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Abstract 

The Russian Orthodox Church has had an incredibly fascinating story during its long history 

in Russia, where its status, political as well as economic power has drastically changed over 

the course of its existence. The church has gone from being almost completely 

undistinguishable from the sovereign power during the Russian Empire to nearly being 

completely wiped out by the times of the communist regime in the soviet era, who saw it as a 

threat to the revolutionary ideas. But how is the Russian Orthodox Church viewed in today's 

Russia? 

The aim of this study is to analyse the ways in which the ruling government is trying to 

portray the Russian Orthodox Church and its role in society on the largest and oldest 

television channel in Russia, Channel One Russia. How is the Russian Orthodox Church 

legitimized by the power and what are the government's reasons for the strong cooperation 

with the Russian Orthodox Church? This essay is based upon the theory of cultural production 

and its insight into that the fact that the dominant groups in a society have more power to 

influence the public discourse. In order to remain dominant these groups will try to create 

legitimacy for the social structures which have granted them the dominant position, one way 

to achieve this is by using the mass media as a tool. The television broadcasts that have served 

as the material for this essay have been analysed by using a combination of qualitative content 

analysis and a critical discourse analysis. 

The results of the study show that the Russian Orthodox Church is being depicted in an 

overwhelmingly positive light on the television channel. It is being portrayed as an integral 

part of the Russian identity, as an element that cannot be separated from the Russian people 

and their history. The Russian Orthodox Church is being viewed as a shield against the 

anomie of the outside world that prevents the country's degradation into a chaotic darkness. In 

this constructed view, where all the positive attributes are being assigned to one’s own group 

while condemning everything foreign the Russian Orthodox Church serves as a supporting 

force for the country's politics as well as a tool uniting the nation around the Russian leaders. 

 

Keywords: Russian Orthodox Church, Russia, cultural production, religion, media. 
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Kapitel 1 Inledning 

 

 

”Skymningen av gudarna har kommit, snart kommer deras eviga natt.”1 

Med denna slutsats avslutade författaren Nikolaj M. Nikolskij boken Historien om den ryska 

kyrkan (1983), denna bok publicerades i en tid då Rysslands historia fortfarande präglades av 

den antireligiösa propagandan som grundade sig i den marxistisk-leninistiska ideologin, som i 

sin tur betraktades utgå från en rationell och ”vetenskaplig” världsuppfattning. Statsateismens 

propaganda som spreds efter den ryska revolutionen hade målet att utplåna alla religiösa 

föreställningar och genom detta ”befria” medborgarna ur religionens bojor.2 Religionen 

uppfattades som ett ”opium för folket” och den ryska ortodoxa kyrkan, en institution som fick 

njuta av vissa privilegier under tsarväldet, sågs på så sätt som skyldig till den kontra 

revolutionära verksamheten. Den största delen av den religiösa infrastrukturen i landet låg i 

ruiner; kyrkor, moskéer och även andra helgedomar var antingen stängda eller helt förstörda, 

tusentals präster var dödade. Det nya samhället som skapades ur revolutionen sågs inte länge 

behöva religionen. Inte hade Nikolskij eller för den delen någon annan en aning om att 

vändpunkten som långsamt närmade sig under 90-talet som ändrade lagen och garanterade 

religionsfriheten skulle resultera i att den kommande regeringen under 2000-talet skulle se 

dem traditionella värden som den ryska ortodoxa kyrkan förde med sig som kärnan i det ryska 

samhället och en central faktor som bidrar till landets och folkets enighet. Att ungefär 70 % av 

den ryska populationen skulle identifiera sig som ortodoxa år 2013 och att den ryska ortodoxa 

kyrkans helgedomar skulle nästan helt återbyggas till dess forna glans och ha över 35 tusen 

kyrkor år 2016.3 

 

  

                                                           
1 Nikolskij, M. N. Historien om den ryska kyrkan. 3. uppl. Moskva: Izdatelʹstvo Političeskoj Literatury. 1983, s. 

435. 

2 Byström, G. Med guds hjälp: om religion och politik i Ryssland, Ungern och Polen. Stockholm: Ordfront, 

2017, s.57. 

3 Ryska ortodoxa kyrkan. Metropolitan Hilarion Alfeyev träffar en studentgrupp från Italien. 2016.10.11. 19:06. 
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1.1 Historisk bakgrund av den ryska ortodoxa kyrkan 
 

För att inse varför jag tycker att detta tema är så intressant och aktuellt att forska om behöver 

man ha förståelsen för att den ryska ortodoxa kyrkan har haft en otroligt spännande berättelse 

under dess långa historia i Ryssland, där dess status och maktposition har drastiskt förändrats 

genom tiderna. Den ryska ortodoxa kyrkans makt och inflytande på det ryska samhället har 

gått från att inte vara begränsad till det andliga livet utan även haft en enorm politisk och 

ekonomisk auktoritet. Kyrkans makt var faktiskt så stor att man i vissa situationer inte kunde 

skilja den andliga makten från den sekulära, då dessa två auktoriteter var så pass 

sammanvävda med varandra. Under den ryska revolutionen förändrades dock situationen 

avsevärt, kyrkan ansågs vara skyldig till den kontrarevolutionära verksamheten vilket 

medförde att staten helt skiljde sig från kyrkan som genom detta förlorade sin maktposition 

och blev tvungen att genomgå en väldig svår period av konstant förföljelse, där kyrkans 

helgedomar förstördes och dess präster avrättades eller blev skickade till arbetsläger. 

Från tiden av Peter den store, som avskaffade patriarkatet och ersatte den med den Heliga 

synoden och fram till oktoberrevolutionen år 1917 var den ryska ortodoxa kyrkan en 

institution som kontrollerades av staten vilket förde med sig både sina för-och nackdelar för 

kyrkas ställning i samhället. Å ena sidan hade den ortodoxa kyrkan vissa privilegier, som 

exempelvis: statligt stöd, med hjälp av vilken man arbetade hårt för att hålla kvar den ryska 

befolkningen inom den ortodoxa kyrkan. Därigenom hade den också statusen som den 

officiella statskyrkan under en tid då andra religiösa rörelser sågs som hot för den nationella 

enigheten blev förföljda och tystades ner. Samtidigt hade den ständiga statliga påverkan och 

den politiska propagandan i den religiösa sfären effekten av att stöta bort mer och mer 

människor från kyrkan, vilket bara förvärrade situationen.4 Filosofen Konstantin 

Pobedonostsev, överprokuratorn för den Heliga synoden och hans tankesätt reflekterades i hur 

staten använde och kontrollerade kyrkan. Enligt Pobedonostsev skulle allt som inte var i 

harmoni med den ryska ortodoxin, influenser från exempelvis väst, antingen besegras eller 

”russifieras”, då dem betraktades som hot mot nationens enighet. Hans ideala statsskick 

förutsatte ett envälde baserad på ortodoxin.5 För att ena landet mot detta gemensamma mål 

använde staten den ryska ortodoxa kyrkan i utbildningsystemet, vilket gav prästerna chansen 

att påverka barnen och ge dem den moraliska och religiösa grunden att tjäna fosterlandet. På 

så sätt kunde kyrkan ses som ett verktyg med vilkens hjälp man producerade medborgare som 

var lojala till tsaren och den rådande politiken i landet.  

Åren innan oktoberrevolutionen hade den ryska ortodoxa kyrkan över 117 miljoner 

medlemmar, 54 tusen kyrkor och anförde över 37 tusen grundskolor.6 Denna statistik 

presenterad av statliga myndigheter kan dock vara mycket missledande, då den statliga 

påverkan och påtvingandet av det andliga livet gjorde den religiösa sfären allt för byråkratisk 

vilket drev bort många människor, detta reflekteras dock inte i statistiken vars mål var att 

producera en positiv bild på att den rådande politiken i landet och dess användning av kyrkan. 

Under de sista månaderna innan oktoberrevolutionen samlades den Heliga synoden och trots 

flera olika spänningar i församlingen så löstes många problem, samlingen ledde till att man 

den 5 november år 1917 återupprättade patriarkatet och valde metropoliten av Moskva Tihon 

Belavin till patriark. Lugnet varade dock inte länge, ingen var riktig förberedd på den 

                                                           
4 Kaariainen, K. Religion in Russia after the collapse of communism: religious renaissance or secular state. 

Lewiston, NY: E. Mellen Press, 1998, s. 17. 
5 Ibid. s. 12. 
6 Ibid. s. 19. 
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socialistiska revolutionen som närmade sig och redan några dagar efter den religiösa 

samlingen påbörjade processen av de kyrkliga pogromerna, exempelvis blev det olagligt för 

kyrkliga organisationer och dess präster att äga mark så tidigt som 8 november 1917. Det som 

kan vara ganska intressant att påpeka är att den bolsjevikstyrda regeringen som tog över 

makten var i början av denna process mycket mer tolererande av andra religiösa samfund på 

grund av att dem till skillnad från den ryska ortodoxa kyrkan blev förtryckta under tsarväldet, 

dock varade denna tolerans inte länge till. Redan den 23 januari år 1918 proklamerade staten 

sin fullständiga separation från kyrkan samt kyrkans separation från skolan, vilket förhindrade 

kyrkan att öppna skolor samt förbjöd den religiösa undervisningen.7 Förföljelsen av den ryska 

ortodoxa kyrkan samt av andra religiösa församlingar och den anti-religiösa propagandan som 

grundade sig i den marxistiska ideologin fortsatte nästan ända fram till 90-talet med korta 

perioder av lättnad. Under exempelvis den andra världskriget, gjorde Stalin det taktiska 

beslutet att förmildra den anti-religiösa politiken i landet så att man med den ryska ortodoxa 

kyrkans stöd kunde ena folket under krigstiden, efter vilkets slut de anti-religiösa angreppen 

fortsatte på nytt.8 Det som kan vara intressant att notera när man blickar tillbaka på historien 

och det gudlösa samhället som skapades ur revolutionen baserat på den Marxistiska ideologin 

vars grundtanke var att ge en ”vetenskaplig” och ateistisk världsuppfattning till folket, är att 

den genom åren formades och tog an många religiösa särdrag och egenskaper med sina egna 

riter och ceremonier. Propagandan som spreds visade de kommunistiska partiledarna, 

exempelvis Stalin som en allsmäktig, allvetande gudomlighet och fadersfiguren vars ”barn” 

var hela det ryska folket. Samtidigt som skrifterna av Marx, Engels och Lenin samt de läror 

dessa texter förde med sig började betraktas som ”heliga skrifter”.9  

 

1.2 Den ryska ortodoxa kyrkan under det tidiga 2000-talet 
 

Under februari 2012 deltog Vladimir Putin, i sin dåvarande position som premiärminister, i ett 

möte med representanter från alla traditionella trossamfund, arrangören av vilket var 

patriarken Kirill av Moskva och hela Ryssland, överhuvudet av den ryska ortodoxa kyrkan. 

Huvudtemat för detta möte var den komplicerade relationen mellan staten och kyrkan då det 

var nödvändigt att diskutera detta ämne inför det uppkommande presidentvalet. Man kunde 

redan då se att dem religiösa medlemmarna bemötte Vladimir Putin inte bara som en 

premiärminister utan snarare som en kandidat som enligt deras uppfattning har den bästa 

möjligheten att förverkliga sin kandidatur och bli president av den ryska federationen. De 

religiösa representanterna såg helt enkelt inte någon annan kandidat eller parti som så seriöst 

behandlade utvecklingen av de religiösa organisationerna och andligheten i landet; som de 

själva säger har de inte hört några så ”omtänksamma” ord från någon annan kandidat än 

Putin.10 

I sina resonemang försäkrar Vladimir Putin alla de religiösa representanterna av mötet att 

staten är skyldig att återbetala skulden som har ackumulerats under decennier av förföljelser 

som den ryska ortodoxa kyrkan och andra religiösa trossamfund blev tvungna att genomgå 

under sovjettiden. Även om Ryssland officiellt är ett sekulärt land och enligt dess 

konstitution, närmare bestämt artikel 14, som säger att alla religiösa föreningar ska skiljas från 

                                                           
7 Ibid. s. 21. 
8 Ibid. s. 23. 
9 Ibid. s.31 
10 Vremja. Kanal 1. Vladimir Putins möte med religiösa representanter. 2012, 12 februari, 21:10.  
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staten och vara lika inför lagen samt att ingen religion kan upprättas som en statsreligion eller 

vara obligatorisk,11 så menade Putin att det är uppenbart för honom såväl som för många 

andra människor att det inte går att dela landet och dess folk från deras historia och tro.12 

Under mötets gång talar patriark Kirill om de svårigheterna religiösa samfund och det ryska 

folket har gått igenom under deras långa historia i Ryssland och menar att Vladimir Putin 

personligen har haft en enorm stor roll i att ”korrigera” historien och lägga tillbaka landet på 

rätt spår, vilket också indikerar på hur den ryska ortodoxa kyrkan redan då, legitimerade 

presidentkandidaten och landets politik.13 

Under det 4 timmar långa mötet diskuterades många teman, men det fanns ett ämne som 

speglade många av landets nuvarande och framtida hot: demografin och landets låga 

födelsetal. Putin ansåg att kyrkan och religionen kan ha en avgörande roll inom detta område, 

åt vilket patriarken instämde. Patriarken förde fram statistik som visade att det föddes ca 1,8 

miljoner barn under det föregående året samtidigt som den officiella statistiken visar på att det 

utfördes 1,2 miljoner aborter, medan den inofficiella siffran ligger på ca 3,5–4 miljoner 

aborter. Samtidigt som kyrkan förespråkar abortförbud så hade den förståelsen för att staten 

inte kan förbjuda abort, den ryska ortodoxa kyrkan föreslog istället att fokusera på 

förändringen av människors ideologier samt tankemönster och till följd av detta försöka 

placera de traditionella värden om familjelivet som kärnan i det ryska samhället.14  

 

1.3 Återbyggandet av den ryska ortodoxa kyrkan 
 

Resultatet av det statliga stödet av religiösa verksamheter som Vladimir Putin talade om under 

mötet med representanterna från alla dem traditionella trossamfunden kan man se återspeglat i 

det faktum att den ryska ortodoxa kyrkan år 1988 endast hade 6 tusen aktiva kyrkor, år 2016 

hade detta antal växt till över 35 tusen. Detta betyder att 29 tusen kyrkor har öppnats under 

den 28 åriga perioden. För att bättre illustrera denna kraftiga ökning och få en bättre förståelse 

av operations skala kan man tänka i termer av tusen kyrkor varje år eller nästan tre kyrkor om 

dagen. År 1988 fanns det bara 21 kloster, år 2016 ökade detta antal till 860. Den ryska 

ortodoxa kyrkan hade endast tre andliga skolor, detta antal växte till över femtio år 2016 15. 

Denna statistik kommer direkt från den ryska ortodoxa kyrkans hemsida och omnämnes i en 

intervju med metropolit Hilarion Alfeyev som kallade vändpunkten av religionsfrihet som 

inträffade i slutet av 90-talet för epoken av ”Rysslands andra dop”. Detta tankesätt kan man 

samtidigt se återspeglat i statistiken som har framförts av Levada-Center, en icke-statlig 

organisation i Ryssland som arbetar med opinionsundersökningar, som i en studie bad 

människor svara på frågan Ser ni er själv som troende? Om så, vilken religion tillhör ni? 

Resultatet av denna undersökning visade på att andelen av vuxna ryssar som identifierar sig 

själva som ortodox kristna hade ökat från 17% till 68% mellan åren 1989 och 2013. Under 

samma period minskade andelen av den ryska befolkningen som uppfattar sig själva som 

                                                           
11 Ryska federationens konstitution. Kapitel 1: Det konstitutionella systemets fundament. Artikel 14. 

12 Vremja. Kanal 1. Vladimir Putins möte med religiösa representanter. 2012, 12 februari, 21:10.  

 
13 Vremja. Kanal 1. Vladimir Putins möte med religiösa representanter. 2012, 12 februari, 21:10. 

 
14 Vremja. Kanal 1. Vladimir Putins möte med religiösa representanter. 2012, 12 februari, 21:10. 

 
15 Ryska ortodoxa kyrkan. Metropolitan Hilarion Alfeyev träffar en studentgrupp från Italien. 2016.10.11. 19:06. 
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icke-troende från 75 % till 19 %.16 Detta visar på att den religiösa situationen i Ryssland har 

nästan helt blivit omvänd under den 24 åriga perioden. 

  april.89 juni.91 sep.96 sep.02 juli.07 aug.11 nov.13 

Rysk ortodoxi 17 37 50 56 60 69 68 

katolicismen <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 

protestantism <1 – – <1 1 <1 1 

judendom – – <1 <1 <1 <1 <1 

islam – 1 4 4 4 5 7 

annan 1 <1 1 1 1 1 <1 

icke troende 75 53 37 32 29 22 19 

kan inte svara 7 9 8 6 4 4 4 

Levada-Center. Ryssar om religion. 2013.12.24 

Det kanske mest häpnadsväckande resultatet i denna studie är emellertid svarsfrekvensen på 

frågan Hur många gånger om året deltar ni under religiösa tjänster? Vilken visar på att den 

största andelen av den ryska befolkningen antingen bara deltar i en religiös aktivitet någon 

enstaka gång om året eller inte deltar alls.17 Ja, deltagandet under religiösa tjänster har något 

vuxit sedan år 1989 men det korrelerar inte med den höga procentuella identifikationen av den 

ryska befolkningen som ortodox kristna. Vilket är ganska intressant och visar en markant 

skillnad samt illustrerar det faktum att högre procentuell identifikation av det ryska folket som 

ortodox kristna, kanske inte betyder högre procentuellt religiöst deltagande. Vad det istället 

kanske visar på är det faktum att den ryska ortodoxa kyrkan och de värden som den för med 

sig har på ett skickligt sätt sammanvävds med människors associationer om vad det är att vara 

ryss. 

 

                                                           
16 Levada-Center. Ryssar om religion. 2013.12.24.  
17 Levada-Center. Ryssar om religion. 2013.12.24.  
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1.4 Fria medier 
 

”Ryssland har aldrig haft fria medier, så jag förstår inte vad det är man tycker att jag 

hindrar” President Vladimir Putin, september 2003.18 

Samtidigt som det är värt att ifrågasätta huruvida det överhuvudtaget finns något land i 

världen med helt fria medier så ligger det en hel del sanning i Vladimir Putins påstående när 

man tar i hänsyn att Ryssland långt innan hans makttillträde har haft problem med 

pressfriheten. Med det sagt presenterar boken Ryssland: politik, samhälle och ekonomi en 

dyster bild av Ryssland nuvarande situation där den relativa yttrandefriheten som fanns under 

90-talet har gradvis försvunnit efter att Vladimir Putin valdes till president år 2000. I 

dagsläget är majoriteten av den ryska massmedian beroende av en aktör - staten, och tv-

kanalen Kanal 1 utgör inget undantag.19 Televisionen fungerar som det ryska folkets 

viktigaste informationskälla och Kanal 1 har mer än 250 miljoner tittare över hela världen. I 

samband med att internetanvändningen har kraftigt ökat under de senaste tjugo åren har det 

blivit möjligt att hitta alternativa informationskällor som kan bidra med en hel del kritisk 

information, men det är samtidigt viktigt att förstå att den vanliga ryssen som inte aktivt söker 

efter dessa alternativa informationskällor utan istället slår på Tv:n eller köper någon av de 

populära tidningarna vanligtvis bara får tillgång till det statsgodkända budskapet som i sin tur 

karaktäriseras utav censur där man filtrerar bort information som kan missgynna 

makthavarna.20 

 

1.5 Syfte och mål 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den styrande makten framställer och 

legitimerar den ryska ortodoxa kyrkan på den största och äldsta tv-kanalen i Ryssland, Pervyj 

kanal eller för enkelhetens skull Kanal 1, samt komma på spåret om vad det är som kan 

utgöra skälet till det ökade samarbetet mellan staten och kyrkan under det senaste decenniet. 

Målet med min uppsats är på så sätt att åskådliggöra och få en bredare förståelse för hur den 

ryska ortodoxa kyrkans status, ekonomiska samt politiska makt har förändrats under dess 

långa och fascinerande historia samt att få en djupare uppfattning om dess framställning i 

dagens ryska samhälle. Samtidigt som religion är svårdefinierat begrepp och ett ämne som 

dessutom är väldigt känsligt för många människor så utgör det onekligen en betydelsefull roll 

i den kulturella produktionen, just därför är det intressant att analysera hur den styrande 

makten väljer att behandla detta tema. Jag har valt att forska inom detta område då jag anser 

att det har skett ett visst paradigmskifte i Rysslands historia när det kommer till förståelsen av 

religion och dess roll i samhället. Under de senaste åren har staten inte bara omfamnat den 

ryska ortodoxa kyrkan utan också hjälpt den att formas till kärnan i det ryska samhället, detta 

har gjorts bland annat med hjälp av media som verktyg. Syftet av denna uppsats är alltså inte 

att åskådliggöra den objektiva sanningen och kyrkans verkliga ställning och funktion i det 

ryska samhället, utan snarare belysa hur staten konstruerar och formar diskursen kring kyrkan 

                                                           
18 Jonsson, A och Vendil, P. C. (red.). Ryssland: politik, samhälle och ekonomi. 1. uppl. Stockholm: SNS förlag, 

2009, s.154. 
19 Ibid, s.157. 
20 Ibid, s.157. 
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med hjälp av median.  Ur denna utgångspunkt blir det på så sätt oerhört intressant att studera 

vilken sorts information en enormt stor del av den ryska befolkningen dagligen får ta del av, 

samtidigt som detta område enligt min uppfattning är relativt outforskat. 

 

1.6 Frågeställning 
 

I denna uppsats kommer jag i första hand utgå utifrån den mer övergripande frågeställningen:  

-På vilka sätt försöker den rådande regeringen i Ryssland, framställa den ryska ortodoxa 

kyrkan och dess roll i samhället på den största och äldsta tv-kanalen Kanal 1?  

För att sedan kunna komma på spåret, identifiera och besvara frågorna: 

-Hur legitimeras den ryska ortodoxa kyrkan från maktens sida? 

-Enligt informationen som blir tillgänglig på tv-kanalen, vad kan ses som regeringens 

anledningar till det starka samarbetet med den ryska ortodoxa kyrkan? 

 

1.7 Avgränsningar 
 

Anledningen till att avgränsa forskningen och hålla fokuset av denna studie på Kanal 1 har 

gjorts för att hålla undersökningen inom hanterbara gränser. Tv-kanalen är dessutom statsägd 

vilket betyder att staten kontrollerar mycket av informationsflödet, det vill säga hur den ryska 

ortodoxa kyrkan presenteras samt vad som sägs om den. Det är just denna specifika aspekt 

eller vinklingen av den ryska ortodoxa kyrkan som intresserar oss i denna uppsats, mer om 

varför just denna infallsvinkel är så intressant att forska om kommer att återkomma i 

teoriavsnittet. För att hålla studien inom hanterbara gränser är det även angeläget att göra 

vissa avgränsningar angående tidsramen under vilken forskningsobjektet studeras, denna 

undersökning kommer i och med detta fokusera på tv-kanalens framställning av den ortodoxa 

kyrkan under tidsperioden 2017–2019. Denna period är samtidigt väldigt betydelsefull i 

samband med det faktum att den inkorporerar tiden före och efter presidentvalet år 2018 i 

Ryssland, en tid under vilken retoriken kring bland annat den ortodoxa kyrkan trappas upp i 

syfte att locka till sig fler väljare, någonting som kommer att utforskas djupare i uppsatsens 

analysdel. 

Då jag i min studie fokuserar just på hur Kanal 1 försöker framställa den ryska ortodoxa 

kyrkan kommer jag i denna uppsats exempelvis inte jämföra hur samma händelser berörande 

kyrkan skildras i rysk gentemot västerländsk media, även om denna aspekt skulle vara väldigt 

spännande och givande att analysera. Min hypotes inom detta område är däremot att den ryska 

massmedian kommer att behandla och uppmärksamma den ryska ortodoxa kyrkan och dess 

samarbete med staten på ett mycket mer positivt sätt medan den västerländska median 

kommer att vara mycket mer kritisk och negativ i dess framställning. Detta på grund av att 

dessa två sidor har olika utgångspunkter, ett så kallat ”insider” och ”outsider” perspektiv, där 

man är inomstående i en viss kontext men samtidigt utomstående i en annan. Vilket resulterar 

i att ens egna självbild och uppfattningen om allt främmande blir allt för ensidig.  

Eftersom jag utgår utifrån tv-sändningarna på Kanal 1 så är det viktigt att förstå att de 

generella slutsatserna som kan dras från min analys om den religiösa framställningen är på så 

sätt främst knutna till Kanal 1 och inte den ryska massmedian i stort. Det är även viktigt att 



 
 

11 
 

betona att denna uppsats inte hävdar att visa den faktiska och fullständiga verklighetsbilden av 

den ryska ortodoxa kyrkan eller dess nuvarande politiska position i Ryssland, utan vad den 

snarare fokuserar på att undersöka är den verklighetsbild som den rådande politiken försöker 

konstruera genom att använda sig av media och i detta fall tv-kanalen, Kanal 1 som sitt 

verktyg.  

 

1.8 Tidigare forskning 
 

Mängden av tidigare forskning inom detta område skulle jag säga är ganska begränsad. 

Majoriteten av den forskningen som har gjorts om religion i Ryssland har fokuserat på den 

historiska aspekten och beskriver religionen samt dess ställning under Sovjetunionen eller 

exempelvis hur religionen har kunnat fungera som en coping-mekanism för soldater under 

krigstider. Parallellt med det finns det mycket forskning som inriktar sig på Rysslands 

politiska system, böcker som Comparative politics: integrating theories, methods, and cases 

av James Dickovick och Jonathan Eastwood analyserar demokratiseringsprocessen som har 

pågått i världen och konstaterar att länder som Ryssland befinner sig i en gråzon mellan 

demokrati och diktatur, dessa länder förenar demokratiska institutioner med icke-demokratisk 

praktik. Med det sagt har jag funnit några intressanta exempel som har hjälpt mig under min 

forskningsprocess inom detta område. 

Boken Med guds hjälp: Om religion och politik i Ryssland, Ungern och Polen av den svenske 

journalisten Gabriel Byström utforskar den särskilda relationen till Gud som finns i dessa tre 

länder samt hur denna relation påverkar politiken och den nationella självkänslan. Med hjälp 

av ett antal intervjuer beskriver denna reportagebok på ett mer skönlitterärt sätt mytologin 

som utgör bakgrunden till den nationella självbilden samtidigt som den på ett kritiskt sätt 

dissekerar den komplicerade situationen i Rysslands politiska samt religiösa utveckling under 

Putinregimen. Författaren konstaterar att religionen fungerar som en understödjande kraft för 

landets politik och används som ett verktyg för att ena nationen runt Rysslands ledare.21 Den 

ryska ortodoxa kyrkan har fyllt ut vakuumet som blev efterlämnat av Marxismens 

statsideologi och den känslan av kollektivism som detta perspektiv förde med sig efter 

Sovjetunionens fall. Den ryska ortodoxa kyrkan hjälper samtidigt staten i skapandet av en 

nationell idé, föreställningen om Det heliga Ryssland och landets unika position som bevarare 

av det kristna budskapet, den ryska ortodoxa kyrkan har enligt Byström därmed en nyckelroll 

i formandet av en föreställning som enar landet och förhindrar det från att splittras. 

I boken Religion och politik i Ryssland analyserar sex forskare, relationen mellan religion och 

politik i dagens Ryssland med hjälp av olika perspektiv och material. Boken är redigerat av 

Elena Namli som är professor och forskningsledare vid Centrum för rysslandsstudier i 

Uppsala och etnologen Ingvar Svanberg. Även här konstaterar man att religionen har spelat en 

avgörande roll för nationsbygget och identitetsskapandet inte bara i Ryssland utan hela 

Central- och Östeuropa efter Sovjetunionens sönderfall.22 Samtidigt som återvändningen 

tillbaka till det ortodoxa arvet kan ses som naturlig i den identitetssökande processen så 

problematiserar boken den statliga inblandningen i denna utveckling. Statens försök att nyttja 

den ryska ortodoxa kyrkan i skapandet av den ryska identiteten parallellt med att andra former 

av kristendom pekas ut som främmande och motarbetas riskerar att övergå till olika former av 

                                                           
21 Byström, G. Med guds hjälp: om religion och politik i Ryssland, Ungern och Polen. Stockholm: Ordfront, 

2017, s.47. 

22 Namli, E. och Svanberg, I. (red.). Religion och politik i Ryssland. Uppsala: Swedish Science Press, 2012, s. 29. 
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nationalism och främlingsfientlighet. Den statliga inblandningen i den religiösa sfären och 

synen på den ryska ortodoxa kyrkan som den främsta traditionsbäraren har förhindrat den 

ortodoxa tron att söka sin egen röst i politiken och utvecklas i samma takt som katolicismen 

och protestantismen. Denna teologiska stagnation och den bristande utvecklingen av både 

politisk teologi samt socialetik beror enligt Namli på den ryska ortodoxa teologins 

föreställning om att det inte är nödvändigt att bearbeta och tolka dess moraliska uppfattningar. 

Detta i sin tur resulterar i att man istället fokuserar på frågor som berör sexualitet och familj 

samt ser patriotismen som den kristnes plikt.23 Samtidigt som religionen används som ett 

verktyg med vilkens hjälp man ger form till den komplicerade ryska identiteten och 

legitimerar dem politiska ledarna i dagens Ryssland belyser boken även hur olika varianter av 

den ortodoxa tron i dem forna sovjetrepublikerna har kunnat tjäna som en bro mellan länderna 

under perioder av politiska konflikter. 

Boken The Russian Orthodox Church and its role in cultural production är författad av Greg 

Simons som är forskare och lärare vid institutet för Rysslands- och Euroasienstudier, Uppsala 

Universitetet. I sin undersökning analyserar författaren allt från historiska händelser, tal, 

nyhetssändningar, tidningsartiklar och brev i både rysk samt internationell media för att 

åskådliggöra vilken roll den ortodoxa kyrkan har haft i den kulturella produktionen under det 

tidiga 2000-talet i Ryssland. Likt Byström, Namli och Svanberg så konstaterar Simons att den 

ryska ortodoxa kyrkan har haft en central roll i formandet av den ryska identiteten och genom 

detta agerar som en symbol eller markör för ”ryskhet”. Denna föreställning ger samtidigt 

upphov till tanken om att Ryssland måste bevara sitt kulturella och historiska arv och på så 

sätt även den ryska essensen för att kunna stå emot framtidens problem. Simons påvisar att 

staten och den ryska ortodoxa kyrkan har ett ömsesidigt fördelaktigt förhållande, där kyrkan 

förser staten med legitimitet för dess aktioner och samtidigt grunden till den nationella idén, i 

gengäld får kyrkan olika privilegier och inflytande över den offentliga sektorn. Kyrkans 

omfattande inflytande sträcker sig från skolutbildning, där ”Grunderna i den kristna kulturen” 

har blivit en del av läroplanen, till försvarsdepartementet, där kyrkan och militären samarbetar 

för att återinföra ortodoxa traditioner i den ryska armén och flottan för att ge dem värnpliktiga 

en patriotisk utbildning samt den ”rätta” attityden inför militärtjänsten.24 Kyrkans inflytande 

kan ses i fängelser där den används som ett rehabiliteringsverktyg som ska hjälpa de 

fängslade att besegra dess benägenhet till brott och samtidigt uppfostra dem i patriotisk 

anda.25 Det kyrkliga inflytandet kan även ses i hälsovårdsdepartementet där kyrkan har tillåtits 

utföra ortodoxa ceremonier i sjukhusen samt utbilda sjukvårdpersonalen. Men kyrkans kanske 

mest avgörande inflytande kan ses på dess direkta och indirekta påverkan över rättsväsendet. 

Då den ryska ortodoxa kyrkan ses som den centrala faktorn som bidrar till landets enighet 

uppfattas andra former av religiösa samfund som konkurrenter och hot som riskerar att splittra 

det ryska samhället samt förstöra dess kultur. Detta sträcker sig inte över traditionella 

religioner som islam, judendom och buddism som av historiska skäl har varit viktiga under 

Rysslands historia, utan är snarare till för andra former av kristendom så som katolicismen 

och protestantismen. Genom att hänvisa till lagstiftningen samarbetar den ryska ortodoxa 

kyrkan och staten för att på olika sätt att förhindra spridningen av dessa samfund i den ryska 

federationen.26 

 

                                                           
23 Ibid. s. 15. 
24 Simons, G. The Russian Orthodox Church and its role in cultural production. Stockholm: Almqvist & Wiksell 

International, 2005, s. 43. 

25 Ibid. s. 44. 
26 Ibid. s. 52. 
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1.9 Material 
 

Mitt material omfattar sammanlagt tio sändningar på Tv-kanalen Kanal 1 under perioden 

2017–2019, åtta av dem består av nyhetsreportage medan de resterande två innefattar 

programmet Slovo Pastyrya. Under min forskningsprocess har jag behandlat hundratals tv-

sändningar som på något sätt berör den ryska ortodoxa kyrkan och kan konstatera att förutom 

det ca 20 minut långa programmet Slovo pastyrya eller prästens ord, som sänds en gång i 

veckan på lördagsmorgnarna, där man ser patriark Kirill av Moskva och hela Ryssland svara 

på tittarnas religiösa frågor eller delta under gudstjänster, så synliggörs den ryska ortodoxa 

kyrkan på tv-kanalen främst under sex andra tillfällen som jag har sammanbundit. Den 

ortodoxa kyrkan kan åskådliggöras på tv-kanalen i samband med religiösa samt nationella 

högtider, under öppningar av viktiga kyrkor eller ankomsten av betydelsefulla reliker samt 

under viktiga religiösa möten eller samlingar. Den synliggörs även i samband med resor som 

kyrkan eller dess representanter utför, genom vilka man försöker visa på att den ryska 

ortodoxa kyrkan är öppen för dialog och byggandet av broar mellan länder och andra religiösa 

församlingar. Den ortodoxa kyrkan åskådliggörs även vid tragedier som inträffar. Med bara 

programmet Slovo pastyrya i åtanke betyder det att den ryska ortodoxa kyrkan syns 

åtminstone en gång i veckan på tv-skärmarna, men när man tar hänsyn till att 

nyhetsreportagen som berör den ryska ortodox kyrkan vanligtvis också brukar sändas minst 

en gång i veckan samt gå i repris under dagens sex nyhetssändningar och sedan under 

söndagen, då hela veckans nyheter sammanfattas under fyra nyhetsreportage, kan detta betyda 

att den ryska ortodoxa kyrkan syns så mycket som elva gånger i veckan på tv-kanalen. Bara 

programmet Slovo pastyrya i sig är ett intressant exempel som kan utgöra grunden för en hel 

studie inom detta område, programmet illustrera samtidigt det nära förhållandet mellan den 

ryska ortodoxa kyrkan och staten, detta när man tar i hänsyn till att inga representanter från 

andra religiösa samfund synliggörs i samma utsträckning. Jag tycker även att det är 

anmärkningsvärt att poängtera att diskursen kring den ortodoxa kyrkan på tv-kanalen är 

väldigt likartad, med andra ord tillförs det ytterst lite ny information i anknytning till den 

ortodoxa kyrkan, snarare reproduceras diskursen från år till år, ett intresseväckande fenomen 

som kommer utforskar närmare i det nästkommande teori avsnittet. 

Jag har i denna studie använt mig av tv-kanalens hemsida och dess extensiva dataregister som 

arkiverar varje tv-sändning ända sedan 1995 som en resurs vilken har hjälpt mig att sålla 

igenom stora mängder av material och samtidigt hitta den relevanta informationen angående 

den ryska ortodoxa kyrkan. 

  



 
 

14 
 

Kapitel 2 Teori 

 

2.1 Kulturell produktion 
 

I denna uppsats kommer jag att använda teorin om kulturell produktion som presenteras av 

den australiensiske medieforskaren Eric Louw i boken The media and cultural production 

(2001) som ett övergripande ramverk för min analys. Teorin utgår från att människan är en 

intellektuell varelse som med hjälp av sina sinnen försöker förstå sig själv och världen runt 

sig. Via språket delar människor med sig av sina förståelser, känslor och erfarenheter, detta är 

en slags identitetsbyggande process där individer genom interaktion med varandra och nya 

situationer skapar och konstruerar ”mening”. Louw definierar ordet ”mening” ur en politisk-

ekonomisk synvinkel, detta tillvägagångsätt betonar att varje mening är kontextuellt bunden 

till både den fysiska och temporära platsen där den är skapad och där den används. Genom 

detta avvisar detta perspektiv uppkomsten av universellt giltiga meningar eller ”sanningar” 

vilket gör att man inte kan förflytta en mening över tid och rum och samtidigt förvänta sig 

bibehålla meningens ursprungliga innebörd och budskap.27 Mening är någonting som brukar 

tas för givet, vi födds in i redan förkonstruerade konstellationer av meningar och 

uppfattningar som sedan blir en del av oss själva, över tid har dessa kluster tagit an mer 

identifierbara former som vi idag kallar för samhällen och kulturer.28 Då tanken om 

meningsskapandet grundar sig i en kommunikationsprocess mellan människor är det kanske 

inte heller konstigt att den kultiveras vid sådana platser där samtal produceras, platser som 

nyhetsrum, film- och tevestudior samt andra former av massmedia som i dagens samhälle har 

kraftigt förenklat informationsutbytet och genom detta agerat som essentiella resurser för den 

kulturella produktionen. Hit räknas även andra, mer traditionella platser för diskursutveckling, 

platser som parlament, domstolar, skolor, universitet, forskningsinstitut och även organiserad 

religion. 29 Även om varje enskild individ har sin roll i detta meningsskapande, så illustrerar 

dessa institutioner att vissa individer eller grupper har mer makt i förhållande till andra i 

denna kommunikationsprocess, detta i sin tur skapar olika maktrelationer. Enligt Louw och 

det politiskt-ekonomiska perspektivet handlar det alltså om att kartlägga relationer och det sätt 

varpå vissa individer skaffar sig mer makt än andra genom sin positionering i förhållandet till 

mediaproduktionen och cirkulationssystemet.30 Underförstått betyder detta att 

meningsskapandet i sin grund är en kamp om makt, där människor ständigt strävar att 

förbättra sin positionering. Att kunna få tillgång till den kommunikativa produktionen och på 

detta sätt påverka meningsskapandet ligger bakom både makt och medel för att samla makt.  

Louw definierar ”makt” med hjälp av Max Webers och Steven Lukes insikt om att makt inte 

bara är ett tillvägagångssätt att förverkliga sin egen vilja mot andras motstånd utan även ett 

sätt att motverka konflikter genom att förhindra motståndarens argument och perspektiv. Med 

detta i åtanke uppfattas platser där samtal produceras för arenor av politisk kamp där man 

ständigt konkurrerar om tillgången till den kommunikativa produktionen och kontrollen över 

diskursen som tillåter innehavaren att legitimera en viss position (det vill säga den sociala 

strukturen som har beviljat dem makten) såväl som begränsa motståndarens åtkomst.31  

                                                           
27 Louw, P. E. The media and cultural production. London: Sage, 2001, s.4. 

28 Ibid. s.3. 
29 Ibid. s.4. 
30 Ibid. s.4. 
31 Ibid. s.9. 
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Louw har förståelsen för att tanken om att de med makt har en större inverkan på den 

kommunikativa produktionen kan utvecklas till konspiratoriska tolkningar, där makteliten 

manipulerar meningsskapandet och medieinnehållet för att tjäna sitt eget intresse. För att 

utforska detta ämne närmare använder sig Louw av Robert Dahls pluralismmodell samt 

Charles W. Mills modell om makteliten som exempel. Dahl grundar sin argumentation i 

tanken om att makten i demokratiska stater är decentraliserad vilket gör att det inte finns 

någon urskiljbar eller enhetlig elit som styr samhället, istället presenterar han en pluralistisk 

modell, där samhället består av en mängd intressegrupper vars vägar korsar med varandra på 

olika sätt. Här är det inte bara regeringen som bestämmer, även andra icke-statliga grupper 

använder sina resurser för att utöva inflytande. Mills å andra sidan redogör för en maktelit 

modell, där samhället är hierarkiskt strukturerat med en liten urskiljbar elit som styr resten av 

samhället. Louw poängterar att Dahls förnekande av förekomsten av en elit samt tanken om 

dess avsiktliga manipulation och kontroller över diskursen verkar vara ganska naiv. Med det 

sagt verkar Mills tanke om maktelitens nödvändiga existens samt folkets hjälplöshet i 

meningsskapandet lika tvivelaktiga.32 Istället presenterar Louw ett tredje tillvägagångssätt 

som kan illustrera maktrelationerna, denna modell kombinerar både Dahls och Mills insikter 

och producerar en hegemonisk-dominant modell. Denna modell framhåller att den 

dominerande eliten är en sammanslutning av olika intressegrupper, denna allians skapar en 

elit som styr över samhället men dess struktur är mindre entydig och hierarkisk än i Mills 

framställning. Denna modell har fördelen med att illustrera kampen mellan olika 

intressegrupper samt samhällets utveckling eller förändring, där individer och grupper 

samarbetar med varandra för att bilda en dominerande elit för att senare bli störtade av en 

annan grupp som på ett bättre sätt har anpassat sig till den rådande kontexten. På så sätt 

exemplifierar detta perspektiv även tanken om att maktkampen mellan dessa intressegrupper 

inte uppstår på en jämn spelplan, då vissa grupper har sina för- och nackdelar när det kommer 

till deras ursprungliga tillgång till den kommunikativa produktionen. Med det sagt är den 

dominerande elitens fördelar inte en indikator på deras förutbestämda framgång, då 

människor kan ständigt utveckla och göra om den rådande strukturen. Detta perspektiv 

avvisar inte på så sätt Dahls och Mills modeller utan snarare ser dem som en stillbild eller 

moment av ett ständigt växlande sammanhang.33 

Denna socialkonstruktivistiska teori och dess insikter om att den dominerande eliten har mer 

makt i förhållande till andra när det kommer till tillgången till dem olika 

kommunikationsformerna, vilket i sin tur resulterar i att vissa grupper kan i högre 

utsträckning påverka meningsskapandet och diskursens riktning till sin fördel kommer att 

agera som den teoretiska utgångspunkten för att upptäcka mönster som ger förståelse till hur 

den ryska ortodoxa kyrkan porträtteras på tv-kanalen. Utifrån detta kommer jag i denna 

uppsats att använda mig av en abduktiv ansats, vilket kan ses som en kombination av ett 

induktivt och deduktivt tänkande, och därmed kommer jag att utnyttja tidigare forskning inom 

mitt ämne för att upptäcka mönster som ger bättre förståelse av mitt material och resultat.34  

 

 

 

                                                           
32 Ibid. s.6. 
33 Ibid. s. 7. 
34 Fejes, A. och Thornberg, R. (red.). Handbok i kvalitativ analys. 3. uppl. Stockholm: Liber, 2019, s. 28. 
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Kapitel 3 Metod 

 

3.1 Kvalitativ innehållsanalys 
 

I syfte att besvara mina frågeställningar kommer jag i denna uppsats inledningsvis att tillämpa 

en generell form av kvalitativ innehållsanalys som metod, detta är en av dem mest populära 

formerna av textanalys inom religionskunskap. Metodens avsikt är att systematiskt analysera 

budskap som finns inbäddade i texter genom att förklara och beskriva dess karakteristiska 

drag. Dessa texter kan anta både verbala, tryckta eller elektroniska former och innefatta allt 

från brev, tidningar, filmer, nyhetssändningar, målningar och arkitektur.35 Till skillnad från 

kvantitativ innehållsanalys som betonar mängden eller förekomsten av ett visst fenomen i 

skriftliga texter som sedan resulterar i olika former av mätbara data så fokuserar den 

kvalitativa innehållsanalysen på att tolka innehållet i dessa texter för att sedan kategorisera 

dem i olika teman eller mönster. Metoden har en rad olika funktioner, den tillåter forskaren att 

exempelvis identifiera olika mönster hos ett visst fenomen och spår dess förändring över tid, 

den möjliggör även forskaren att undersöka och bedöma framställningen av en viss händelse 

eller grupp i samhället.36 Denna metod utgör därmed ett utmärkt tillvägagångssätt att 

undersöka hur mainstream media väljer att skildra och framställa religiösa individer, grupper 

eller händelser.37 Då innehållsanalysen fokuserar på att undersöka texter som redan existerar 

och kanske även har existerat under långa tidsperioder, så kan denna metod vara en användbar 

resurs som kan förse med både värdefulla historiska och kulturella insikter.38 Med hjälp av 

denna metod kommer jag i denna uppsats analysera budskapet som finns inbäddat i ett antal 

tevesändningar som berör den ryska ortodoxa kyrkan, jag kommer att analysera mitt material 

med hjälp av både propositionella och tematiska enheter, vilket innebär att jag kommer att 

undersöka olika påståenden och argument såväl som upprepade mönster av idéer och sätt på 

vilka den ryska ortodoxa kyrkan behandlas på tv-kanalen.39 

 

3.2 Faircloughs kritiska diskursanalys  
 

Jag kommer samtidigt att kombinera den kvalitativa innehållsanalysen med insikter från 

diskursanalysen. Diskursanalys är ett mångfacetterat begrepp med flera olika definitioner som 

härstammar från en rad tvärvetenskapliga och multidisciplinära ansatser. Gemensamt för 

dessa perspektiv är dock att de alla vilar på en socialkonstruktivistisk grund och på så sätt 

delar ett antal nyckelpremisser.40 Dessa utgångspunkter har jag till en viss del redan berört i 

teoriavsnittet men anser att det är värt att göra en kort sammanfattning. Till en början har man 

en kritisk inställning till självklar kunskap och tanken om att våra upplevda världsåskådningar 

reflekterar verkligheten ”därute”, det socialkonstruktivistiska perspektivet betonar istället 

språkets roll i konstruktionen av vår verklighet och menar på så sätt att verkligheten är en 

                                                           
35 Stausberg, M. och Engler, S. (red.). The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion. 

Routledge, 2013, s. 109–10. 

36 Ibid. s. 110. 
37 Ibid. s. 115. 
38 Ibid. s. 111. 
39 Ibid. s. 113. 
40 Jørgensen, W. M. och Phillips, L. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteraturs, 2000, s. 11. 
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produkt av våra sätt att kategorisera världen.41 Detta betyder inte att den fysiska världen inte 

existerar utan snarare att den får dess betydelse genom språket och vårt sätt att representera 

den.42 Detta medför även tanken om att dessa konstruktionsprocesser i vilka vi skapar våra 

föreställningar och kategorier, inte är givna på förhand, de är snarare kontextbundna och 

därmed historiskt såväl som kulturellt präglade. Enligt detta perspektiv så skapas sätten vi 

uppfattar världen på genom sociala interaktioner, dessa sociala processer karakteriseras i sin 

tur utav en slags maktkamp, där man kämpar om vad som är sant och falskt i syfte att bygga 

upp gemensamma sanningar. Socialkonstruktivismen poängterar även tanken om att dessa 

gemensamma sanningar eller bestämda världsbilder leder till konkreta sociala konsekvenser 

där vissa former av handlingar uppfattas som helt naturliga medan andra ses som helt 

otänkbara.43 Utifrån dessa premisser kommer jag att begagna Marianne Winther Jörgensens 

och Louise Phillips definition av diskurs som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 

(eller ett utsnitt av världen).44  

I syfte av denna studie kommer jag att närmare bestämt att använda mig av Norman 

Faircloughs kritiska diskursanalys samt Faircloughs tredimensionella modell, denna metod 

tillåter forskaren att empiriskt undersöka relationer mellan diskursiv praktik och social såväl 

som kulturell utveckling i olika sammanhang. Enligt Faircloughs kritiska diskursanalys så har 

en diskurs tre funktioner, den bidrar till att konstituera sociala identiteter, sociala relationer 

samt kunskaps- och betydelsesystem.45 Men Faircloughs förståelse av diskurs stannar inte där, 

enligt den kritiska diskursanalysen bidrar inte bara diskursen att forma och omforma den 

sociala världen utan är samtidigt en reflektion av den, genom att bli konstituerad av andra 

sociala praktiker.46 En annan viktig tanke inom den kritiska diskursanalysen är föreställningen 

om att diskursiva praktiker får ideologiska effekter, genom att skapa och reproducera ojämlika 

maktförhållanden mellan sociala grupper.47  Utifrån denna utgångspunkt kan den kritiska 

diskursanalysen inte heller betraktas som politiskt neutral, detta angreppssätt ställer sig 

snarare ”i frigörelsens namn” och försöker åskådliggöra dessa ideologiska effekter och 

därigenom bidra i kampen för social förändring.48 

 

3.3 Faircloughs tredimensionella modell 
 

Faircloughs tredimensionella modell utvecklar praktiska riktlinjer för att analysera varje fall 

av språkbruk, dessa kommunikativa händelser har enligt Fairclough tre dimensioner: text 

(som avser textens lingvistiska uppbyggnad i både tal, skrift och bild), diskursiv praktik (som 

avser produktionen och konsumtionen av texten) och social praktik.  

I modellens första dimensionen text, presenterar Fairclough en mängd redskap för analysen av 

textens egenskaper och dess lingvistiska uppbyggnad av diskursen. Nämligen interaktionell 

kontroll som undersöker vem som fastställer dagordningen, etos som belyser hur identiteter 

konstrueras genom språket, metaforer, ordval, och grammatik.49 I denna studie kommer jag 

                                                           
41 Ibid. s. 11. 
42 Ibid. s. 15. 
43 Ibid. s. 12. 
44 Ibid. s. 7. 
45 Ibid. s. 73. 
46 Ibid. s. 67. 
47 Ibid. s. 69. 
48 Ibid. s. 70. 
49 Ibid. s. 87. 
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bland annat att undersöka textens innehåll ur ett lingvistiskt perspektiv med hjälp av 

analysverktyget: modalitet. Begreppet modalitet betyder ”sätt” och fokuserar på att undersöka 

avsändarens grad av instämmande eller säkerhet i en viss sats. Ett slags modalitet är sanning, 

avsändaren kan därför antingen fullständigt instämma i sitt påstående och på så sätt betrakta 

sin uppfattning som om den vore fakta eller en objektiv sanning, vilket resulterar i en hög 

grad av affinitet. Eller så kan avsändaren vara mindre säker i sitt påstående och därigenom 

behandla sin beskrivning som en subjektiv sanning, vilket medför en låg grad av affinitet. Det 

viktiga att poängtera är att vilken modalitet som väljs av avsändaren kommer att få 

konsekvenser av diskursens konstruktion av både den sociala världen såväl som för det 

kunskaps- och betydelsesystemet. För att påverka diskursen till sin egen fördel kan 

avsändaren därigenom använda sina tolkningar som om de vore fakta och en del av en 

obestridlig kunskap för att främja sin auktoritet, ett tillvägagångsätt som ofta används av 

massmedian.50 

I modellens andra dimension diskursiv praktik, är man intresserad utav att undersöka hur 

texter produceras och konsumeras. I denna del kommer jag att använda mig av 

analysverktyget: intertextualitet, detta är en tanke om att texter inte uppstår ur ett blankt blad, 

utan de kommunikativa händelserna bygger istället på tidigare händelser. Då en textförfattare 

aldrig kan undgå att använda ord som andra har tidigare använt fokuserar analysen av 

diskursiv praktik på hur avsändaren bygger på redan existerade diskurser i skapandet av 

texten, på samma sätt använder sig textmottagaren utav redan förkonstruerade diskurser i sin 

konsumtion och tolkning av texten.51 För Fairclough blir intertextualitet således ett uttryck för 

både stabilitet och instabilitet, kontinuitet och förändring. När existerande diskurser utnyttjas 

på nytt sätt kan de bidra till förändring, men det är samtidigt viktigt att komma ihåg att dessa 

möjligheter till förändring begränsas av maktrelationer som sätter ramarna för aktörers 

tillträde till kommunikationsutvecklingen, där de dominerande grupperna kämpar om att 

bevara och reproducera dem bestående strukturerna.52 

Modellens sista dimension social praktik, sammankopplar textens uppbyggnad med den 

diskursiva praktiken för att undersöka vilka konsekvenser de har för den bredare sociala 

praktiken. Svaren på denna fråga ligger dock utanför den kritiska diskursanalysen, så som 

Faiclough definierar den i varje fall, därför tar man hjälp av den sociologiska teorin och 

kulturteorin.53 På grund av uppsatsens omfång och problemformulering kommer jag tyvärr 

inte att undersöka denna dimension, fokuset av denna studie kommer istället att ligga på 

modellens två första dimensioner. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
50 Ibid. s. 88. 
51 Ibid. s. 75. 
52 Ibid. s. 87. 
53 Ibid. s. 90. 
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3.4 Validitet 
 

Samtidigt som både den kvalitativa innehållsanalysen och den kritiska diskursanalysen utgår 

från en empirisk grund så är det viktigt att poängtera att metodernas studieobjekt; det vill säga 

texten, alltid är beroende av dess läsare. Texter och dess budskap har inte några helt objektiva 

egenskaper eller ett enda tolkningsalternativ, på så sätt utgör texter föremål för 

individualiserade tolkningar bundna till läsarens egna perspektiv och förståelser.54 För att på 

något sätt minimera min personliga ”vägledning” av dem utvalda texterna i denna uppsats 

kommer jag inte att plocka ut meningar eller fraser som innehåller relevant information för 

min frågeställning, jag kommer istället presentera den relevanta informationen i sällskap med 

den omgivande texten för att på så sätt bevara dess kontext. Jag kommer samtidigt att tillämpa 

två tillvägagångsätt och förslag som presenteras i boken Diskursanalys som teori och metod 

av författarna Marianne Winther Jörgensens och Louise Phillips som gör diskursanalytiska 

studier mer valida. Det första sättet att avgöra om diskursanalysen är valid är genom att se på 

sammanhanget och kontrollera om alla element passar in i den diskursanalytiska 

redogörelsen. Det andra sättet att fastställa validiteten är genom att bedöma analysens 

fruktbarhet, detta handlar om att bedöma analysramens förklaringskraft och dess förmåga att 

frambringa nya förklaringar.55 

 

 

 

  

                                                           
54 Stausberg, M. och Engler, S. (red.). The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion. 

Routledge, 2013, s. 112. 

55 Jørgensen, W. M. och Phillips, L. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 2000, s. 123. 
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Kapitel 4 Resultat och analys 

 

4.1 Visuell representation av kyrkans status och politiska makt. 
 

Under min forskningsprocess har jag funnit några nyhetssändningar som väckte mitt intresse 

då de visuellt illustrerar framställningen av den ryska ortodoxa kyrkan och dess nuvarande 

status i förhållande till staten. Det är viktigt att analysera hur man med hjälp av visuell 

kommunikation kan tolka den ryska ortodoxa kyrkans symboliska värde och vilka reaktioner 

och tankar det väcker hos tittarna. Överföring av information genom visuella hjälpmedel kan 

fungera som ett essentiellt redskap i utvecklingen av ett narrativ, då en bild säger ofta mer än 

tusen ord. I denna del vill jag uppmärksamma nyhetssändningen som sändes den 4 november 

2017, tillfället då Ryssland firar den nationella enighetsdagen och celebrerar det ryska folkets 

enade i upproret mot polackerna som hade ockuperat Moskva och stora delar av landet år 

1612. I nyhetssändningen visades hur presidenten Vladimir Putin sida vid sida med patriark 

Kirill går först fram och lägger blommor vid monumentet av upprorets två ledarare, Kuzma 

Minin och Dmitrij Pozjarskij efter vilket man ser medlemmar av andra traditionella religiösa 

samfund göra detsamma.56  

Liknande situation kan man se i tv-sändningen den 30 november som är dagen för minnet av 

alla offer av den politiska repressionen och förföljelsen under sovjettiden. Ett nytt monument, 

”Sorgens vägg” som visar mänskliga figurer med ordet ”minnas” inristat på olika språk, 

invigdes i centrum av Moskva.57 Ceremonin deltogs av den ryska presidenten, patriarken av 

Moskva och hela Ryssland samt av andra religiösa företrädare. Det som jag lade märket till är 

att patriarken Kirill står bakom presidenten på scenen medan de andra religiösa företrädarna 

står i publiken och lyssnar. I sitt tal beskriver Putin det hemska förflutna som inte går att 

radera ur Ryssland historia, han kallade det politiska förtrycket under sovjettiden för ett brott 

som inte går att rättfärdiga och uppmuntrade till att inte glömma och istället lära sig från detta 

misstag. 

Vid första glans verkar dessa två händelser inte vara så märkvärdiga, men det som jag tycker 

är intressant och värt att uppmärksamma är just hur man väljer att visuellt representera 

kopplingen mellan staten och den ryska ortodoxa kyrkan, dessa nyhetsreportagen kan på så 

sätt visa hur partisk staten kan vara mot just denna religiösa institution. På den ”Nationella 

enighetsdagen”, en dag som ska symbolisera det ryska folkets enande, oavsett dess religiösa 

tillhörighet så väljer man att visa den ryska ortodoxa kyrkan tillsammans med presidenten 

istället för med andra religiösa samfund, genom vilket man legitimerar den ryska ortodoxa 

kyrkan och demonstrerar att dess maktposition är rättfärdigad av staten. Samma sak gäller 

under ceremonin av monumentet ”Sorgens vägg”, även där väljer man att sära på den ryska 

ortodoxa kyrkan genom att placera den bakom presidenten på scenen medan representanter 

från andra samfund knappt syns i publiken och får inte ens komma till tals. Genom att placera 

patriarken bakom presidenten kan man tolka det som att den ryska ortodoxin och dess 

traditionella värden utgör grunden för sättet staten styr landet, vilket därmed legitimerar 

president Putin i ögonen på stora delar av den religiösa populationen i Ryssland. Detta 

framförande skulle vara mer förståeligt om det endast skulle beröra och åskådliggöra 

                                                           
56 Vremja. Kanal 1. Ryssland nationella enighetsdag. 2017, 4 november, 21:04.  

 
57 Vremja. Kanal 1. Monumentet ”Sorgens vägg”. 2017, 30 oktober, 21:01.  
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prestationer av den ryska ortodoxa kyrkan, men när man talar om händelser som involverar 

hela det ryska folket, händelser genom vilka man även försöker ena landet, så anser jag att 

detta sätt att visuellt representera vissa religiösa samfund men inte andra bör belysas och 

problematiseras. 

Dessa exempel kan illustrera det faktum att den ryska staten inte betraktar alla religiösa 

samfund som likvärdiga, de religiösa grupperna i landet indelas snarare i tre olika kategorier; i 

den första så befinner sig den ryska ortodoxa kyrkan som har den mest priviligierade 

ställningen då den ses ha haft en särskild roll i landets historia. I den andra kategorin finns de 

traditionella religionerna, så som islam, judendom och buddism. Samtidigt som det är viktigt 

att poängtera att dessa religiösa traditioner av historiska skäl är viktiga i Ryssland och genom 

detta har en framträdande politisk roll så kan man inte likställa dem med den ortodoxa kyrkan 

och dess relation med staten. I den tredje och sista kategorin finns alla de andra religiösa 

grupperna, dessa grupper har bland annat svårigheter att erhålla legal status, att hyra lokaler 

och undervisa barn, detta till följd av att det finns separata regler för nyetablerade religiösa 

rörelser som har varit verksamma i landet mindre än femton år.58 Dessa regler har avsikten att 

underlätta den statliga kontrollen över dem religiösa samfundens aktiviteter samtidigt som 

dem hindrar spridningen och inflödet av utländska missionärer.  

 

4.2 Anledningar till det fortsatta samarbetet mellan stat och kyrka. 
 

I tv-sändningen den 1 december, 2017 får man se Vladimir Putin ta del av och tala till 

representanterna av den ortodoxa kyrkans medlemmar utanför Rysslands gränser i samlingen 

som kallas Arhijerejskij sobor. I detta 4 dag långa möte deltog över 400 biskopar från hela 

världen och diskussionen kretsade bland annat kring nya utmaningar som den sekulära och 

religiösa makten står inför. Detta biskopråd sammankallas åtminstone en gång vart fjärde år 

och är år 2017 utmärkt av två viktiga historiska datum, det firar 100 år sedan återställandet av 

patriarkatet i Ryssland samt 100 år sedan oktoberrevolutionen, händelser som än idag kan ses 

påverka den ortodoxa kyrkan. I sina uttalanden menar Vladimir Putin att det var just kyrkan 

som stötte folket och gav dem hopp om framtiden genom att hjälpa människorna finna de 

moraliska, andliga och livs vägledningarna samt försökte komma fram till en 

överenskommelse och folkets enighet vid de svåra tiderna i början av förra seklet. Putin 

menar att förhindiringen av konflikten som kunde ha eskalerat i en ny civil splittring genom 

vilken man lyckades bevara Ryssland är en stor förtjänst av den ryska ortodoxa kyrkan, så väl 

som av andra religiösa rörelser. Även om Ryssland är ett sekulärt land medger presidenten att 

kyrkans roll i den andliga undervisningen är otroligt betydelsefull och att han räknar med 

fortsatt samarbete inom exempelvis utbildning, hälsovård, bevarandet av kultur och historia 

samt familjestöd, allt detta med respekt för kyrkans självständighet från staten. Enligt 

Vladimir Putin så är mycket av landets säkerhet beroende av framgången av just detta 

samarbete: 

Redan i dag ser vi hur traditionella värden vittrar bort i många länder, vilket leder till 

degradering, ömsesidig alienering av människor i samhället, till depersonalisering av 

människor. Likgiltighet och passivitet, förlusten av värdeorienteringar leder till 

radikalismens tillväxt, främlingsfientlighet, religiösa konflikter, egoismen som förstör 

                                                           
58 Jonsson, A och Vendil, P. C. (red.). Ryssland: politik, samhälle och ekonomi. 1. uppl. Stockholm: SNS förlag, 

2009, s. 219. 
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människan övergår till aggressiv nationalism. Det andliga tomrummet fylls av extremister 

och ideologer av terrorism, fiender av utvecklingen och hela civilisationen.59  

Som vi kan se försöker Vladimir Putin med hjälp av objektiva modalitet framställa den ryska 

ortodoxa kyrkan i otroligt positivt ljus samtidigt som han i detta citat beskriver en 

problematisk värld fylld av främlingsfientlighet, religiösa konflikter och egoism som inträffar 

i en värld utan det kyrkliga inflytandet. Presidenten menar att kyrkan har haft och borde 

fortsätta ha en nyckelroll i det ryska samhället, så att den kan fortsätta stödja folket genom att 

ge dem den moraliska och andliga vägledningen som ska leda till enandet av landets 

människor. När man läser mellan raderna kan man även uttolka det som att Putin kritiserar det 

västerländska samhället som enligt hans mening har glömt bort och förlorat sina rötter samt 

de traditionella värden på bekostnad av försöket att få ett mer politiskt korrekt samhälle. 

Ryssland framställs som ett land som vårdar dess kultur och visar sin stolthet över historien på 

ett helt annat sätt än västvärlden, som snarare har blivit kulturrelativistisk. Putin har 

förståelsen för att hans uppfattningar av dem traditionella värden som kärnan i det ryska 

samhället kas uppfattas som mycket konservativa, i sina resonemang lånar därför Putin 

uttrycket från den ryske filosofen Nikolaj Berdjajev och menar att konservatism är just det 

som inte begränsar samhället från att utvecklas framåt utan förhindrar dess degradering ”som 

leder till ett kaotiskt mörker och en återgång till en primitiv stat”.60 Just denna tanke 

framkommer inte under denna tv-sändning men man kan spåra denna återkommande retorik i 

många av hans andra tal. I nästkommande citat kan man se hur Vladimir Putin 

uppmärksammar hur människor från andra länder mer och mer uppskattar dessa traditionella 

värden. 

Fler och fler människor ser på Ryssland som en vägledare till oföränderliga traditionella 

värden, välmående mänskligt liv. Jag är övertygad om att vi för att adekvat svara på 

framtidsutmaningarna måste upprätthålla rättvisan, sanning, bevara vår egendomlighet 

och identitet, luta oss tillbaka på vår kultur, historia och andlig värdegrund. Fortsätta 

absorbera allt nytt och förbli Ryssland, för evigt.61  

Här kan man se vilken retorik som används för att legitimera maktens samarbete med kyrkan. 

Kyrkans centrala roll och uppgift i det ryska samhället ligger just i bevarandet av landets 

andliga värdegrunder, landets rika kulturella såväl som historia arv och i och med detta även 

människornas identitet, så att Ryssland ska förbli Ryssland och inte förlora sin unika karaktär 

till motsatsen av så många andra västerländska länder, åt vilket patriarken instämmer och 

säger:  

Det viktigaste är kanske att denna ståndpunkt bygger på samma moraliska principer som 

vår lagstiftning idag bygger på. Dessa principer växer ut ur vår andliga och moraliska 

tradition, som den ryska staten idag inte utmanar. Det finns inget mer allvarligt och 

viktigt än en moralisk konsensus i samhället. Om det finns enighet kring de viktigaste 

moraliska värdena, så bildas alla sociala relationer harmoniskt.62 

Det kanske mest intressanta som man kan urskilja i patriarkens tal och det som jag anser är 

viktigt att uppmärksamma är hur den ryska ortodoxa kyrkan på sitt vis legitimera och stödjer 

                                                           
59 Vremja. Kanal 1. Samlingen Arhijerejskij sobor. 2017, 1 december, 21:03.  

 
60 Byström, G. Med guds hjälp: om religion och politik i Ryssland, Ungern och Polen. Stockholm: Ordfront, 
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61 Vremja. Kanal 1. Samlingen Arhijerejskij sobor. 2017, 1 december, 21:03.  
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den rådande politiken i landet, genom att instämma med presidentens tal visar man att 

samarbetet som pågår mellan staten och kyrkan är ömsesidig. Man kan även närmare urskilja 

samma diskurs under Vladimir Putins tv-sända gratulation av patriarken Kirill på hans 

födelsedag den 20 november, då Putin tackar patriarken för allt hans arbete för landet och 

dess människor samtidigt som patriarken särskilt tackar Putin för det samarbetet som 

genomförs mellan staten och kyrkan. Enligt patriarken så fokuserar detta samarbete på ett 

enda mål ”…så att människorna ska leva bättre, både andligt och materiellt, så att landet ska 

fortsätta blomstra och att det ska finnas lycka i varje familj. Jag vill tacka er för att detta 

samarbete blir starkare och är övertygad om att många kommer att uppskatta det. Så jag 

tackar er innerligt.”63 Genom patriarkens tanke om att både staten och kyrkan arbetar mot 

samma mål, det vill säga: människornas välmående, tillskriver han att det starka samarbetet 

som sker mellan staten och kyrkan är en självklarhet som kanske inte heller borde ifrågasättas 

av någon och främst inte av kyrkans medlemmar. Därigenom kan detta tankesätt inte bara 

legitimera den rådande politiken i landet men också försöka reproducera tanken om att den 

politiska situationen inte bör förändras och undermedvetet skicka signaler till det ryska folket 

att rösta på Putin i presidentval 2018. 

Det är viktigt att poängtera att diskursen som man ser Vladimir Putin använda under denna 

samling inte är isolerade till just denna nyhetssändning utan att de återkommer i många av 

presidentens tal vid andra tillfällen, kanske främst under högtider som påsken, jul och nyår. I 

sina tal påpekar Vladimir Putin med hög affinitet vilken otroligt viktig och unik roll den ryska 

ortodoxa kyrkan har i väckandet av de moraliska värderingarna, hur den stärker människorna 

på livets väg, hur den kreativt deltar i uppväxten av den yngre generationen, stärker 

familjebanden, bevarar det rika historiska och kulturella arvet i Ryssland samt hur den arbetar 

för harmoniseringen av den interetniska samt interreligiösa relationerna och genom detta 

arbete bevarar fred och harmoni i landet. Detta kan man se under tv-sändningen den sjunde 

januari, dagen då de ortodoxa-kristna firar jul, där Vladimir Putin gratulerade det ryska folket 

och noterade hur denna helgdag uppmanar människorna att främja fred och harmoni.64 

Samtidigt som kyrkans deltagande i uppväxten av den yngre generationen kan tolkas som ett 

försök att införliva moraliska värderingar hos den ryska befolkningen och genom detta 

avskräcka människor från det som anses vara omoraliskt beteende så kan man även förstå det 

som att kyrkan har nyckelrollen i fostran av den yngre generationen i patriotisk anda och i och 

med det producera en befolkning som är beredd att tjäna fosterlandet. 

Ett av huvudteman under Arhijerejskij sobor år 2017 var också den pågående situationen i 

Syrien och utmaningen att skydda den kristna befolkningen i mellanöstern samt på andra 

platser. I tv-sändningen den andra december beskriver man den viktiga rollen som kyrkan kan 

ha i upprättandet av det fredliga livet i landet, efter att de syriska styrkorna med stödet av den 

ryska militären har praktiskt taget befriat landet från terroristerna. Vladimir Putin betonade att 

Moskva är beredd på att hjälpa till och återuppbygga de ca 400 kristna helgedomar samt 

heliga platser tillhörande andra religiösa samfund som blev förstörda under kriget i Syrien. 

Efter vilket patriarken Kirill tog över ordet och beskrev hur mycket smärta förföljelsen av 

olika religiösa grupper samt förstörelsen av dess heliga platser för med sig. I och med detta 

tackade han den ryska militärens ansträngningar som ledde till krossandet av terrorismen, 

efter vilket han instämmer med Putins tankegångar om att återställa helgedomarna i Syrien så 

att människorna kan få möjligheten att återvända till sina vanliga liv. Mot reportagets slut får 

                                                           
63 Vremja. Kanal 1. Vladimir Putin gratulerar patriarken. 2017, 20 november, 15:11.  

 
64 Vremja. Kanal 1. Vladimir Putin om kyrkans roll i samhället. 2017, 7 januari, 21:03.  
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man se den grekisk-ortodoxa patriarken av Antiokia och hela öst personligt tacka Putin och 

Ryssland för allt jobb som de genomför i mellanöstern i allmänhet och Syrien i synnerhet. 

Även om det kanske inte är helt uppenbart så anser jag att det är möjligt att urskilja en viss 

andlig dimension i sätten man väljer att porträttera den ryska militären och dess så att säga 

”heliga kamp” mot terrorismen. Denna framställning kan självklart väcka flera olika 

reaktioner hos den troende befolkningen i Ryssland, men det jag tror att detta reportage 

försöker visa på är att Rysslands militära inblandning i mellanöstern är legitim och att de 

ryska aktionerna är ”välsignade” av den ortodoxa kyrkan och att man genom detta initiativ 

räddar den kristna befolkningen. 

 

4.3 Vi och dem 
 

I citaten i det föregående avsnittet kan man se hur Vladimir Putin hämtar inspiration från den 

ryska ortodoxa kyrkans historia för att frambringa den ryska patriotismen och genom den 

försöka skapa en nationell identitet, en föreställd gemenskap av idéer och attityder som enar 

landets människor, en identitet som är skapad kring landets unika karaktär, dess historia och 

kultur. I denna pågående process och utveckling där den ryska identiteten utformas skapas 

även ”den andre”, fiende som vill infiltrera och rubba den stabila grunden på vilken den ryska 

identiteten är byggd på. Det skapas ett ”vi och dom-tänk”, där man tillskriver alla positiva 

egenskaper till sin egen grupp och hyllar dess seder samtidigt som man fördömer allt 

främmande för att legitimera sin egen ståndpunkt. Då Ryssland under en lång tid har setts som 

västvärldens fiende är det kanske inte heller konstigt att Ryssland i sitt skapade av ”den 

andre” på sitt sätt kritiserar västvärlden och den sorts av kultur den försöker exportera. Som vi 

har sett tidigare i analysen presenteras västvärldens liberala demokratier, som de gudlösa 

samhällen som har glömt bort sina rötter, sin historia och kultur, vilket har resulterat i en 

degradering av samhället som nu karaktäriseras utav främlingsfientlighet, religiösa konflikter 

och extremism. På den andra sidan presenteras Ryssland, ett samhälle som vårdar sitt 

kulturella och historiska arv och genom detta kännetecknas av ordning och stabilitet. 

Samtidigt som det kan finnas olika sociologiska fördelar med denna form av generalisering så 

är denna uppdelning på många sätt oroväckande då den påminner om den amerikanske 

statsvetaren Samuel Huntingtons tankar om civilisationernas kamp.  

År 2018 deltog Vladimir Putin i diskussionsforumet ”Valdai Discussion Club”, ett forum vars 

syfte är att främja dialog bland den globala intellektuella eliten för att hitta lösningar och 

övervinna kriser i det internationella systemet. Under mötet behandlades flera olika teman ett 

av vilket var Rysslands position i ett kärnvapenkrig. Putin klargjorde att Ryssland endast 

kommer att använda sig av kärnvapen som ett svar på en ankommande attack, under de 

förhållanden då man är helt säker på att en potentiell aggressor har anfallit Rysslands 

territorium. Putin beskriver ett potentiellt kärnvapenkrig som en världskatastrof och försäkrat 

att Ryssland aldrig kommer själv att initiera attacken, samtidigt hade Putin några intressanta 

ord att säga till den möjliga anfallaren: 

Aggressorn måste ha klart för sig att vedergällningen är oundviklig, att han kommer att 

bli förstörd. Vi däremot- är överfallets offer, vi som martyrer kommer hamna i paradiset 

medan de kommer bara att dö, de hinner inte ens att ångra sig.65 

                                                           
65 Vremja. Kanal 1. Valdai Discussion Club. 2018, 21 oktober, 22:00.  
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Medan många kanske väljer att fokusera på Putins uttalande om Rysslands position i ett 

kärnvapenkrig, någonting som Kanal 1 själv valde att fokusera på i sina diskussioner kring 

presidentens kommentarer, samtidigt som man var snabb nog att poängterade USA:s 

inblandning i byggandet av en militärbas nära Rysslands gränser för att exemplifiera 

provokationerna av den potentiella aggressorn. Det som å andra sidan intresserar mig i detta 

exempel är att det illustrerar intertextualiteten och hur man med hjälp av ett slags religiöst 

språkbruk identifierar vilka ”vi” är och samtidigt kritiserar den ”andre”. I sina resonemang 

under mötets gång skryter nästan Putin med att Ryssland är ett land vars befolkning är beredd 

att försvara sin självständighet samt landets suveränitet, att folket är beredda att uppoffra sina 

liv för moderlandet – en benägenhet som inte alltid finns hos människor från andra länder.66 I 

dessa resonemang understryks det ryska folkets egendomlighet, dess unika karaktärsdrag som 

är byggda på dess historia, kultur och religion.  

Här kan vi se resonemang som även uppkommer i boken Med Guds hjälp av Gabriel 

Byström, i en intervju som författaren gjorde med den ryske poeten Olga Sedakova beskriver 

man Rysslands nationella idé. Enligt Sedakova så ligger kärnan i denna nationella självbild 

just i det att Ryssland inte är som andra länder, därför är det inte heller konstigt att man inom 

politiken försöker på så sätt understryka dess unika karaktärsdrag och landets storhet. 

Retoriken som ständigt uppkommer är att ”vi” är storslagna, ”vi måste vara starka, omvärlden 

”respekterar” eller kanske rättare sagt fruktar oss, samtidigt som man i dessa beskrivningar 

predikar om omvärldens omoral.67 Kyrkan och staten hjälper på så sätt varandra i 

utvecklingen av patriotismen samt den ryska identiteten. 

En intresseväckande teori som ämnar att belysa uppkomsten av denna konservatism och 

polariseringen mellan ”oss” och ”dem” är teorin om politisk ortodoxi som presenteras i 

kapitlet Politisk ortodoxi. Den nya ryska messianismen av författaren Maria Engström. 

Politisk ortodoxi beskrivs som den mest radikala varianten av den nya ryska konservatismen 

och kommer enligt författarens egen bedömning tjäna som utgångspunkten för den nya ryska 

identiteten. Detta är en ideologisk doktrin som reflekterar över ”meningen med Ryssland” och 

genom detta formulerar stora berättelser om landets uppgifter i världshistorien och 

förhållandet mellan staten, folket och det ortodoxa arvet.68 Denna idélära propageras i första 

hand inte av den ortodoxa kyrkan själv utan av en intellektuell elit och en rad konservativa 

organisationer med både direkta och indirekta kopplingar till Kreml.69 Enligt Engström gör 

detta perspektiv ett försök att återinföra den kristna läran i Rysslands inrikes- och 

utrikespolitik och genom detta erbjuda ett alternativ till globaliseringsprojektet. I 

utformningen av landets narrativ och uppgift i världshistorien så utgör begreppet katechon en 

central roll, ordet kommer från grekiskan och betyder ”hindret, den/det som håller Antikrist 

från seger”. Enligt de politiska ortodoxas uppfattning så har Ryssland antagit rollen av denne 

katechon, genom att agera som en stormakt måste Ryssland därför sätta sig emot den ”Nya 

Världs Ordningen” som är Antikrists avkomma och den laglöshet som följer i samhällen utan 

ett sammanhållande normsystem, Ryssland måste förse världen med ordning och rättvisa.70 

För att Ryssland ska kunna utöva sin mission som hindret mot Antikrist behöver landet 

samtidigt ha stora teknologiska och militära framgångar, vilket betyder att de politisk 

                                                           
66 Vremja. Kanal 1. Valdai Discussion Club. 2018, 21 oktober, 22:00. 
67 Byström, G. Med guds hjälp: om religion och politik i Ryssland, Ungern och Polen. Stockholm: Ordfront, 

2007, s. 45. 

68 Engström, M. Politisk ortodoxi. I Religion och politik i Ryssland, Namli, E. och Svanberg, I. (red.). Uppsala: 

Swedish Science Press, 2012, s.65. 

69 Ibid. s.69. 
70 Ibid. s.73. 
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ortodoxa måste framställa ett pragmatiskt moderniseringsprogram. Sättet de politisk ortodoxa 

vill konstruera ett moderniseringsprogram och samtidigt erbjuda ett alternativ till 

globaliseringsprojektet är genom att avskilja tanken om modernitet från dess kopplingar och 

associationer till västernisering och liberalisering. Detta görs med hjälp av föreställningen om 

atomortodoxi, detta begrepp syftar till att förena både teknologiska och militära framsteg med 

den andliga och kulturella traditionen genom att jämställa kyrkans och kärnvapnets funktion. 

Kyrkan och kärnvapen ses enligt detta perspektiv som två likvärdiga sköldar som skyddar 

Ryssland och dess sammanhållande normsystem mot både ideologiska och militära attacker, 

vars uppgift är att rubba den stabila grund som utgör den ryska identiteten.71 

Samtidigt som detta perspektiv har en djup förankring i den ryska historian kan man 

ifrågasätta hur utspridd denna form av den radikala konservatismen verkligen är hos den 

vanliga befolkningen och om denna ideologi faktiskt skulle kunna utgöra grunden för den nya 

ryska identiteten. Det är en sak att hävda att den ryska identiteten och den nationella 

självbilden bygger på landets unika karaktärsdrag och dess stolthet över dess rika kulturella 

och historiska arv. Det är en annan sak att hävda att denna självbild kommer att bygga på 

uppfattningen om att Ryssland är den sista befästningen av förnuft och rättvisa i denna 

kosmiska kamp mot kaoset, döden och Antikrist. Icke desto mindre är det möjligt att spåra 

element av detta perspektiv i många av presidentens tal och sättet man väljer att porträttera 

den ryska ortodoxa kyrkan som sköld mot omvärldens kaos och anomi. 

 

4.4 The God Strategy 
 

Ett annat exempel som jag anser belyser Vladimir Putins samband med den ryska ortodoxa 

kyrkan kan man se under det ryska forumet av volontärer som tog plats i Moskva den 6 

december år 2017. I detta möte deltog nästan 15 000 personer från hela landet och man 

uppmärksammade alla de unga och gamla volontärerna, under denna samling föreslog 

Vladimir Putin att deklarera 2018 som året av volontären. Det intressanta med denna tv-

sändning och sändningen under ”Valdai Discussion Club” är att de illustrerar hur Vladimir 

Putin i sina tal, vare sig i en religiös kontext eller inte, använder mycket av samma retorik 

som patriarken Kirill av Moskva.72 Presidenten betonar fraser som ”omsorg”, ”medlidande”, 

”villigheten att hjälpa världen” och ”tjäna fosterlandet,” vilket vid första ögonblicket kanske 

inte ses så märkvärdiga för någon som är utomstående, men om man gräver djupare kan man 

se att dessa ord kan betyda mycket mer för människorna som är medlemmar av den ryska 

ortodoxa kyrkan och generellt för människor som regelbundet kollar på Kanal 1. Putins tal 

efterliknar patriarkens retorik under högtider som exempelvis under julfirandet den 7 januari 

2016, där patriarken talar just om ”omsorg”, ”medlidande”, kallar till gemensamt arbete, 

utöva goda handlingar vare sig de är stora eller små 73 och programmet Slovo Pastyrya där 

patriarken menar att den enda rätta vägen att leva är genom att ”… tjäna Gud, kyrkan och 

fosterlandet”.74 Den ryska ortodoxa kyrkan betonar och uppmuntrar tanken om gemenskapen 

samt föreställningen att agera för gruppens välmående framför den individuella. 

                                                           
71 Ibid. s.74. 
72 Vremja. Kanal 1. Vladimir Putin deklarerar 2018 som året av volontären. 2017, 10 december, 22:16.  

 
73 Vremja. Kanal 1. Patriarken önskar god jul. 2016, 7 januari, 12:03. 
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Om vi samtidigt analyserar presidentens ordval under diskussionsforumet ”Valdai Discussion 

Club” där han identifierar det ryska folket med martyrer samt överfallens offer, och jämför 

det med patriarkens resonemang i avsnittet Slovo Pastyrya som sändes den 18 maj 2019, då 

han behandlade tittarfrågan Hur lär man sig att inte vara rädd för döden? så kan man 

upptäcka likheterna i patriarkens och presidentens retorik. Patriarken menar att det är naturligt 

för vanliga människor att vara rädda för döden men att den kristna tron hjälper en att mildra 

denna rädsla. Genom religiösa erfarenheter och fromhet har heliga människor enligt 

patriarken inte bara slutat att vara rädda för döden utan också med glädje förberett sig för 

denna övergångspunkt, från ett liv till ett annat. Patriarken menar dessutom att en människa 

som lever i förbindelse med Gud övervinner all sin rädsla och därmed även rädslan för döden. 

Denna förbindelse och den speciella relationen det ryska folket har med Gud uppmärksammas 

även mot avsnittets slut då diskussionen har gått in på att behandla temat om andra 

världskriget, i detta segment målar patriarken upp med hjälp av objektiva modalitet hur 

Europa lett av Hitler inledde ett krig mot Ryssland och hur Ryssland lyckades krossa 

motståndaren. Patriarken menar att världskrigens historia vittnar om att Ryssland i denna 

”rättfärdiga” kamp med aggressorn alltid lyckades vinna, inte bara tack vare dess militära 

framsteg och dess ”offrande” folk utan också tack vare Guds nåd.75 

Här kan vi se hur både presidenten och patriarken genom sitt språkbruk vidmakthåller och 

framhäver det ryska folkets unika karaktärsdrag samtidigt som man avskiljer sig från 

västvärlden. Denna perception om Det heliga Ryssland och uppfattningen om att ens aktioner 

är så att säga ”välsignade” av Gud kan på många sätt vara problematisk, då man genom denna 

infallsvinkel ser sig själv stå på rätt sida av konflikten i den ”rättfärdiga” kampen mot 

aggressorn. Denna framställning betonar landets unika position i bevarandet av det kristna 

budskapet och därigenom den speciella relationen det ryska folket har med Gud. Genom att på 

detta sätt legitimera sin position och praktiskt taget garantera det ryska folkets plats i paradiset 

uppmanar man människor att inte vara rädda för döden och i en eventuell konflikt kunna 

uppoffra sina liv för moderlandet. 

Denna strategi som president Putin använder sig av kan sammanfattas under begreppet ”God 

Strategy”,76 ett tillvägagångsätt som kanske blir mer uppenbar om vi förflyttar oss till USA 

där dess användning har blivit allt mer tydlig och där det har gjorts omfattande forskning om 

dess tillämpning. Detta är en strategi som används främst av kandidater inför presidentvalen i 

USA för att locka till sig den stora religiösa väljargruppen, i synnerlighet den evangeliska 

kristna gruppen som utgör en stabil bas på ungefär 25 % av alla väljare. Dess användning kan 

man spåra tillbaka till början av 1980-talet då president Reagan förstod att man med hjälp av 

strategin kan säkerställa en stor väljargrupp och vinna valet, detta har nu har blivit en norm 

för alla presidentkandidater att följa.77 ”God Strategy” bygger på två typer av religiös 

kommunikation, den första typen kallas ”God-talk”, denna kommunikationsform framhäver 

och uppmärksammar direkta referenser till Gud eller det religiösa som gör det väldigt 

uppenbart för alla lyssnare att förstå vad det är man syftar till, detta kan man exempelvis se i 

Putins tal under viktiga religiösa högtider som under påsken och julen. Den andra typen av 

den religiösa kommunikationen som många kandidater utnyttjar är ”Faith-talk”, denna 

kommunikationsform använder sig av är mycket mer subtila signaler och därför svårare för 

lyssnare som står utanför den sociala kontexten att fånga upp. Den använder sig av termer 

som under en lång tid har blivit religiöst laddade och genom detta kräver djupare kontextuella 

                                                           
75 Slovo Pastyrya, Kanal 1. Hur lär man sig att inte vara rädd för döden? 2019, 18 maj.  
76 Domke, D. & Coe, K. The God Strategy: The rise of religious politics in America, Journal of Ecumenical 

Studies, 2007.  
77 Domke, D. & Coe, K. The God Strategy: The rise of religious politics in America, Journal of Ecumenical 
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kunskaper av mottagaren, kunskaper om exempelvis traditioner, kultur och religion. Denna 

sort av vokabulär är djupt inbäddat i den amerikanska såväl som ryska kulturen.78 Exempelvis 

har kanoniseringen av nymartyrer, kristna människor som har dödats av sovjetmakten för sin 

tro, blivit en enorm viktig del av den ryska ortodoxa kyrkan efter Sovjetunionens fall.79 Denna 

länk med historien bidrar samtidigt men det starka traditionsbevarande elementet hos den 

ryska ortodoxa kyrkan. Med tanke på den ryska ortodoxa kyrkans höga popularitetssiffror kan 

man tolka det som att Putin använder sig av retorik och föreställningar som är djupt 

förankrade i den ryska kulturen och den ryska ortodoxa kyrkan som ett verktyg för att locka 

till sig fler väljare samt sympatisörer och genom detta legitimera sin politik. Som vi ser 

försöker inte denna typ av intertextualitet att skapa förändring i diskursen, dess syfte är 

snarare motsatsen; att reproducera den befintliga diskursen samt de ojämlika 

maktförhållanden mellan de sociala grupperna och samtidigt legitimera de rådande sociala 

strukturerna som har beviljat makten till den dominerande gruppen. Med det sagt anser jag 

inte heller att det skulle vara så långsökt att tolka Putins försök att använda den ryska 

ortodoxa kyrkan och dess position i samhället för att distrahera den ryska befolkningen från 

landets nuvarande problem. Genom att påtrycka den andliga dimensionen och framhäva dess 

roll i samhället görs ett försök att kompensera för den ”bristande” materiella positionen eller 

landets ofullkomliga politiska system. 

 

4.6 Slutsatser 
 

Jag har i denna uppsats utgått ifrån följande frågeställningar: 

-På vilka sätt försöker den rådande regeringen i Ryssland, framställa den ryska ortodoxa 

kyrkan och dess roll i samhället på den största och äldsta tv-kanalen Kanal 1?  

-Hur legitimeras den ryska ortodoxa kyrkan från maktens sida? 

-Enligt informationen som blir tillgänglig på tv-kanalen, vad kan ses som regeringens 

anledningar till det starka samarbetet med den ryska ortodoxa kyrkan? 

Utifrån dessa utgångspunkter kan jag konstatera att den ryska ortodoxa kyrkan framställs i 

otroligt positivt ljus på tv-kanalen. Först och främst betraktas den ortodoxa kyrkan som en 

essentiell beståndsdel av den ryska identiteten, en beståndsdel som inte går att separera från 

landets folk och dess historia, en beståndsdel som hjälper att ena landets människor. Denna 

uppfattning ger samtidigt upphov till tanken om att Ryssland måste bevara sitt kulturella och 

historiska arv och på så sätt även den ryska essensen för att kunna stå emot landets framtidens 

problem. Utifrån dessa premisser som betraktas vara en del av en obestridlig kunskap 

konstruerar man föreställningen om kyrkan som skölden mot omvärldens anomi som 

förhindrar landets degradering in i ett kaotiskt mörker. Den ortodoxa kyrkan har genom detta 

en central roll i denna process, kyrkans uppgift i det ryska samhället blir på så vis att bevara 

landets andliga värdegrunder, landets rika kulturella såväl som historia arv och i takt med det 

även människornas identitet, så att Ryssland ska förbli Ryssland och inte förlora sin unika 

karaktär. Genom denna infallsvinkel och tanken om att både staten och kyrkan arbetar mot 

samma mål, det vill säga människornas välmående och landets stabilitet försöker man 

framställa att samarbetet mellan kyrkan och staten är en självklarhet. 
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Som redan tidigare nämnt har den ortodoxa kyrkan ett instrumentellt värde i konstruktionen 

av den ryska identiteten och dess ”egendomliga” karaktär som i sin tur leder till 

konstruktionen av ett ”vi och dem tänk”. På den ena sidan presenteras västvärldens liberala 

demokratier, de gudlösa samhällen som har glömt bort sina rötter, sin historia och kultur, 

vilket har resulterat i en degradering av samhället som nu karaktäriseras utav 

främlingsfientlighet, religiösa konflikter och extremism. På den andra sidan presenteras 

Ryssland, ett samhälle som vårdar sitt kulturella och historiska arv och genom detta 

kännetecknas av ordning och stabilitet. Med tanke på den ryska ortodoxa kyrkans höga 

popularitetssiffror och dess djupa förankring i den ryska kulturen kan man förstå statens 

användning av dessa symboler som ett nödvändigt verktyg för den kulturella produktionen 

med vilkens hjälp man konstruerar diskursen till sin egen fördel. Kyrkan och dess 

förställningar förser på så sätt staten med legitimitet för dess aktioner och samtidigt grunden 

till den nationella idén. Diskursens syfte är därigenom inte att gynna en social förändring utan 

snarare att reproducera de rådande maktförhållanden i landet och samtidigt rättfärdiga 

statens/landets aktioner på den nationella och internationella arenan.  
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Kapitel 5 Reflektioner 

 

5.1 Teoretisk reflektion 
 

Jag har i denna studie använt mig av den socialkonstruktivistiska teorin om kulturell 

produktion och dess insikter om att massmedian kan fungera som ett essentiellt medel för den 

dominerande grupperna att påverka den samhälleliga diskursen till sin egen fördel som ett 

övergripande ramverk för min analys. Min avsikt var således inte att utveckla teorin utan 

snarare använda den som en teoretisk utgångspunkt för att sätta i perspektiv mitt material och 

genom detta få en bättre förståelse av dess resultat. Då syftet med min uppsats var att 

åskådliggöra hur den ryska staten konstruerar och formar diskursen kring den ryska ortodoxa 

kyrkan med hjälp av median anser jag att denna teori var mycket lämplig att använda. Det är 

självklart möjligt att en mer teorifokuserad studie skulle ha lett till en mer djupgående 

förståelse, men min ambition i denna uppsats var att låta materialet tala för sig själv och 

samtidigt återanknyta till tidigare forskning för att på så sätt placera in mitt resultat i ett 

sammanhang genom tillämningen av den abduktiva ansatsen. 

 

5.2 Metodologisk reflektion 
 

Det finns flera anledningar till att kombinera den kvalitativa innehållsanalysen med insikter 

från den kritiska diskursanalysen, för det första är både innehållsanalysen och diskursanalysen 

väldigt flexibla metoder som tillåter dem att sammansättas med lärdomar från andra 

tillvägagångsätt. För den andra har dessa metoder mycket gemensamt, i den bemärkelse att de 

båda ingår i den ”textanalytiska familjen”. Medan min användning av den bredare formen av 

den kvalitativa innehållsanalysen har fokuserat på att systematiskt analysera budskap som 

finns inbäddade i de utvalda texterna vilket har hjälpt mig att förklara och beskriva dess 

karakteristiska drag så har den kritiska diskursanalysen bidragit med den 

socialkonstruktivistiska infallsvinkeln och de lingvistiska analysverktygen i denna uppsats. 

Det skulle självklart vara möjligt att enbart fokusera på en av metoderna, det vill säga 

antingen endast kategorisera mitt material eller inrikta sig på dess lingvistiska uppbyggnad, 

men på grund av syftet och problemformuleringen i denna uppsats så anser jag att det har 

varit lämpligt att kombinera dessa metoder. Den generella kritiken mot dessa metoder ligger i 

att de förlitar sig på subjektiva tolkningar av materialet, en kritik som oftast återkommer mot 

alla former av kvalitativa studier. Jag hoppas dock att min transparens, som jag har 

eftersträvat att åstadkomma i min detaljerade beskrivning av materialet och dess kontext samt 

återanknytningen till tidigare forskning inom detta område har inte bara hjälpt läsaren att följa 

mina resonemang utan också nyttjat läsaren att formulera egna uppfattningar om situationen.  

 

5.3 Empirisk reflektion 
 

Som sagt har det enligt min uppfattning gjorts relativt lite forskning inom detta ämne, de 

flesta studierna har antingen fokuserat på att undersöka den historiska aspekten av religionen i 

Ryssland eller på dess politiska system. Dock är det nämnvärt att poängtera att den forskning 

som har gjorts inom området av religion i dagens Ryssland har varit väldigt givande för min 

egen studie. Samtidigt som jag i stort sätt har kommit fram till samma resultat som tidigare 
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forskning, det vill säga att den ryska ortodoxa kyrkan har haft en central roll i formandet av 

den ryska identiteten och används idag som en understödjande kraft för landets politik, så har 

min studie bidragit med användbar information om hur diskursen kring den ryska ortodoxa 

kyrka konstrueras och vilken information som förmedlas till det ryska folket, just denna 

aspekt har enligt min uppfattning till viss del saknats i tidigare forskning. Jag hoppas på så 

sätt att min studie har gett en inblick i den ryska offentliga diskursen och genom detta 

utvecklat läsarens förståelse om att det kanske inte är så enkelt som det låter att exportera 

”västerländska” värden till Ryssland. 

 

5.4 Avslutande reflektioner 
 

Utifrån tidigare forskning och mitt eget bidrag inom detta område så anser jag att nästa steg 

att utforska är hur vanliga människor i Ryssland påverkas av den statliga framställningen och 

konstruktionen av den ryska ortodoxa kyrkan. Hur uppfattar vanliga ryssar den religiösa 

framställningen? Och vilka sociala konsekvenser får dessa diskursiva praktiker?  Vilka både 

direkta och indirekta konsekvenser får dessa uppfattningar på synen av HBTQ-personer och 

dess rättigheter i det ryska samhället? Fältstudier till Ryssland och insamlingen av eget 

material genom exempelvis intervjuer och enkäter skulle på så viss kunna utgöra en utmärkt 

metod att använda för vidare forskning inom detta område. 
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