidation, vilka innehåller de två viktiga 

variabler för kommande analys. Den metodologiska delen behandlas med hjälp av boken 

Metodpraktikan, vilken förklarar den kvalitativa analysen och tolkningsanalysens innebörd. 

Empiriska delen av arbetet kommer innehålla en rad källor i form av böcker, men även några 

sekundärkällor, vilka även ska användas med försiktighet på grund av bristfällig trovärdighet 

och kanske för mycket subjektivitet. Det ska även tas upp sådana sidor som Freedom House där 

man kommer kunna ge en bild på hur de mänskliga rättigheterna, framförallt yttrandefriheten 

ligger till i landet, samt viss information från olika dokument och rapporter, som till exempel 

Human Rights Watch.  

Det kan även komma en rad kritik för de källorna som hade valts för detta arbete, eftersom 

många av dem är på ryska eller skrivna av ryska författare, även mycket som döljs när man ska 

hitta information, därmed kan medföra en ökad subjektivitet. För att få så bra och noggrann 

inblick på problemet som möjligt, valdes att titta på både ryska och västerländska källor. Detta 

kommer hjälpa med att få en djupare och objektivare förståelse på fallet.  

De flesta av källorna är aktuella och skrivna på 2000-talet vilket kan med sannolikhet betraktas 

som pålitliga källor. Många av dem är även ryska nyhetsartiklar som undersökts noggrant för 
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sin subjektivitet och därmed betraktats också som pålitliga trots att de är skrivna på ryska och 

är svåra att översättas i helhet för andra läsare.  

4 Disposition och avgränsningar 
 

Först och främst kommer Samuel Huntingtons teori om den tredje demokratiseringsvågens 

tillbakagång att presenteras, men även Linz och Stepans teori om fem arenor i landet för att 

uppnå demokrati. Sedan kommer den valda metoden att förklaras samt det möjliga materialet 

för den empiriska delen av uppsatsen. Det blir sedan en uppgift att operationalisera begreppet 

”Democratization reverse” för att få en närmare inblick på innebörden av detta fenomenet, samt 

att även ta med sig en bakgrundshistoria till denna uppsats. Slutligen blir det den empiriska 

delen som är kvar med utrymme för diskussion och slutsatser, samt en kort sammanfattning om 

arbetets helhet.  

Tanken är att begränsa uppsatsen till en viss tidsperiod vilken omfattar Vladimir Putins ankomst 

till makten i Ryssland och även begränsa sig till frågan om bristande yttrandefrihet och 

tryckfrihet i landet. Samuel Huntington lyfter fram olika kriterier vilka kan ha en förklaring till 

demokratiseringens tillbakagång i olika länder, men för att göra uppsatsen mer precis valdes 

endast att använda sig utav två, nämligen: Framväxten av olika former av auktoritära regimer 

som tillgodoser behoven för nuvarande tid, till ex.: nationalism, religiös fundamentalism, 

populistiska diktaturer som kan få kontroll över hela samhället och även nämna den auktoritära 

nostalgin. Det valdes även att titta på Linz och Stepans teori om fem arenor och begränsa sig 

till den civila arenan. 

 

 

5 Teori 
 

Det kommande arbetet kommer även genomföras med teoritolkningar för att besvara de 

kommande frågeställningarna. De olika teorier som är önskvärda för genomförandet av arbete 

är teorin om demokratiseringsvågor av Samuel Huntington men även hans tankar angående 

auktoritär nostalgi, och sedan Linz och Stepans teori om fem politiska arenor i begränsning till 

den första - civila arenan. 
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Samuel Huntington 

 

Forskaren har skrivit en bok som heter The Third Wave: Democartization in the Late Twentieth 

Century, vilken behandlar de olika steg i demokratiseringsprocesserna runt om i världen.  

Teorin om demokratiseringsvågor har statsvetenskapligt koncept, vilken har syftet att förklara 

att spridningen av demokrati i världen hände i ”vågor” som berörde olika grupper av länder vid 

olika tillfällen. Enligt Huntingtons tolkning av demokratiseringsvågor, innebär de en typ av 

transit från icke-demokratiska regimer, då antalet av sådana transit överstiger antalet transit i 

motsatt riktning, d.v.s. inte leder till demokratiseringen, utan tvärtom. 4 

Nästan alla muslimska länder befinner sig just nu utanför den globala demokratiseringen, men 

även några av de tidigare kommunistländerna. För den tredje vågen av demokratiseringen 

kännetecknas det faktum att de flesta av de unga demokratierna fortfarande inte hunnit 

konsolideras, vilket senare har bidragit till framväxten av hybrid demokratier, som Ryssland 

kan kallas för idag. 5 

Huntington skiljer på de olika perioder i historien som har haft olika demokratiseringsetapper, 

men även perioder där demokratiseringen av stater bromsats och gått tillbaka till de auktoritära 

regimerna, och försöka finna förklaringar till dessa.  Enligt Huntington så finns det 3 stycken 

demokratiseringsvågor och tre stycken perioder då demokratiseringen avtagit och gått i motsatt 

riktning. 6 

Eftersom detta arbete innebär en avgränsning till en viss tidsperiod, nämligen det som hände 

efter Sovjetunionens fall och Putins ankomst till makten, så är det rimliga att endast behandla 

den sista tredje vågens tillbakagång i demokratiseringsprocessen, eftersom den kan förklara den 

nutida och aktuella situationen i länderna. Därmed är de andra två vågorna kan ses icke-

relevanta för just detta valet av fall. 

Den tredje vågen av demokratiseringen skedde mellan 1974 till 1991 och börjades med fallet 

av portugisisk diktatur men även fallet av diktaturer i Asien och Latinamerika. Den fortsatta 

                                                           
4 Samuel Huntington, The Third Wave Democratization, in the Late Twentieth Century, 1991, s.26 
5 Huntington, 1991, s.46 
6 Huntington, 1991, s.26 
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avkolonialiseringen, fallet av den kommunistiska världen och Sovjetunionen ledde till 

etableringen av nya demokratiska stater. Efter detta började demokratiseringen gå neråt. De 

liberala demokratier har slutat att utvecklas vilket ledde till att demokratins ”kvalité” har 

försämrats.7 

Huntington hittade en rad förklaringar till varför eventuella nedgångar inom demokratiska 

vågor har skett: 

 Minskad legitimitet hos demokratiska regimer som grundar sig på ineffektivitet i sina 

handlingar och ageranden. 

  Den globala ekonomiska krisen som också påverkar olika staternas legitimitet. 

 Uppkomsten av snöbollseffekten på grund av någon demokratisk stats övergång till 

auktoritär makt. 

 Övergången till diktatur av nyligen födda demokratier som inte hunnit etablera 

demokratin för fullt. Detta kan bero på avsaknaden av förutsättningar för demokrati, 

vilket kan också leda till snöbollseffekten. 

 Framväxten av olika former av auktoritära regimer som tillgodoser behoven för 

nuvarande tid, till ex.: nationalism, religiös fundamentalism, populistiska diktaturer som 

kan få kontroll över hela samhället. 8 

 

Man kan dock inte säga med säkerhet vilka av de faktorer är mest sannolika, så som vi inte 

heller kan säga att någon av de är helt omöjlig. 

Huntington nämnde även något som kallas för ”auktoritär nostalgi” och innebär först och främst 

att medborgarna blir nostalgiska till tiderna som varit förr, att det varit bättre då, orsaker till 

vilka kan vara ineffektiviteten hos demokratiska ledarna. Människorna vill då gå över till 

auktoritära regimer som tycktes fungera bättre än nuvarande demokratiska regimer. Det väcker 

en viss frustration hos folket och även kan ge effekt av växande populism och nationalism. 

Problemet kan också ligga i den ständiga korruptionen och svagheten inom politiken, samt 

ledarnas svaghet att styra ett land. På grund av det förvärrade politiska klimatet glömmer folket 

                                                           
7 Huntington, 1991, s.32-27 
8 Huntington, 1991, s.57-119 
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oftast bort hur det var på den tiden med auktoritära regimer, alla de svårigheterna som förekom 

under den tiden, och istället minns den ordningen och reda som auktoritär regim medförde.9 

 

Juan Linz och Alfred Stepan 

 

I sin bok Problems of Democratic  Transition and Consolidation nämner Juan Linz och Alfred 

Stepan de olika arenor som måste fullföljas i ett land för att uppnå demokrati. Om inga av 

arenorna fullföljs har det en betydelse om att demokratiseringen inte nått sitt slutliga mål och 

antingen håller på att utvecklas eller gått tillbaka i utvecklingen.  Författarna lyfte fram sina 

teorier om en avslutad demokratisering samt konsolidering och skiljde på dem i sin text.  

När man pratar om konsolideringen i landet betyder detta att det skett en del förändringar i 

politiken vad som gäller institutionella strukturer och beteenden. Linz och Stepan menade att 

för att beteenden ska ändras så måste makthavarna i landet inte ska försöka införa 

odemokratiska institutioner, utan tvärtom sträva efter demokratiseringen. Dessutom måste det 

även ske förändringar kring befolkningens attityd mot demokrati, att medborgarna borde inse 

hur viktig demokrati är för till exempel medborgerliga rättigheter och att demokrati är enda 

rättvisa styrelseform.10 

Linz och Stepan presenterade fem stycken arenor som är nödvändiga för att konsolideringen 

ska ske i landet: de civila, de juridiska, de politiska, de byråkratiska och de ekonomiska. 

Fokusen i kommande arbete kommer ligga i den civila arenan vilken innebär i sig de olika 

mänskliga rättigheterna och att staten inte blandar sig i befolkningens liv samt inte kränker 

befolkningens friheter. Författarna menar att den civila arenan ansvarar för att medborgarna ska 

kunna fritt organisera sig och även fritt uttrycka sina åsikter i tal och skrift.11 

 

6 Huntingtons ”democratization reverse”  
 

                                                           
9 Huntington, 1991, s.282-283 
10 Linz & Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation, 1996, s.3-6 
11 Linz & Stepan, 1996, s.7 
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Samuel Huntingtons teori om demokratiseringsvågor innehåller även så kallade nedgångar av 

vågor, där han förklarar vad de innebär och vilka möjliga orsaker kan finnas för att de uppstår. 

Tillbakagången av demokratisering innebär inte att demokratin förkastas och inte behåller sin 

existens, utan denna tillbakagången förklarar en viss kris som uppstår med demokratiseringen 

och själva demokratin i länderna.  

Enligt Huntington har det funnits redan tre stycken demokratiseringsvågor och även tre 

tillbakagångar, vilka han såg som bristen på utvecklingen av demokratiska institutioner i länder 

och även ineffektiviteten inom demokratins uppkomst. Demokratiseringens tillbakagång kan 

förklaras även som en tillbakagång till auktoritära regimer, vilka även kan innebära en annan 

form av auktoritär regim än den som skedde under, till exempel, den andra vågens tillbakagång. 

Huntington påpekade att den så kallade tredje vågens tillbakagång kan vara i form av 

teknokratisk diktatur, där ledarna, möjligen, kan manipulera medborgarna genom massmedia 

och annan form av information och sätt att kommunicera med omvärlden. Detta är för att 

legitimera sitt styre och makt i landet. 12  

För att kunna ge en uppfattning om vad demokratiseringens tillbakagång är kan det vara 

nödvändigt att först få en uppfattning om vad demokrati i sig innebär. Huntington ser sig som 

en förespråkare för en så kallad procedurisk demokrati, vilken belystes från början av Josef 

Schumpeter i början på 40-talet. Schumpeter betraktade demokrati inte som folkets styre och 

inte ledarnas vilja till det gemensamma bästa, utan det viktigaste var, enligt filosofen, att se på 

de olika procedurer som användes för att nå fram till demokrati.13  

Som Huntington sedan uttryckte: ”I följd av Schumpeters traditioner, i den aktuella studien, det 

politiska systemet i någon stat i det tjugonde århundradet definieras som demokratisk i den 

utsträckning, när personen som fått den högsta makten att göra kollektiva beslut, blir vald 

genom ärliga och periodiska val, i vilka olika kandidater fritt konkurrerar om röster och hela 

den vuxna befolkningen har rätten att rösta. Således, begreppet demokrati definieras med två 

aspekter - konkurrenskraft och deltagande…”14  

Vid denna tolkning av den demokratiska tillbakagången kan konstateras att innebörden av 

denna process innebär avstånd eller misslyckande, antingen helt eller delvist, av rättvisa och 

periodiska val med allas medborgarnas deltagande i röstning. Huntington förklarar sedan att 

                                                           
12 Huntington, s.315 
13 Josef Schumpeter, Kapitalism, Socialism och Demokrati, 2003 
14 Huntington, s.14 
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även om demokrati inte omfattar medborgerliga rättigheter, enligt Schumpeter, så förutsätter 

demokrati att det finns civila och politiska friheter, till exempel i tal eller i media och även 

organisationer, vilka är nödvändiga för politiska debatter och även valkampanjer. 15 I det här 

fallet, en avvikelse från redan existerande politiska och medborgerliga rättigheter och friheter, 

men även dess begränsningar, kan ses som en form av demokratiseringens tillbakagång.  

 

 

7 Tidigare forskning  
 

Det finns i alla fall en liten del av forskningen inom detta problemområde, som försökt förklara 

demokratiseringens tillbakagång, samt vilken roll Putins reformer inom yttrandefriheten och 

tryckfriheten spelat och hur demokratiseringens tillbakagång har haft inverkan på kränkningar 

av yttrandefriheten. En av de som forskat detta område har även nämnt Huntingtons teori om 

demokratiseringsvågor.  

En av de forskarna som lyft upp detta problemområde är rysk statsvetare Vladimir Gelman i sin 

bok Ur askan i elden: Rysk politik efter USSR. Statsvetaren undersökte i sin bok 

demokratiseringsprocessen i Ryssland efter Sovjetunionens fall och även hittat rad förklaringar 

till varför demokratiseringen i Ryssland gått tillbaka i ett av kapitlen.  

Gelman hävdar att efter Boris Jeltsins avgång såg medborgarna en ny chans till att skydda sin 

nationella stolthet och de traditionerna som funnits under den sovjetiska tiden. Även om både 

Gorbatjov och Jeltsin såg till att landet blir mer öppen, liberal och innehålla olika politiska 

institutioner nödvändiga för demokratiseringen av landet, så var det inte majoritetens vilja. 

Dessutom, Vladimir Putin anklagade den ryska media som korrupt, eftersom den ägdes av 

oligarker under Jeltsins tid, därför ville han förändra detta och hålla media under statlig kontroll. 

Detta sågs av medborgarna som en god gärning för rättvisa, slut på det korrupta samhället och 

slut på de nyheterna som endast Jeltsin ville höra.16  

Statsvetaren menade även att Putins styre kan med säkerhet kallas för auktoritärt styre med 

nostalgi till de traditionerna som fanns under den sovjetiska tiden, men även för att behålla 

                                                           
15 Huntington, s.17 
16 Vladimir Gelman, Ur askan i elden: Rysk politik efter USSR, 2013, s.163 
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nationalismen i landet. Detta, enligt honom, inte tillbakagången till Sovjetunionen, utan en ny 

form av auktoritärt styre, vilket sågs även vara nödvändigt för befolkningen under den tiden. 

Med detta, förklarar Gelman, Putin har haft en negativ påverkan på yttrandefriheten och 

pressfriheten i Ryssland, genom att föra demokratiseringen bakåt.17 

Några till ryska och utländska statsvetare har nämnt demokratiseringens problematik i sina 

verk. Politiker Irina Khakamada och statsvetarna Georgij Satarov och Joel Ostrow gjorde en 

forskning angående demokratiseringsprocessen i Ryssland i boken The Consolidation of 

Dictatorship in Russia. Författarna nämnde Samuel Huntingtons och Robert Dahls teorier 

angående demokratiseringen och själva demokratin för att se hur filosofernas perspektiv kunde 

appliceras i politiken i Putins Ryssland. Statsvetarna menade att Putin fått Ryssland att komma 

tillbaka till Sovjetunionen och genom detta satte stopp på demokratiseringen i Ryssland som 

påbörjades under Gorbatjovs tid. De menade även att Putins övergång till auktoritära regimer 

gett en negativ inverkan på yttrandefriheten i landet samt satte censur på olika typer av media.18 

De författarna som forskat inom detta problemområde är nästan alla från Ryssland, vilket kan 

uppfattas skeptiskt i frågan om trovärdighet. Vladimir Gelman försöker ändå hålla en neutral 

ton i sin bok och hänvisar även till källor som han tog upp olika fakta ifrån, och även om han 

är en rysk statsvetare, så är han väldigt objektiv i sina uttalanden om Rysslands politik. Irina 

Khakamada är känd i Ryssland för att vara kritisk mot regeringen och även ha väldigt starka 

åsikter angående Putins politik. Detta ser man även i boken som hon skrivit tillsammans med 

de andra två författarna. Texten i boken håller väldigt kritisk ton och innehåller mycket 

subjektivitet, därför skall hänvisningarna till den vara försiktiga.  

 

 

8 Bakgrund  
 

Under 80-talet var Europa delad på två delar, där ena sidan bestod av demokratiskt utvecklade 

NATO-länder och på andra sidan kommunistiska stater som ingick i en så kallad 

Warsavapakten. Båda sidorna har länge ingått i en konflikt mellan varandra med en gemensam 

                                                           
17 Gelman, 2013, s.167-168 
18 Joel M. Ostrow, Georgij Satarov, Irina Khakamada, The Consolidation of Dictatorship in Russia, 2007, s.6-7 
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rädsla för anfall med atombomber. Denna konflikt är även kallad för ”det kalla kriget”, vilken 

påbörjades strax över andra världskrigets slut och försvagades fram till året 1970. Bara nio år 

efter kom kampen om makt mellan de två olika sidor till en ny nivå då sovjetiska trupper gick 

in i Afghanistan och med detta påbörjade ett nytt kallt krig. Dåvarande president Ronald Regan 

kallade Sovjetunionen för ”imperiet av ondskan” och förstärkte sina militära baser för att hålla 

motstånd mot den sovjetiska militären.19 

Året 1989 kom Mikhail Gorbatjov till makten i Sovjetunionen med målet att ändra på den 

konfliktbaserade situationen mellan båda partnerna och istället införa goda och vänliga 

relationer. Under första tre åren har ledaren försökt tränga bort den sovjetiska taktiken och 

marxistiska retoriken och istället kom med nya sätt att föra internationella samtal och 

samarbete. Detta kallade Gorbatjov för ”nytänkandet”. Gorbatjov visade sin rädsla för ett 

möjligt anfall med atombomber från den andra sidan, därför ansåg han att diplomatiska 

internationella relationer skulle vara en bra start på den tänkbara liberaliseringen.20  

Men de goda relationerna med omvärlden var inte enda målet för Gorbatjov. I hans intressen 

låg även sociala förbättringar i det ryska samhället och införandet av demokratiska institutioner. 

En av de institutionerna var att införa yttrandefrihet i landet, fri tillgång till oberoende 

informationskällor men även en frihet till att bilda organisationer och koalitioner mellan 

medborgarna.21 Under Stalins tid var det mycket information som inte var tillgänglig för 

människorna, även fick man inte uttrycka sig hur man ville med risk för deportering från landet 

eller andra former av bestraffning. Krävdes även tillstånd för att ha en skrivmaskin hemma, 

vilket även var under ständig kontroll.22  

Gorbatjov såg brister inom det odemokratiska samhället och införde något som heter glasnost 

som förespråkar yttrandefriheten och tryckfriheten i landet. Detta medförde sedan en ökad 

öppenhet bland medborgarna, rädslan för att säga något olämpligt försvann och även av 

utrymme för media att ha bättre kontakt med omvärlden och förmedla olika händelser till folket 

utan att bli nedtysta. Olika samhällsproblem började lyftas upp som tidigare varit tabubelagda, 

inte bara i media, men även inom olika organisationer och koalitioner, speciellt inom 

ungdomsrörelser, vilket gav chansen att förstå samhället på ett bättre sätt men även gav 

                                                           
19 Daniel Triesman, The Return: Russia´s Journey From Gorbachev to Medvedev, 2012, s.19 
20 Triesman, 2012, s.15 
21 Triesman, 2012, s.20 
22 Triesman, 2012, s.22 
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förståelse för politiken, vilket i sin tur ledde att man kunde framhäva åsikter och även kritik 

mot staten och den ledande regeringen. 23 

Denna tidsperioden kan ses som avgörande för demokratiseringsprocessen i Ryssland och även 

en start på mer fritt, öppet och liberalt samhälle. 

Men, efter Gorbatjovs avgång så stod Boris Jeltsin näst på tur. Under hans tid var det fortfarande 

tider med frihet och öppenhet, samtidigt som det kommunistiska partiet KPSS kollapsade och 

inte längre fick ha inflytande över politiken och beslutsfattande i landet. 24  

Jeltsin införde vissa demokratiska reformer, till exempel lagen om mandatperioder för 

presidenten och reformerna för hur valet skulle genomföras. I lagen framgick sådant som att 

presidentens skulle väljas var 4e år och att presidentens post skulle som längst vara 8 år. 

Presidenten skulle även själv kunna välja en kandidat till premiärministerns post, vilket sedan 

skulle godkännas av parlamentet. 25 Trots detta så var den tiden med Jeltsin vid makten mycket 

svår och kämpig tid för politiken i Ryssland, men även för ekonomin. Även om Jeltsin fortsatte 

demokratisera landet så gick det dåligt ekonomiskt, vilket påverkade medborgarna och 

företagen negativt i landet, vilket även resulterade att Jeltsin började tappa sitt förtroende från 

medborgarnas sida.26 

Boris Jeltsin sågs ändå som en mycket liberal och öppen person. Han hade även goda relationer 

med media och lät den vara fri och skriva om vad som helst. Men det som Jeltsin ville se från 

media först och främst var reklam för honom, att media skulle skriva mycket om den ryska 

presidenten, vilket skulle bidra till ökad popularitet och även sätta stora chanser för Jeltsin att 

övergå till den andra mandatperioden. Trots att media sågs som fri från staten och opartisk så 

var den ändå under Jeltsins indirekta kontroll. Eftersom under den tiden som Ryssland övergått 

från planekonomi till marknadsekonomi, media, som innan varit ekonomiskt beroende av 

staten, blev helt plötsligt utan någon finansiering. Detta ledde till att Jeltsin, som hade massor 

med pengar och rika oligarker som vänner, valde att ekonomiskt stödja media. 27 

                                                           
23 Michael McFaul, Nikolai Petrov & Andrei Ryabov, Between Dictatorship and Democracy – Russian Post-
Communist Political Reform, 2004, s.175 
24 Gelman, s.280 
25 Skott, s.308 
26 Skott, s.298 
27 Anna Arutunyan, The Media in Russia, 2009, s.32 
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Med det generösa ekonomiska stödet valde media utan tvekan att lämna ett gott ord om Jeltsin, 

vilket hjälpte honom sedan att öka sin popularitet och vinna människornas röster. Men media 

var samtidigt väldigt korrupt, eftersom journalister och mediechefer fick olika privilegier i form 

av gratis sjukvård och bättre hyror för sina lokaler. De belöningarna gick till sådana tidningar 

och andra källor för information endast om media uttryckte sig positivt om staten. Detta ledde 

till olika skandaler inom politiken och anklagade även Jeltsin i valfusk.28 

9 Empiri 
 

År 1999 var sista året för Boris Jeltsins tid vid makten i Ryssland. Efter en rad misslyckanden 

i politiken valde han att avgå och istället sätta en ny president för att styra landet. I sitt sista tal 

lämnade Jeltsin ett önskemål om att se Vladimir Putin som den nya presidenten i Ryssland, och 

därmed fick godkännande av Putin att ställa upp som kandidat i det nya presidentvalet år 2000. 

Vladimir Putin valde att inte delta i valkampanjerna och inte heller utnyttja reklamen för att 

presentera honom till folket, jämfört med de andra kandidaterna. Trots detta lyckandes ändå 

Putin att vinna valet med 53%. Det Putin istället utnyttjade för att göra sig hörd och känd för 

medborgarna var media som både Jeltsin och Putin såg som den absoluta källan till makten och 

framgång.29 

Putins mål var att stabilisera det politiska läget och politiska klimatet i Ryssland och sätta stopp 

på allt kaos som Boris Jeltsin skapade enligt honom. Den nya presidenten nämnde i sitt tal år 

2000 att statens makt borde stärkas och även bekämpa de oroligheterna som skapats innan när 

den förra presidenten satt vid makten. Putin nämnde något som han kallade för lagets diktatur, 

vars syfte var att stärka lagarna och göra det nästan omöjligt att säga emot dem. Syftet var också 

att få bort den ständiga korruptionen som ägde rum först och främst i media.30  

I kommande avsnitt av arbetet kommer Putins politik att beskrivas kortfattat, vilka reformer 

som skett med Vladimir Putin ankomst till makten vad som gäller lagar och hur yttrandefriheten 

samt pressfriheten förändrats under den tiden. Kommer även ges fakta om vad nationalismen, 

religionen och traditioner spelat för roll för den ryska politiken samt medborgarna. 

                                                           
28 Anna Jonsson och Carolina Vendil, Ryssland: politik, samhälle och ekonomi, 2009 
29 Historien om presidentomval i Ryssland 2000, 25.03.2015 (finna att hämta http://tass.ru/info/1854245)  
30 Vladimir Putin på möte i justitieministeriet, publicerat 2015, (finns att hämta här: 
https://www.youtube.com/watch?v=UZbISywwd3U ) 

http://tass.ru/info/1854245
https://www.youtube.com/watch?v=UZbISywwd3U
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Putins politik i frågan om mänskliga rättigheter  

 

När Vladimir Putin kom till makten bestämde han sig att genomföra en rad reformer inom den 

ryska politiken. Den liberaliseringen och globaliseringen som både Gorbatjov och Jeltsin 

skapade tycktes vara en svaghet för Putin, och därför skulle detta ändras. Den nationella synen 

Putin haft sen han tillträdde som president hade medgett med ändringar vad som gäller de 

externa relationerna med omvärlden. Rysslands president har till exempel kommit med en ny 

lagstiftning, vilken innebär att allt möjligt ekonomiskt stöd eller bidrag från västvärlden nu kan 

klassas som hot mot den nationella säkerheten i Ryssland. Detta gäller de olika organisationer 

i landet som länge varit beroende av västvärldens stöd. De organisationer kunde även bli 

anklagade som landets förrädare, ifall de skulle ta emot bidrag från västvärlden och framhävas 

som kritiker mot staten.31 Detta var ett av de sätten Putin försökte visa med att den politiken 

som fördes av hans företrädare Gorbatjov och Jeltsin var ineffektiv och samtidigt hotfull mot 

den nationella säkerheten i Ryssland samt det nationella samhället överlag. 

För att stärka den nationella känslan hos medborgarna i Ryssland, Putin har kommit med en rad 

uttalanden i sina tal och debatter att folket måste komma ihåg sitt land och sitt lands historia, 

att det är viktigt med traditionerna och att de ska behålla den känslan att Ryssland är ett mäktigt 

och stort land, vilket inte kräver någon annans inflytande från omvärlden.32  

Efter att Sovjetunionen föll och de nya liberala ledarna tog över makten, har det väckt missnöje 

hos befolkningen just på grund av den försvagade ekonomiska situationen i landet och ledarna 

som inte kunnat lyckas ta tag i problemen och lösa dem.33 Detta har även medverkat den euforin 

som skapats av den ryska befolkningen och av Putin själv. Majoriteten av befolkningen i början 

på 2000-talet visat sitt starka stöd till den sovjetiska regimen och även visat hur saknad den 

tiden är för dem. Enligt befolkningen i Ryssland, så hade landet mer inflytande på omvärlden 

                                                           
31   Russia: New Treason Law Threatens Rights, 2012  (finns att hämta här: 
https://www.hrw.org/news/2012/10/23/russia-new-treason-law-threatens-rights)  
32 Putin berättar om den rollen patriotismen spelar, 2016, (finns at hämta här: 
https://vz.ru/politics/2016/2/4/792180.html ) 
33 Gelman, s.256 

https://www.hrw.org/news/2012/10/23/russia-new-treason-law-threatens-rights
https://vz.ru/politics/2016/2/4/792180.html
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under Sovjetunionen, vilket gjorde att unionen sågs som en stark supermakt. Detta visade att 

den nationella känslan i Ryssland är väldigt stor och viktig för medborgarna.34 

Samtidigt tycks befolkningen i Ryssland förkastat den iden om mänskliga rättigheter och 

demokrati, eftersom det numera är viktigare med den militära styrkan och den ekonomiska 

tillväxten i landet. Trots att majoriteten som vill ta tillbaka de sovjetiska tiderna i Ryssland är 

den äldre befolkningen över 60 år, så finns det fortfarande en stor andel ungdomar som anser 

att det som gör landet stor och mäktig beror på vilken levnadsstandard medborgarna har. Detta 

kan förklara den starkt växande oppositionen bland ungdomar i Ryssland.35 

I samband med ökade terrorattackerna i Ryssland och olovliga papperslösa immigranter från 

f.d. sovjetiska länder, har det även ökat en mer nationalistisk syn hos den ryska befolkningen. 

Den nationella säkerheten har stärkts och det har även blivit allt viktigare att bevara de ryska 

nationella värderingarna i landet, men även bevara den kristna ortodoxa kulturen. Eftersom 

viljan att bevara den ryska kulturen och den kristna traditionen har blivit så stor, blev de 

mänskliga rättigheterna nästan oviktiga för medborgarna, och det liberala och globala samhället 

kunde nu ses som hot.36 

Det har även länge varit viktigt för Vladimir Putin att bevara de kristna traditionerna i landet, 

vilket han ordnade genom att knyta starka band med den ortodoxa kyrkan i Ryssland och ge 

den möjligheten att ha inflytande över den ryska politiken. Levy Clifford har skrivit i sin artikel 

i New York Times att den ryska regeringen inte bara stärkt kontrollen över det politiska livet, 

men även blandat in religion och frågor om tron i politiken och att Putin gjort den rysk-ortodoxa 

kyrkan till den ledande och officiella religionen i landet. Enligt honom, den nära alliansen 

mellan regeringen och den ortodoxa kyrkan blivit avgörande för Putins förande politik.37 

Samtidigt så har den ryska patriarken Kirill hävdat att den ortodoxa kyrkan har ingenting med 

politiken att göra och tänker inte lägga sig i frågor om politik och att kyrkan är totalt oberoende 

från statens inflytande, såsom staten är totalt oberoende av den ryska kyrkan.38  

                                                           
34 Popov N.P. Nostalgia for Greatness-Russia inte the Post-Soviet Space, 2009, s.48 
35 Popov, 2009, s.49 
36  Surveys show Russian nationalism is on the rise, 2016, (finns att hämta:   
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/05/30/surveys-show-russian-nationalism-is-
on-the-rise-this-explains-a-lot-about-the-countrys-foreign-and-domestic-politics/?utm_term=.4df5947aac21 ) 
37 At Expense of All Others, Putin Picks a Church, 2008, New York Times , (finns att hämta: 
http://www.nytimes.com/2008/04/24/world/europe/24church.html?_r=1&scp=4&sq=russia&st=nyt&oref=slo
gin ) 
38Russian Church Not Replacing State – Patriarch, Sputnik International, 2012, (finns att hämta: 
https://sputniknews.com/russia/20120928176281203/ ) 

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/05/30/surveys-show-russian-nationalism-is-on-the-rise-this-explains-a-lot-about-the-countrys-foreign-and-domestic-politics/?utm_term=.4df5947aac21
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/05/30/surveys-show-russian-nationalism-is-on-the-rise-this-explains-a-lot-about-the-countrys-foreign-and-domestic-politics/?utm_term=.4df5947aac21
http://www.nytimes.com/2008/04/24/world/europe/24church.html?_r=1&scp=4&sq=russia&st=nyt&oref=slogin
http://www.nytimes.com/2008/04/24/world/europe/24church.html?_r=1&scp=4&sq=russia&st=nyt&oref=slogin
https://sputniknews.com/russia/20120928176281203/
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Även om det har hävdats av patriarken att den ryska kyrkan inte har några som helst relationer 

med staten och inte heller något inflytande på politiken, har det ändå förekommit händelserna 

som visat tydligt det starka patriarkatet i Ryssland. Dessutom så brukar patriarken att delta i 

olika politiska debatter samt sågs flera gången sitta i Dumman. Putin visar sig också vara starkt 

religiös och nämna de religiösa traditionerna samt den traditionella familjebilden som kyrkan 

förespråkar i landet.39 Den kanske mest kända skandalen som hänt i Ryssland är när ett ryskt 

feministiskt band Pussy Riot valt att ställa upp och kritisera den maktfulla ryska ortodoxa 

kyrkan och patriarkatet. Medlemmarna inom bandet dömdes till två års fängelse med 

motiveringen att det varit en form av hatbrott mot den kristna kulturen i Ryssland, men 

medlemmarna påstod att deras uppträdande i kyrkan var bara en kritik mot Putins regering och 

kyrkans starka stöd för hans regering. Detta sågs direkt som brott mot mänskliga rättigheter i 

form av kränkningar av yttrandefriheten och friheten att demonstrera öppet med sina åsikter 

och kritik mot regeringen.40 

Även några minoriteter har blivit drabbade av Putins hårda politik. En av de minoriteterna är 

homosexuella personer som ständigt blivit kränkta och nedtysta av det ryska samhället. Den 30 

juni 2013 kom det ut en ny lag i Ryssland som Putin godkände om anti-gay propaganda i syftet 

med att skydda barn mot den otraditionella synen på familjen.41 Denna lagen har gjort det 

omöjligt för homosexuella att demonstrera samt offentligt uttrycka sin sexuella läggning. År 

2007 noterade Human Rights Watch och ILGA-Europé att det finns ett angrepp mot 

medborgerliga rättigheter och HBT-personer i Ryssland. De hävdade även att utrymme för 

diskussioner om homosexualitet har minskat och att det även införs mycket censur i media, 

samtidigt sker det många förföljelser av ”oliktänkande” människor.42  

                                                           
39 Gelman, s.283 
40 Russia: Prison sentences for Pussy Riot violate freedom of expression, Article 19, 2012, (finns att hämta: 
https://www.article19.org/resources.php/resource/3418/en/russia:-prison-sentences-for-pussy-riot-violate-
freedom-of-expression ) 
41 Lagen om anti-gay propaganda, Rossijskaya Gazeta, 2013, (finns att hämta: https://rg.ru/2013/06/30/deti-
site-dok.html ) 
42  Freedom of assembly in Russia and the human rights of lesbian, gay, bisexual, and transgender people, ILGA 
Europe, 2007, s.12 (finns att hämta: 
https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/lgbt/moscow0607/moscow0607web.pdf   

https://www.article19.org/resources.php/resource/3418/en/russia:-prison-sentences-for-pussy-riot-violate-freedom-of-expression
https://www.article19.org/resources.php/resource/3418/en/russia:-prison-sentences-for-pussy-riot-violate-freedom-of-expression
https://rg.ru/2013/06/30/deti-site-dok.html
https://rg.ru/2013/06/30/deti-site-dok.html
https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/lgbt/moscow0607/moscow0607web.pdf
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Eftersom kyrkan anses ha starkt inflytande på den ryska politiken, har man direkt börjat 

undersöka hur den påverkar HBT-personernas rättigheter. Enligt Human Rights Watch, finns 

det tecken på hat mot HBT-personer i den ryska ortodoxa kyrkans offentliga uttalanden.43 

Efter införandet av anti-gay propaganda lagen, har HBT-personer fått sitt stöd från ryska 

journalister och offentliga personer. Men även om det stödet ökade, så ökade även attacker och 

andra typer av anfall på HBT-personer. Human Rights First förklarar de attackerna och 

förföljelser av ”oliktänkande”, bland annat av HBT-personer, som ett svar på protester mot 

regeringen som inleddes år 2011.44 Det som anses hindra utvecklingen av rättigheterna hos 

HTB-organisationerna är religiösa, sociala, historiska och statliga hinder, därför deras 

utveckling skiljer sig från den i västvärlden. 45  

Den Europeiska kommissionen för demokrati har analyserat frågan om att förbjuda 

”homosexuell propaganda” och kommit sedan till slutsatsen att utan liknande förbud mot 

heterosexuell propaganda eller propagandan för sexualitet i allmänhet, är detta en 

diskriminerande lag, eftersom den inte bygger på några objektiva faktorer, istället argumenterar 

för den traditionella synen på den traditionella och ”vanliga” familjen, samt har sitt starka stöd 

från den rysk-ortodoxa kyrkan som i sin tur förespråkar de traditionerna i Ryssland. I sina 

slutsatser, har den Europeiska kommissionen för demokrati även nämnt att sådana förbud är 

juridiskt inskriven diskriminering i strid med rätten till yttrandefrihet.46 I sin rapport för 2015 

har Human Rights Watch noterat att den federala lagen som förbjuder homosexuell propaganda 

fortsätter att användas för att trakassera HBT-personer i Ryssland.47 

Den 28 maj 2011 har ryska HBT-aktivister ordnat en pride-festival i Moskva på två olika 

ställen. Enligt media så kom det ungefär 350 människor att demonstrera. Samtidigt samlades 

det även religiösa aktivister som förespråkar kristendom och traditionerna från den rysk-

ortodoxa kyrkan. Den ryska media påpekade att många av religiösa aktivister hade plakat med 

homofoba texter men även skrek ut kränkande ord mot HBT-personerna som demonstrerade. 

Pride-festivalen som ordnades i Moskva blev genast stoppad med den ryska OMON och mer 

                                                           
43 Freedom of assembly in Russia and the human rights of lesbian, gay, bisexual, and transgender people, ILGA 
Europe, 2007, s.16 
44 The Anti-“Propaganda” Law  & the Threat to LGBT Rights in Russia, Human Rights First, 2013, (finns att 
hämta: http://www.humanrightsfirst.org/uploads/pdfs/HRF-russias-anti-gay-ban-SG.pdf ) 
45 Chuck Stewart. Russia. The Greenwood Encyclopedia of LGBT Issues Worldwide, 2010, s.363 
46 Igor´Kochetkov, Diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet, Mänskliga rättigheter i den 
Ryska Federationen, 2014, s.159 
47 Human Rights Watch, 2016 
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än 60 personer blev gripna i demonstrationerna. Den ryska media skriver att de många 

nationalister samt religiösa aktivister hjälpte till OMON att gripa HBT-personerna som 

frivilliga att stoppa demonstranternas aktier.48 

Samtidigt så förnekar Vladimir Putin några som helst trakasserier och diskrimineringar mot 

HBT-personerna i Ryssland. Detta förklarade han i sin intervju med journalister. Putin 

påpekade att de mänskliga rättigheterna i Ryssland följs till hundra procent och att 

homosexuella fortfarande bevarar sina rättigheter minst lika mycket som övriga medborgare. 

Men ändå hävdade Putin under intervjun att trots det är tillåtet att ha vilken sexuella läggning 

som helst i Ryssland, så är han för den traditionella familjen där det finns man och en kvinna. 

Han menade att det är viktigt för Ryssland att bevara de familjetraditionerna där det finns två 

olika kön i familjen och att det är det strategiska valet av Ryssland. Putin argumenterade att de 

anti-gay propaganda lagarna är endast för att skydda barnen och inget mer. Samtidigt så är det 

inte förbjudet för heterosexuella att uttrycka sin sexuella läggning.49  

Den ryska statsvetaren Vladimir Gelman argumenterar detta som en del av den återvändningen 

till Sovjetunionen, där det var inte tillåtet för par att uttrycka känslor offentligt, vilket kunde 

varit straffbart eller kunde i alla fall få en varning av allmänheten. Detta, förklarar han, kan ses 

som Putins vilja att utöka sina makter och återvända till de tiderna med ordning och disciplin i 

landet. Samtidigt sätta den ortodoxa kyrkan som en viktig aktör i beslutsfattande i politiken 

samt ha ett starkt inflytande över det ryska samhället. 50  

Yttrandefrihet och media under Putins tid 

 

Den ryska konstitutionen innehåller en lag om yttrandefriheten samt tryckfriheten. Den lagen 

ger rätten till alla medborgare att fritt leta, få, tillverka, överge och sprida information på vilka 

som helst lagliga sätt. Enligt kapitel 29 i Rysslands Federationens Konstitution är alla 

garanterade till frihet att uttrycka sig och sina åsikter i tal och skrift, ingen ska tvingas att 

uttrycka sina åsikter eller övertygelser samt ingen ska tvingas att avstå från dem. Lagen 

                                                           
48 Radikalerna var med och hjälpte att stoppa pride-paraden i Moskva, Sova Center, 2011, (finns att hämta: 
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/racism-nationalism/2011/05/d21756/ )  
49 “Vi tanker inte slå någon”, Lenta.ru, 2014, (finns att hämta: 
https://lenta.ru/articles/2014/12/05/pravozashitniki/ ) 
50 Gelman, s.264 
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garanterar pressfrihet samt censur i media är inte tillåten.51 Trots att lagen garanterar den 

friheten att uttrycka sig i tal och skrift utan att staten hindrar en så är det fortfarande en del som 

inte stämmer överens med den lagen i Ryssland och oftast kränks de mänskliga rättigheterna i 

landet. 

När Vladimir Putin blev Rysslands president år 2000 uttryckte han sitt missnöje med den ryska 

politiken som Boris Jeltsin införde. Hans kritik gick även mycket till den ryska media som, 

enligt honom, saknade någon helst statlig kontroll, vilket var hotande för det ryska samhället. 

Det presidenten ogillade i största grad var de oligarkerna som Jeltsin satte vid makten att 

kontrollera media samt de olika ekonomiska förmånerna och stöd media fått av oligarkerna och 

Jeltsin i syftet att öka i sin popularitet. Enligt Putin så var media ”korrupt in i djupet”, detta var 

hans kritik mot de mutorna som media fått av oligarkerna. Han valde snabbt att agera och införa 

olika reformer av den ryska media genom att byta ut mediernas ägare.  

Putin såg media som ett verktyg full av lögner för att gynna staten, samtidigt tyckte han att 

media inte fått tillräckligt med tillsyn från staten och den föregående presidenten var ineffektiv 

i sina handlingar. Den tiden påbörjades med en sträng statlig kontroll av den ryska media. Putin 

valde att sparka oligarkerna Berezovskij och Gusinskij som då var ägarna av kanalerna NTV 

och ORT och sågs som oberoende av staten.52 Ägarna anklagades för att ha skulderna till lån 

från bankerna, vilket ansågs sedan inte vara bekräftat, utan endast som en ursäkt att sparka 

mediernas ägare och sprida dåliga rykten om dem för samhället. Det skedde så klart utredningar 

som sedan fått en mer politisk aspekt istället för ekonomiskt, och då fängslades Gusinskij med 

anklagelserna för bedrägeri, samt att det statliga företaget Gazprom övertog makten av hans 

kanal.53 

Det som också hände media under Putins tid var att vissa kanaler i ryska TV blivit bannade för 

att lyfta frågor om olika samhälleliga problem i landet och i världen, vilka sedan ersattes med 

nöjesprogram och blivit betraktade som underhållningskanaler. Även tidningarna kommit 

under statlig kontroll, som till exempel tidningen Novaya Gazeta, vilken länge varit kritisk till 

regeringen. Ägaren på den tidningen blivit sparkad och ersattes med en ny statlig ägare.54 

Eftersom media återigen fått sitt ekonomiska stöd från staten som det var under Gorbatjovs tid, 

                                                           
51 Ryska Federationens Konstitution, Mänskliga och medborgerliga rättigheter, 2001, (finns att hämta: 
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm )  
52 Triesman, s.136 
53 Arutunyan, s.39 
54 Triesman, s.140 
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så var det inte gynnsamt för media att inte lyda staten, därför påbörjade media även självcensur 

för att inte få konsekvenserna i framtiden.55  

Putins syfte var att bli av med alla oligarker som stöttade media ekonomiskt. Detta var hans 

argument för hela befolkningen att den korrupta media är hot mot demokrati, vilket egentligen 

visade sig vara att Putin såg media som ett hot mot sig själv och den ryska staten.56 

Journalisterna som jobbade inom många olika informationskällor såg Putins reformer som en 

attack på yttrandefriheten och pressfriheten, och vissa valde även att vägra att jobba under den 

statliga kontrollen. Detta delade journalisterna i två olika grupper, bland vilka det fanns de som 

absolut inte ville skriva åt staten och dem, som accepterade statens inflytande över media, så 

länge redaktionernas policy inte ändrades.  

Det fanns fortfarande en oberoende kanal i Ryssland som Putin inte kunde komma åt med några 

som helst medel. Detta var kanalen TV6 som ägdes på den tiden av oligarken Berezovskij och 

var känd för sitt kritiska ställningen till staten och presidenten. Så småningom stötte kanalen på 

en rad ekonomiska problem, framförallt att staten tog över kontrollen åt det mesta inom 

ekonomin i landet, vilket gjorde att Berezovskij blev nästan bankrutt och var tvungen att stänga 

ner sin kanal. Stängningen av den enda oberoende kanalen resulterade att all media i Ryssland 

blivit statligt ägd.57 

I samband med medias självcensur påbörjades även den starka kontrollen av Putins medarbetare 

i Kreml över vad som får skrivas och inte skrivas i tidningar. Cheferna hos de flesta tidningar 

och kanaler fick komma till Kreml varje fredag för att bli tillsagda vilka nyheter får sändas och 

publiceras, även fick de presentera förslag på artiklar som sedan skulle antingen godkännas av 

staten eller inte. Media i Ryssland var fortfarande korrupt trots att Putin ville förbjuda 

korruptionen inom den. Många journalister blev sedan förföljda och vissa av dem även mördade 

för att de har avslöjat den korruptionen som skedde i Kreml och även militären. Vissa 

journalister har även fått fly från landet och gömma sig ifrån den ryska staten. Detta har inte 

varit så mycket uppmärksamt bland ryska politikerna, vilket sedan gett kritik mot dem men 

även förklaringar att detta var statens planer att bli av med journalisterna som vägrade arbeta 

under statens regler.58 
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Den 7 oktober 2006 sköts ihjäl en av ryska journalister Anna Politkovskaya. Hon hittades död 

i hissen i trapphuset hon bodde i Moskva. Detta satte hela Ryssland i varv, framförallt berörde 

journalisterna. Det gick en rad spekulationer kring journalistens död, och många hävdade att 

mordet var planerat och på beställning. Ena versionen av mordet på Politkovskaya var att det 

var planerat av västvärlden som skulle gynna deras politik genom att ostabilisera Putins chanser 

att vinna valet 2008.59 Skyddare av mänskliga rättigheter i Ryssland Ludmila Alekseeva 

hävdade att det kunde vara statens planerade aktion för mordet på Politskovskaya och att det är 

hennes professionella yrke som orsakade hennes död. Alekseeva påpekade att Politskovskaya 

var ofta kritisk till staten i sina artiklar och att hon även gjorde utredningar vad som gäller olika 

terrorattentat i landet vilka var förbjudna för journalister att utreda. Politkovskaya genomförde 

även utredningar på korruption i landet och kriget i Tjejenien, vilket, enligt Alekseeva, kunde 

vara väldigt starka motiv till att mordet var planerat av Kreml.60 

Kritiker av Putins reformer av den ryska media och yttrandefriheten brukar hävda att Putin 

påbörjat starka repressioner mot mänskliga rättigheter i Ryssland i frågan om friheterna att 

uttrycka sig och tal och media. Professorn inom journalistiken Yassen Zassoursky har till 

exempel uttryckt sig kritiskt mot Putins politik och menar att presidenten fått media se nästan 

identisk ut med den media som fanns under Sovjettiden med all censur och den stränga statliga 

kontrollen. Han menade även att det ryska samhället och media överlag inte utvecklats 

demokratiskt, snarare tvärtom. Detta har påvisat den expanderade makten Putin ville uppnå med 

sina politiska reformer. Kan också påpekas att den ryska presidenten ville även skaffa sig mer 

kontroll över media för att öka i popularitet, precis som Boris Jeltsin gjorde, för att manipulera 

med folket i landet genom att visa sig själv och redovisa sina positiva handlingar inom 

politiken.61 

Den fortfarande statligt oberoende källan i Ryssland kan anses vara Internet där det är tillåtet 

att uttrycka sig i princip hur man vill och även uttrycka sig kritiskt mot presidenten och staten. 

Det som dock brukar vara otillåtet på vissa hemsidor är att man inte får uttrycka sig med 

svordomar och även uttrycka sig kränkande gentemot andra. Man kan stötta på mycket kritik 

och skvaller om staten till exempel i bloggar och andra sociala medier, vilket inte brukar vara 

                                                           
59 http://kreml.org/opinions/130752204  
60 Ludmila Alekseeva: “Politkovskaya blev mördat för att hon sa sanning”, Ria Novosty, 2008, (finns att hämta: 
https://ria.ru/incidents/20061007/54605507.html ) 
61 Yassen Zassoursky,” Media and the Public interests”, 2001, s.163-164 
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uppmärksammad av regeringen.62 Statliga kontrollen kan ändå drabba olika kända bloggare 

som kan ha större inflytande över det ryska folket, vilket kan resultera att bloggare blir 

bestraffade eller även dömda till fängelse för sina uttalanden. När en ny lag i den ryska 

konstitutionen kom ut året 2002 angående extremism, vilken i sin tur innebär att man inte får 

uttrycka sig extremistiskt mot någon folkgrupp eller staten63, har en rad bloggare varit tagna av 

poliser och blivit anklagade för att uttryckt sig extremistiskt i sina bloggar. Enligt bloggaren 

Nikolaj Podosokorsky, så har denna nya lagen medfört negativa konsekvenser för bloggarna 

och gjort att de blivit även oskyldigt dömda bara för att uttalat sig kritiskt mot staten i deras 

ageranden. Eftersom lagen, enligt Podosokorsky, är väldigt generell och inte preciserar vad man 

menar med extremism, så har det blivit en bra ursäkt för staten att agera utifrån sina egna 

intressen och på det sättet även stärka sin maktposition.64 

Den händelsen som fick Podosokorsky att uttrycka sitt missnöje över statens ageranden var när 

en känd rysk bloggare Aleksej Kungurov blev häktad den 15 juni år 2016 för att spridit 

”terroristpropaganda”, när bloggaren egentligen ifrågasatte den ryska regeringen inflytande 

över konflikten i Syrien och den ryska militärens ageranden i krisområden.65 

Men det finns även en annan sida av myntet vad som gäller journalisternas rättigheter att 

uttrycka sig kritiskt mot staten. En journalist åt kanalen Russia Today, Abby Martin, uttryckte 

sig negativt mot den ryska regeringen och militärerna i Krim. Hon kritiserade Putin och den 

ryska militären för att utföra aggressiva handlingar på halvön och utsätta människorna där för 

våld. Hon menade även att hon inte är rädd att uttrycka sina åsikter och prata kritiskt om den 

ryska regeringen bara för att hon är journalist och jobbar åt kanalen Russia Today. Abby Martin 

påpekade att hon är emot all sorts militär intervention i suveräna stater, därför var hon även 

emot Rysslands ageranden i Ukraina och på Krim. Hon sa klart och tydligt att det ryska staten 

gjorde är fult och fel och hon vägrar att be om ursäkt eller rättfärdiga militära aktioner på 

halvön.  

Efter att Abby Martin förklarat sitt missnöje till ryska regeringens ageranden i Ukraina, så hade 

den ryska regeringen bestämt att erbjuda henne åka till Krim och se allt med sina egna ögon. 

                                                           
62 Triesman, s.483 
63 Lagen om extremism (finns att hämta: http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/zakony/federalnyy-zakon-ot- 25-
iyulya-2002-g-n-114-fz-o.html)  
64 Nikolaj Podosokorsky, Aleksej Kungurov är arresterad. Vem av bloggare kommer bli näst? (finns att hämta: 
http://philologist.livejournal.com/8534517.html)  
65 Russian Blogger Convicted, Imprisoned For Post Criticizing Syria Intervention, Radio Free Europe, 2016, (finns 
att hämta: https://www.rferl.org/a/russia-kungurov-convicted-syria-blog-post/28187387.html ) 
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Inga som helst våldsamheter eller anfall har ägt rum på journalisten, utan tvärtom den ryska 

regeringen valde att istället bevisa att hon har fel och även skicka henne på resa till Krim för 

observationer. Dessutom så bekräftade RT att de låter sina journalister uttrycka sina åsikter fritt 

utan att bli straffade eller nedtystade. De förklarade också att de respekterar journalistens Abby 

Martin syn på situationen i Ukraina med ryska militärer.66 

Men det återstår fortfarande mycket kritik mot Putins politik och hans stränga kontroll över 

media och yttrandefriheten. Enligt sidan Freedom House så betraktas Ryssland som inte fri i 

frågan om yttrandefriheten och tillgången till oberoende media. Freedom House graderar 

Ryssland på skala 6 från skalan 1-7, där 1-4 är dels fri och 5-7 inte fri. Det finns även en karta 

på Freedom House hemsida där länderna är markerade med olika färger. Ryssland är markerad 

i färgen lila, vilket betyder att pressfriheten i det landet inte existerar.67 Freedom House nämner 

även en del brott som skett under Putins tid vid makten, sådana brott som mord på journalister 

och förföljelser på dem, vilket har orsakat att Rysslands rankning har ändrats till den negativa 

sidan. Även sidan Reporters without borders ger en kritik mot Rysslands kränkande 

yttrandefrihet och Putins politik. Enligt dem ligger Ryssland på plats 148 av 179 i World Press 

Freedom Index och beskrivs sedan som mycket kontrollerad med mycket statlig propaganda 

vilken påverkar tittarna och ger dem en falsk bild av hur staten agerar och hur politiken förs i 

landet. Reporter without borders anser att ökningen av kontroll påbörjades när Vladimir Putin 

kom som president för tredje gången året 2012.68  

Detta kan jämföras med vad som gjordes under Sovjettiden, trots att under den tiden så 

begränsade staten människornas yttrandefrihet på en ideologisk grund. De flesta orsaker till att 

yttrandefriheten kränktes och att människorna straffades för att uttryckt sig på ett visst sätt var 

kritisk mot den kommunistiska staten och antisovjetisk propaganda. Journalister blev även 

straffade för att avslöjat militära och ekonomiska hemligheter. Även det negativa som hände i 

landet skulle döljas och inte fick komma ut på ett eller ett annat sätt till medborgarna. Det 

kommunistiska partiet var enda ledande aktör inom den sovjetiska politiken och därför alla 

                                                           
66 Russian TV anchor is sent to Crimea by her bosses after she says the country's behaviour in Ukraine is 'wrong' 
during live broadcast, Mail Online, 2014, (finns att hämta: http://www.dailymail.co.uk/news/article-
2573136/Russian-TV-anchor-says-countrys-behaviour-Ukraine-wrong-live-broadcast-sent-Crimea-bosses.html ) 
67 Freedom House, Freedom of the Press, 2016 (finns att hämta: https://freedomhouse.org/report/freedom-
press/freedom-press-2016)  
68 Reporters without borders, Russia, 2016 (finns att hämta: https://rsf.org/en/russia)  
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skulle vara med och stötta den ideologin. Någon som helst ideologisk pluralism existerade inte 

och fick inte existera.69  

Om man jämför med vad som skedde under Sovjetunionen med yttrandefriheten och 

pressfriheten, kan man se en stor skillnad med Gorbatjovs ankomst som ledare. Enligt Freedom 

House så låg dåvarande Sovjetunionen under början på 90-talet på skala 3 från 1-7 i frågan om 

mänskliga rättigheter, vilket betydde att landet var nästan fri, eller delvis fri. Detta skedde i 

samband med det påbörjade demokratiska reformerna i landet. Endast år 2004 försämrades 

mänskliga rättigheter i landet och det var just då Ryssland höjdes till grad 6.70  

 

10 Diskussion 
 

Eftersom Huntingtons teori inte går in så mycket på de mänskliga rättigheterna och inte direkt 

nämner frågan om yttrandefrihet och pressfrihet, så hade varit intressant att fylla ut hans teorier 

med yttrandefrihetens mening i demokratiseringsprocessen. På det sättet kommer man kunna 

utveckla teorin och se sambandet mellan demokratiseringens tillbakagång och yttrandefrihetens 

tillbakagång. Därför kommer i detta avsnitt diskuteras även Juan Linz och Alfred Stepans teori 

om den civila arenan och konsolideringen.  

Det första fallet som kommer tas upp här är Putins auktoritära nostalgi  samt hans vilja att införa 

nationalism i landet för att få människor att respektera sitt land och komma ihåg deras ursprung. 

Putin kom till makten med viljan att ändra det som Gorbatjov och Jeltsin gjorde i landet, 

nämligen att liberalisera och komma närmare omvärlden. Han ansåg att detta bara skapar 

ostabilitet och kaos i landet, att ekonomin inte längre kontrolleras på samma sätt och att 

människorna nästan får göra vad de vill. Presidenten ville stärka sitt lands position och ansåg 

att landet klarar sig själv, vilket sedan resulterade att Ryssland tackade nej till västerländska 

bidrag och alla företag i Ryssland som skulle ta emot bidragen skulle nu anses som utländska 

och även kritiska till sitt egna land. Med detta ville Putin stärka sin nationella säkerhet och även 

stärka sina positioner. Flera gånger vände han sig till folket för att påminna dem hur mäktigt 

land detta är och hur viktigt det är att komma ihåg vem man är samtidigt behålla de ryska 

                                                           
69 System av den totalitära kontrollen, Otkrityj Text, 2000 (finns att hämta: 
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70 Dutkiewicz Piotr, Sakwa Richard & Kulikov Vladimir, The Social History of Post-Communist Russia, 2015, kap.3  

http://opentextnn.ru/censorship/russia/sov/libraries/books/blium/total/?id=547
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traditionerna för att göra sin nation ännu starkare. Just detta kan ses som viljan att stärka sina 

positioner som ledare och utöka sin makt genom att bevisa för folket att man är värdig och stark 

som makthavare.  

Även den ökade migrationen av människor från f.d. sovjetländer stärkte nationalismen i landet. 

Oftast var migranter papperslösa med inget tillstånd till vistelse eller jobb i landet, samtidigt 

skedde det en del terrorattacker i Ryssland, vilket resulterade att nationalismen expanderade i 

landet. 

Om man vänder sig till Huntingtons teori om olika orsaker till varför demokratiseringen inte 

skedde och tar upp frågan om expansionen av auktoritära regimer i behov för nuvarande tid kan 

man konstatera att detta är mycket likt Putins ageranden för att stärka sin makt. Huntington 

nämnde att demokratiseringens tillbakagång kan vara i samband med att ledarna använder olika 

medel för att vinna folket förtroende och på det sättet stärka sin position vid makten. Samtidigt 

som Putin försökte vinna människornas förtroende så fick han människorna att tänka som en 

nation och att traditionerna och den nationella känslan är det viktigaste för att visa sitt land stark 

och som en supermakt. På det sättet lyftes det upp en annan typ av attityd hos medborgarna, 

vilket kan kopplas med Linz och Stepans teori och den civila arenan.  

När Linz och Stepan tog upp den civila arenan och konsolideringen så menade de att för en 

demokratisering ska ske så krävs det en viss vilja hos både ledarna och folket, alltså den så 

kallade attityden måste ändras till den positiva riktningen för att folket ska förstå att demokrati 

är enda rättvisa sättet att styra ett land. I det fallet så hade människorna en annan uppfattning 

om hur politiken ska utföras i landet, därför ansåg de att det är mycket viktigare med 

traditionerna och nationen, vilket gör landet stark. Den nationella stoltheten fick människorna 

att glömma bort sina rättigheter och hur viktiga de är för demokrati, men även hur viktig 

demokrati är för landet och landets utveckling. Medborgare såg mer att var viktigt med den 

militära styrkan och ekonomiska tillväxten i landet, vilket försvagades när Gorbatjov och Jeltsin 

var vid makten. Även om den tiden var full med demokratiska reformer, så såg människorna 

hur ineffektivt alla ändringar och reformer var. 

Detta flätas sedan ihop med den auktoritära nostalgin som Huntington pratade om. När Putin 

kom till makten så ansåg han hur ostabilt landet var. Enligt honom men även enligt de flesta i 

Ryssland så var de förra ledarna mycket ineffektiva i sina handlingar. Därför väckte detta den 

nostalgin på gamla tider med ordning och disciplin i landet. Majoriteten i landet tyckte att den 
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sovjetiska regimen var mycket mer effektiv och att Sovjetunionen hade mer inflytande på 

omvärlden, vilket gjorde unionen till en supermakt. Detta är även på grund av den nationella 

känslan hos medborgarna, att det viktigaste är att landet är stark och har mycket makt, men 

glömma sedan bort de mänskliga rättigheterna och sina medborgerliga rättigheter framförallt.  

Det kan vara intressant att se hur nationalism och viljan att bevara sina traditioner, framförallt 

utifrån ledarnas perspektiv, hänger ihop med den tillbakadragna demokratiseringen. Oftast när 

man tänker på demokrati och själva processen med demokratiseringen av landet, så glömmer 

man bort sådana aspekter som den nationella känslan hos medborgarna och deras ledare, men 

också det konservativa tänkandet som växer i samhället. Därför är det mycket viktigt och 

intressant att poängtera att den nationalistiska synen på samhället och det landet man lever i 

kan påverka demokratiseringen och den politiska utvecklingen i sitt land. Inte bara utvecklingen 

och uppbyggnaden av demokratiska institutioner som har en betydande roll för att ett land ska 

förbli demokratisk, utan även medborgarnas och ledarnas attityder och synen på politiken som 

har en vikt i de frågorna. 

Samuel Huntington nämnde även att demokratiseringens tillbakagång kan ha att göra med 

religiös fundamentalism, att det är viktigt med religion i landet som spelar en stor roll för 

samhället. I Ryssland är den rysk-ortodoxa kyrkan väldigt viktig inte bara för samhället, men 

även för politiken. Putin ser inte bara nationalism som en viktig del i den ryska kulturen, men 

även traditionerna och framförallt religiösa traditioner. Det var viktigt för presidenten att bevara 

de kristna traditionerna i landet som en del av den ryska kulturen och därför valde han att knyta 

starka band med kyrkan som skulle influera det ryska samhället. Putin har gjort religionen som 

en viktig och även ledande aktör i samhället och i politiken. Samtidigt förnekar den ryska 

patriarken att kyrkan har några som helst relationer med politiken i Ryssland. Men de 

relationerna ses väldigt tydligt då den ryska patriarken oftast brukar vara med i politiska 

debatter i Dumman.  

Putin har visat sig vara starkt religiös och även nämnt för medborgarna hur viktigt det är med 

religiösa traditionerna i landet. Detta väckte en rad kritik mot patriarkatet i Ryssland samt 

kyrkans inflytande över det ryska samhället. Då när medlemmar av ett känt ryskt band Pussy 

Riot blev gripna efter att ställt upp och kritiserat den rysk-ortodoxa kyrkan samt staten som 

tillåter kyrkan ha mycket inflytande, väckte detta en rad frågor ifall det verkligen existerar 

yttrandefriheten i landet och att kyrkan spelar en viktig roll för Putins politik. Detta sågs sedan 

som en kränkning mot mänskliga rättigheter samt kränkning mot yttrandefriheten. Med detta 
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kan man konstatera att de händelserna kan förklaras utifrån Huntingtons teori om 

demokratiseringens tillbakagång, just i frågan om religion och fundamentalism, vilken roll 

religionen spelar i landet. Ryssland kan ses som ett konservativt land med väldigt begränsade 

friheter där traditionerna spelar mycket roll och patriarkatet har väldigt starkt stöd från 

regeringen. Det visar sig att det finns ett samband mellan den ökade fundamentalismen som en 

del av demokratiseringens tillbakagång och den minskade och kränkande yttrandefriheten i 

Ryssland.  

Även synen på HBT-personer och deras rättigheter kan förklaras utifrån Huntingtons teori med 

växande fundamentalism i landet. Eftersom kyrkan har så mycket makt i Ryssland och 

inflytande över den ryska politiken så kan man konstatera att de har varit aktiva i frågor om 

HBT-personernas rättigheter. Putin har flera gången nämnt att HBT-personernas rättigheter 

följs och att de behandlas precis som alla andra människor, men att den traditionella familjen 

där det finns en man och en kvinna är den som välkomnas mest i Ryssland. Enligt Human 

Rights Watch så förekommer det en del negativa uttalanden och fördomar från kyrkan mot 

homosexuella personer. Det har även börjat förekomma förföljelser, misshandel och 

trakasserier mot HBT-personer, och det har förklarats att det som hindrar utvecklingen av att 

HBT-personerna får sina rättigheterna är religiösa historiska och statliga hinder. Med detta kan 

vi se samband med demokratiseringens tillbakagång samt den bristande yttrandefriheten.  

Enligt Huntington så är växande fundamentalism en orsak till att demokratiseringen går tillbaka 

och att det istället växer en form av auktoritär regim. Han pratade även att för att 

demokratiseringen ska ske så måste det införas demokratiska institutioner. I praktiken så 

existerar inte vissa demokratiska institutioner i Ryssland, sådana som former av mänskliga 

rättigheter, i detta fall  yttrandefriheten, vilket kan resultera att demokratiseringen går tillbaka, 

samt att det börjar även bära en religiös och fundamental grund. I Ryssland är det viktigt med 

traditionerna och man är fortfarande konservativ i sitt tänkande, speciellt när det gäller den 

traditionella familjen. Detta hindrar att demokratiseringen utvecklas och att alla möjliga 

medborgerliga friheter växer. Samtidigt kränks yttrandefriheten då HBT-personer, eller andra 

”oliktänkande” anses inte passa in i de traditionerna som existerar i landet. 

Tiderna för media och tryckfriheten har även varit mycket svåra när Putin kom till makten. Han 

såg stora brister i hur media var uppbyggt samt hur den hanterades och jobbet den utförde. 

Presidenten tyckte inte om vilka reformer Gorbatjov gjorde med den ryska pressen. 

Motiveringar var sådana att det sker mycket korruption inom media samt att den var nästan helt 
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utan statlig kontroll. Putin kritiserade Jeltsins politik och vilka medel han använde för att öka i 

sin popularitet. Detta gjorde att den ryska befolkningen såg Putin som en stark ledare som 

kommer avskaffa den pågående korruptionen, men det de inte tänkte på att Putin möjligen var 

villig själv att använda media till sitt egna nytta. Den statliga kontrollen som Rysslands 

president införde var bara en ursäkt att utöka sin maktposition och bestämma över vad media 

får visa för folket och vad den inte får publicera.  

Med detta kan man ta in Huntingtons förklaringar med reversed democratization, att 

makthavarna försöker vinna över kontrollen över media för att bestämma sedan vilka nyheter 

den ska publicera, samtidigt utöka sin makt och även med hjälp av media vinna folkets 

förtroende. Detta var exakt det Putin ville åstadkomma med, genom att han tvingade journalister 

jobba under hans villkor och endast skriva bra saker. Den auktoritära nostalgin som Huntington 

även nämnde har också sin grund i den situationen. Genom att medborgarna  var så trötta på 

den korrupta media och även insåg hur Jeltsin utnyttjade pressen för att öka i sin popularitet 

genom att sprida falsk bild av sig själv som ledare, så var det enda rätta enligt dem att lyssna på 

Putin som ville få slut med orättvisan. Samtidigt glömde man bort de konsekvenserna som 

skulle följa med att staten tog kontrollen över media. Medborgarna blev helt enkelt lurade och 

köpta med de idéerna Putin ställde fram i hopp på att det bli ordning och stabilitet.  

Konsekvenserna blev sådana att staten bestämde nästan allt som skrevs i tidningar och vad som 

sändes på TV. Det orsakade även journalisternas självcensur och även förföljelser på 

journalister som lyfte fram samhälleliga problem i landet samt kritiserade staten. Precis som 

under sovjetiska tider började man straffa och agera repressivt mot journalisterna, men även 

många bloggare i Ryssland, vilka blev oskyldigt dömda till fängelse på grund av nya lagarna 

som Putin införde för att få mer bevakning över människorna samtidigt utöka sin makt.  

Detta kan man även förklara som en teknokratisk diktatur, vilken Huntington nämnde när han 

pratade om demokratiseringens tillbakagång, då Putin använder massmedia som ett medel för 

att legitimera sin makt genom att sprida falsk propaganda om sig själv och regeringens 

handlingar. Även om det har uppstått  sådana situationer, där journalister inte blivit straffade 

eller utsatta för våld, som RTs journalist som gett sin kritik mot ryska regeringen och militären 

i frågan om Ukraina krisen och invasionen av Krim, så finns det fortfarande stora brister inom 

den politiska institutionen som yttrandefrihet och pressfrihet. Utifrån Linz och Stepans teori 

kan man även konstatera att den attityden hos befolkningen angående mänskliga rättigheter har 

ändrats till en viss grad, men med Putins starka makt och stöd från medborgarna, den starka 
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nationalistiska känslan och trohet till sina traditioner blir det väldigt svårt att påbörja den 

önskade demokratiseringen som en gång i tiden var på väg att fullföljas.  

Slutligen kan man nämna att den tidigare forskning som nämndes innan kan appliceras till de 

fallen som togs upp i empirin. Rysslands politik fick ett auktoritärt ansikte och den Putin gjorde 

för det ryska samhället är att han utökade sin maktposition och införde en ny form av diktatur i 

landet. Samtidigt är det till en viss grad likt den sovjetiska synen på samhället och politiken, 

men ändå har en annan form av auktoritär regim. Den auktoritära nostalgin, traditionerna och 

även religionen i landet har spelat en stor roll för demokratiseringens tillbakagång och därmed 

kan man konstatera att det finns ett starkt samband mellan den tillbakadragna yttrandefriheten 

och tryckfriheten och den tillbakadragna demokratiseringen utifrån Samuel Huntingtons teori 

och demokratiseringen tillbakagång samt Linz och Stepans teorin om konsolideringen och den 

civila arenan. 

 

11 Sammanfattning 
 

Denna studie har redovisat hur demokratiseringens tillbakagång i Ryssland har sett ut i frågan 

om yttrandefrihet och tryckfrihet. Arbetet har även gett en bättre förståelse för den ryska 

politiken och Vladimir Putins mål med maktutövandet. Det har även tagits upp sådana aspekter 

som nationalism, traditionerna och religion, vilka spelat stor roll för politiken i Ryssland, samt 

mänskliga rättigheter. Teorierna, sådana som Samuel Huntingtons teori om demokratiseringens 

tillbakagång, teori om auktoritär nostalgi och Juan Linz och Alfred Stepans teori om 

konsolideringen samt den civila arenan, har flätats ihop och analyserats för att se ett förhållande 

mellan dem.  

Syftet med arbetet var att diskutera de olika aspekter som kunnat spela roll för 

demokratiseringens tillbakagång i Ryssland och sedan se ett samband mellan den ökade 

nationella känslan och viljan att bevara traditionerna i landet, samt den auktoritära nostalgin 

hos medborgarna och ledaren i Ryssland, och även yttrandefrihetens tillbakagång, vilket sedan 

resulterat till demokratiseringens tillbakagång. Med denna typ av metoden, som att tolka den 

empiriska delen, men också de valda teorierna utifrån yttrandefrihets perspektiv, tycks ha gett 

det resultatet och svaret som var tänkt att hitta för de ställda frågeställningarna. Resultatet har 

påvisat att yttrandefrihetens tillbakagång har ett starkt samband med den ökade auktoritära 
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makten i Ryssland, men också den positiva attityden som både medborgarna och ledaren inte 

har mot demokratiseringen. Den dominerande religionen och patriarkatet i landet, som 

Huntington nämnde som en av de orsakerna till demokratiseringens tillbakagång, har också 

visat sig bära en tung vikt för försämrade yttrandefriheten i Ryssland.  

Arbetet förutsätter vidare studier med samma teorier som utgångspunkt. Det hade också varit 

önskvärt att nämna även andra aspekter som kan ha att göra med demokratiseringens 

tillbakagång. Eventuellt hade kunnat vara intressant att se ifall den ekonomiska arenan spelat 

roll för den tillbakadragna demokratiseringen i Ryssland, men även andra arenor som Linz och 

Stepan nämnde i sina teorier. Anledningen till varför detta inte valdes var dels för att fokusen 

låg på yttrandefriheten i detta arbete, men också att det hade varit för brett ämne och stor 

uppsats. För att välja fler variabler skulle innebära krav på mer tid och mer undersökningar. 

Eftersom det har varit begränsat med tiden valdes istället att fokusera på yttrandefriheten och 

ett par till orsaker för demokratiseringens tillbakagång för att se sambandet mellan dem. 

Vad som gäller material så var det svårt att hitta material som inte var på ryska. Det mesta som 

man kunde hitta var just på ryska och mycket var också artiklar, både tidningsartiklar och en 

del vetenskapliga artiklar. Detta kan väcka frågor ifall källorna är pålitliga, eftersom det kan bli 

svårt för andra som inte kan språket att översätta informationen. Källorna har varit noggrant 

undersökta för sin objektivitet och oberoendet av den ryska staten, vilket mycket media i 

Ryssland är idag, därför har dem används med försiktighet. Trots detta så har uppsatsen lyckats 

besvara de frågorna som lyfts. Den empiriska delen av arbetet men också bakgrundshistoria har 

bidragit med nyttig information både till mig som är skribent, men också för läsarna av denna 

uppsats. Den har gett intressanta fakta om den ryska politiken och vilken roll kulturen spelar 

för demokratiseringens tillbakagång, vilket sedan resulterat intressanta slutsatser och ökat 

förståelse för hur samhället i Ryssland ser ut. 
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