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Abstract 
 

Gorbachev from the editorial pages’ point-of-view: A study of whether 10 Swedish 

newspapers’ editorial pages changes their view of Gorbachev before, during and after the 

August Coup in 1991. 

The aim of this essay was to examine whether 10 Swedish newspapers editorial pages and 

their editorial writers changed their view on Mikhail Gorbachev before, during and after the 

August Coup in 1991. Moreover, the aim was also to see if the editorial pages used the same 

sources when they wrote about Gorbachev.  

 

In this essay four main questions were asked: 

- How is Gorbachev described before the August Coup? 

- How is Gorbachev described during the August Coup? 

- How is Gorbachev described after the August Coup? 

- What sources did the editorial pages use when they wrote about Gorbachev? 

 

Ten newspapers and their editorial pages from the period of 1-31 August and 1-6 September, 

as well as 10-31 December 1991 and 1 January 1992 were examined. It was discovered that 

most of the editorial pages changed their view from being negative in August to being more 

positive in December. 

 

As a conclusion it can be stated that the examined editorial pages did not write much about 

Gorbachev in the beginning of August and if they did mention him it was in a negative tone. 

One of the reasons for the lack of mentioning during the August Coup could be that the 

editorial writers were not sure whether Gorbachev would return back to power. In December 

the views about Gorbachev were mostly positive, which could be related to the fact that the 

Soviet Union was about to become dissolved. Regarding the sources some of the newspapers 

referred to the same sources without giving clear information about where the source came 

from. A majority of the editorial pages referred to the meeting between Gorbachev and 

George Bush, as well as to Gorbachev’s meeting with the Supreme Soviet after the August 

Coup. 
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1 Inledning 
I år i december är det 19 år sedan Sovjetunionen upplöstes och länder som Estland, Lettland 

och Litauen fick sin självständighet. För det mesta förknippas Sovjetunionen med ledare som 

Vladimir Lenin och Josef Stalin som skrev in sig i historieböcker på grund av de dåd de 

begick. Michail Gorbatjov brukar jämföras som en kontrast mot dessa två eftersom han 

införde reformer som inte skulle ha införts under Stalins tid. Västvärlden såg honom ur en 

positiv synvinkel och Margaret Thatcher menade att Gorbatjov var en som hon kunde göra 

affärer med. 

I en artikel från 2006 i Dagens Nyheter står det att ”Sovjetunionen må ha varit dödsdömt, men 

världen har Gorbatjov att tacka för att det rike han styrde över upphörde att existera utan att 

orsaka en världsbrand.”
1
 Att Dagens Nyheter 15 år efter Augustikuppen anser att Gorbatjov 

bör uppmärksammas för upplösningen av Sovjetunionen är intressant. Det är inom detta 

område som denna uppsats hamnar. Om synen på Gorbatjov verkar vara positiv nu var den 

det då under hans regeringstid? Denna uppsats kommer att undersöka om 10 svenska 

tidningars ledarsidor ändrar sin åsikt om Gorbatjov före, under och efter Augustikuppen 1991. 

Hänvisar de till samma källor eller använder de olika?  

I uppsatsens första kapitel kommer det att ges en kort bakgrund till Augustikuppen, för att 

läsaren ska ha en bild över vad begreppet innebär. För att få ett hum om vad västvärlden 

ansåg om Gorbatjov under kuppen studerades fem historikers studier om Augustikuppen och i 

forskningsläget av denna uppsats tas deras åsikter och behandlande av Gorbatjov upp mer 

noggrant.  

I kapitel 2 kommer det att redogöras för undersökningen och i kapitel 3 kommer 

undersökningens resultat att analyseras och slutligen diskuteras och även tidningarnas källor 

kommer att analyseras. I kapitel 4:s diskussion kommer tidningarna att ställas mot varandra 

och jämföras och i kapitel 5 kommer resultatet och analysen att sammanfattas och slutsatser 

att dras. 

Jag har även valt att skriva Augustikuppen, Kalla Kriget och Högsta Sovjet med versala 

inledningsbokstäver istället för med gemener. I uppsatsen förekommer ibland tidningens 

namn och det följs ibland av verb som ”skriver”. I sådana fall syftas det på ledarskribenten 

eller krönikören. 

1.1 Michail Gorbatjov och Augustikuppen 

Michail Gorbatjov var den yngste sovjetiske generalsekreteraren och den första ledaren som 

var född i Sovjetunionen och inte i Tsarryssland. Han var även den förste ledaren som hade 

studerat vid ett universitet sedan Lenin.
2
 Gorbatjov antog sig uppdraget att reformera 

Sovjetunionen och han införde sina två program glasnost och perestrojka. Perestrojkan 

innebar omstrukturering och glasnost innebar öppenhet, med andra ord fick man uttrycka sin 

åsikt om gamla händelser som skett i unionen. När Gorbatjov tillträdde makten hade inte 

mycket ändrats i Sovjetunionen sedan Stalin. Unionen hade en högt centraliserad diktatur som 

var dominerat av det sovjetiska kommunistpartiet.
3
 Vid införandet av sina reformer insåg 

Gorbatjov att det krävdes fred utomlands för att reformerna skulle fungera och därmed 

ändrade han på utrikespolitiken.
4
 1986 kom Gorbatjov och dåvarande amerikanske president 

                                                           
1  Nye, Joseph (2006-04-11). Världen Borde Tacka Michail Gorbatjov. Dagens Nyheter 
2 Bowker, Mike & Ross, Cameron, red. Russia after the Cold War. Essex: Pearson Education Limited (2000), 3 
3 Bowker, 1 
4 Bell, Philip. Världen efter 1945. Stockholm: Prisma (2003), 395 
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Ronald Reagan överens om att ha ett toppmöte i november, vilket skulle bli det första av fyra 

toppmöten. George Bush blev USA:s president 1989 och ersatte Reagan på toppmötena med 

Gorbatjov.
5
 

Philip Bell förklarar situationen i Sovjetunionen i slutet av 80-talet med följande ord ”det var 

som om en kraftfull motor plötsligt hade kopplats loss från det fordon som den var avsedd att 

driva och fordonet själv rörde sig av egen kraft.”
6
 Mike Bowker tar upp i Russia after the 

Cold War att det hade varnats kontinuerligt i sovjetisk media sedan vintern 1990 att det skulle 

kunna ske en kupp.
7
 

Philip Bell skriver att Gorbatjovs maktställning i Sovjetunionen blev sämre på grund av en 

kombination av händelser, men mest på grund av kuppen som skedde den 18 till den 21 

augusti. De som utförde kuppen ville återupprätta kommunistpartiets makt och myndighet, få 

tillbaka det gamla Sovjetunionen som funnits tidigare. Gorbatjov befann sig på Krim på 

semester när kuppen inleddes och sattes i husarrest. Kuppmakarna var män som Gorbatjov 

hade valt in i partiet, vilket kom att leda till att han kritiserades för sitt val senare. 

Kuppmakarna hävdade att Gorbatjov var för sjuk för att utöva sitt ansvar som ledare och 

därför utropade de ett undantagstillstånd. Kuppen slogs ned delvis på grund av att Gorbatjov 

själv bestämt vägrade underteckna något dokument, delvis genom det öppna motståndet från 

den ryske presidenten Boris Jeltsin och delvis på grund av deras egen ledares tveksamhet. Till 

skillnad från Gorbatjov var Boris Jeltsin demokratiskt vald som Rysslands president och en av 

anledningarna till att Jeltsin sågs som populärare var för att han var ”en av folket”, han 

härstammade inte från en rik familj. Han sågs som en martyr av folket efter att Gorbatjov 

uteslutit honom från politbyrån 1987.
8
 

Bell skriver att Gorbatjov avgick som generalsekreterare för kommunistpartiet den 23 augusti 

och att den ”enda” roll han hade var som president för Sovjetunionen, som då befann sig i en 

upplösningsprocess.
9
 S.J. Ball nämner att Augustikuppen snabbt var över på grund av Boris 

Jeltsin och hans insisterande om att makten skulle flyttas från Sovjetunionen till Rysslands 

regering.
10

 Jeltsin ställde sig på en stridsvagn och proklamerade sitt motstånd mot 

kuppmakarna. Eftersom varken militären eller de andra partimedlemmarna stödde kuppen 

blev kuppmakarna osäkra över hur de skulle fortsätta.
11

 John Gaddis påpekar att kuppmännen 

”själva hade försummat att skaffa sig stöd från militär och polis.”
12

  

Mike Bowker anser att om kuppen hade genomförts två år tidigare så hade den sannolikt 

lyckats men 1991 hade Sovjetunionen förändrats.
13

 Vidare skriver Bowker att när Gorbatjov 

återvände från tiden som fånge märkte han att han återvände till ett nytt land och att hans 

misslyckade försök att rädda kommunistpartiet och landet efter sitt återvändande endast ledde 

till att han sågs vara ute ur politiken.
14

 Gaddis skriver att Jeltsin ersatte Gorbatjov som den 

dominerande ledaren i Moskva efter kuppen.
15

  

                                                           
5 Bell, 397 
6 Bell, 410 
7 Bowker, 9 
8 Ibid 
9 Bell, 423 
10 Ball, Simon J. The Cold War: An International History 1947-1991, Storbritannien: J.W Arrow Publishing (1998),  239 
11 Bowker, 9 
12 Gaddis, John Lewis. Det kalla kriget – pakterna, spionerna, lögnerna, sanningen. Stockholm: Svante Weyler Bokförlag 

AB (2000), 347 
13 Ibid. 
14 Ibid, 10 
15 Gaddis, 348 
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Att kuppen genomfördes just vid den här tidpunkten är, enligt Bell, på grund av att 

kuppmakarna ville hindra undertecknandet av det nya fördraget om unionen mellan 

republikerna som skulle ha ägt rum den 20 augusti. Den 8 december 1991 möttes 

presidenterna för Ryssland, Ukraina och Vitryssland i en konferens i Minsk, och förkunnade 

att Sovjetunionen hade upphört att existera. Den 25 december avgick Gorbatjov som president 

för Sovjetunionen och Boris Jeltsin flyttade in i Kreml som Rysslands president.
16

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om 10 svenska dagstidningars ledarsidor ändrar 

åsikt om Gorbatjov före, under och efter Augustikuppen 1991. Syftet är också att se om dessa 

ledarsidor använder liknande källor och om de i så fall hanterar dem olika. För att kunna svara 

på syftet utgår denna uppsats från följande frågeställningar: 

 Hur beskrivs Gorbatjov före Augustikuppen? 

 Hur beskrivs Gorbatjov under Augustikuppen? 

 Hur beskrivs Gorbatjov efter Augustikuppen? 

 Vilka källor använder ledarsidorna vid nämnandet av Gorbatjov? 

 

1.3 Metod och avgränsning 

1.3.1 Metod 

Undersökningen började med insamling av mikrofilmer från 11 stycken svenska 

dagstidningar, som valdes efter dess upplagsstorlek och efter de som troligtvis skrivit mest 

kring Gorbatjov under hösten 1991. Två tidningar, Norrbottens Kuriren och Norrländska 

Socialdemokraten valdes av regionala orsaker, eftersom de är bland de största dagstidningarna 

i norr men inte trycks i resterande delar av Sverige. En av dagstidningarna, Flamman, visade 

sig inte vara användbar på grund av att den bara trycktes ett fåtal gånger i månaden och inte 

uppmärksammade Augustikuppen mycket och uteslöts därmed från undersökningen. Givetvis 

finns det risk att jag har missat en tidning som ägnat mycket åt att skriva om Gorbatjov men 

det är tämligen orimligt att hinna gå igenom alla svenska dagstidningar som tryckts under 

denna period och deras ledarsidor. 

Alla ledarsidor inom de utvalda dagstidningarna som nämnde Gorbatjov skrevs ut för att 

kunna användas senare vid jämförelsen. Eftersom det är en studie som jämför 10 

dagstidningar verkade det tydligt att metoden som skulle användas var kvalitativ. Tidningarna 

har dels jämförts med varandra och dels med sig själv för att se om det fanns någon ändring i 

deras åsikt. Efter att de tio undersökta tidningarna blivit genomgångna sorterades de in i 

tidsperioderna före, under och efter kuppen. För att kunna se skillnader mellan de valda 

tidsperioderna fokuserades det på ordval som användes i samband med Gorbatjovs namn. Vid 

genomläsningen skrevs olika uttryck ner för jämförelse. Exempelvis nämndes Gorbatjov som 

”impopulär” under kuppen medan det senare i december skrevs att han var en ”stor statsman.”  

 I analysdelen av uppsatsen sorterade jag in tidningarna var för sig eftersom det blev tydligare 

att se hur deras åsikter hade ändrats. Genom att kronologisk se hur ledarskribenterna och 

krönikörerna skrev om Gorbatjov kunde en gradvis skillnad uppdagas. Några av tidningarnas 

namn har förkortats. Dagens Nyheter står som DN, Norrbottens Kuriren som NK, 

                                                           
16 Bell, 424 
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Norrländska Socialdemokraten som NSD, Svenska Dagbladet som SVD och Sydsvenska 

Dagbladet som SYD.  

1.3.2 Avgränsning 

Perioderna som valdes att undersökas var 1 augusti till 15 september 1991, 1 till 31 december 

1991 samt 1 till 10 januari 1992. Dessa perioder valdes för att få en tydlig bild över hur 

mycket Gorbatjov nämndes i ledarsidorna före, under respektive efter Augustikuppen. Efter 

genomläsning av ledarsidorna från ovan nämnda period avgränsades periodens intervall 

ytterligare på grund av att ledarskribenterna inte nämner Gorbatjov mycket kring slutet av 

september, början av december och efter första januari. Uppsatsen kommer att behandla 

resultatet tidningarnas ledarsidor från perioden 1 augusti till 6 september samt 10 till 31 

december och 1 januari 1992. Anledningen till en ytterligare avgränsning är för att 

tidningarna inte nämner Gorbatjov desto mer i slutet av september eller efter första januari. 

Perioden 1-18 augusti undersöker hur Gorbatjov nämns i ledarsidorna före Augustikuppen, 

perioden 19-24 augusti undersöker hur han nämns under Augustikuppen och 25 augusti - 6 

september och 10 december 1991-1 januari 1992 undersöker hur han nämns efter 

Augustikuppen. 

1.4 Källmaterial och källkritik 
Mina primärkällor är dagstidningarnas ledarsidor som används för att kunna besvara syftet 

och frågeställningarna eftersom det är dagstidningarnas ledarsidor som ska undersökas. De 

dagstidningar som används är: Aftonbladet, Arbetarbladet, Dagen, Dagens Nyheter, 

Expressen, Göteborgsposten, Norrbottens Kuriren, Norrländska Socialdemokraten, Svenska 

Dagbladet samt Sydsvenska Dagbladet. Tidningarnas ledarsidor är inte objektiva utan mer 

subjektiva. Ledarskribenternas egen åsikt lyser på ett flertal ställen igenom och det är just det 

med åsikterna som denna uppsats vill undersöka och se om de ändras.  

1.5 Forskningsläge 
Forskning kring svenska dagstidningars ledarsidor och deras gestaltning av Gorbatjov och 

Augustikuppen finns det lite om. Efter att ha sökt efter studier som liknade denna uppsats 

frågeställning hittades inget. Det som det däremot finns forskning kring är Kalla Kriget och 

Michail Gorbatjov. Det finns ett flertal studier kring relationerna mellan USA och 

Sovjetunionen och övergripande verk över Kalla Krigets period. Till den här uppsatsen har 

det använts studier från USA, Storbritannien och Sverige, alla tre kopplade till västvärlden. 

De fem författarnas verk, som har valts, kan ses som allsidiga och övergripande. Två av 

källorna beskriver Kalla Krigets historia, en beskriver historiebruket i Sovjetunionen och en 

beskriver Ryssland efter Kalla Kriget. Alla behandlar de Gorbatjov och Augustikuppen. Det 

hade varit intressant att ha med källor från Ryssland men eftersom jag inte kan ryska eller 

annat slaviskt språk så uteslöts det. Karlssons bok om historiebruket i Sovjetunionen nämner 

inte Gorbatjov endast i ett positivt ordalag som de flesta andra böcker som behandlar Kalla 

Krigets slutskeende och därmed valdes den boken. I följande avsnitt kommer de fem 

författarna att jämföras med varandra i och med deras åsikter om Gorbatjov och vilka källor 

de har valt själva. Det är inte direkt anknutet till uppsatsens syfte men det är intressant att se 

hur historiker ser på Gorbatjov från den här tiden och vad de har använt för källor till sin egen 

forskning. I diskussionsdelen kommer de att nämnas kort i samband med tidningarna. 

När det kommer till Michail Gorbatjov beskriver den amerikanske historikern John Gaddis 

honom enligt följande: ”[att det] aldrig funnits någon som varit så öppen om sitt lands 

tillkortakommanden eller någon så uppriktig i att vidgå den marxist-leninistiska ideologins 



5 

 

brister.”
17

 Gaddis anser att ”för första gången sedan det kalla kriget började hade 

Sovjetunionen en ledare som inte var skrämmande, knölaktig, oemottaglig för resonemang, 

senil- eller farlig.”
18

 Försiktigt kan man ifrågasätta hur man kunde veta följande påstående om 

Gorbatjov redan i början av hans generalsekreterartid. Här verkar det som att Gaddis använder 

sig av det han vet nu istället för att skriva om vad som ansågs då 1985. Gaddis beskriver 

Gorbatjov även som ”kraftfull, beslutstark och osäker på samma gång och [han] ägnade 

väldig energi åt att bryta sönder status quo utan att tala om hur styckena skulle fogas ihop 

igen.”
19

 Författaren nämner att Gorbatjov fick kärlek istället för fruktan ”men bara utanför sitt 

eget land.”
20

 Att han var mer populär i västvärlden nämner även brittiske S.J. Ball som skriver 

att även om Gorbatjov fick gehör och beundran i väst så var varken Bush eller Reagan särskilt 

intresserade att delta i hans fantasi om att diplomatisera Sovjetunionen som supermakt.
21

 

Den brittiske historiedocenten Philip Bell anser att Gorbatjov var en optimist, vilket var något 

han hade gemensamt med dåvarande amerikanske presidenten Ronald Reagan och att 

”Gorbatjov var äventyrlig, och han hade en skarp och flexibel hjärna.”
22

 Hur Bell kan veta att 

Gorbatjov hade en ”flexibel hjärna” är oklart och känns väldigt metaforiskt. Mike Bowker, 

som varit en av redaktörerna för Russia after the Cold War, påpekar att Gorbatjov kom till 

makten för att rädda kommunismen vilket kunde märkas i hans reformer.
23

  

Klas-Göran Karlsson, professor i historia och som har forskat om historiebruket i 

Sovjetunionen anser att Gorbatjovs historiebruk var motsägelsefullt eftersom ”det fanns en 

uppenbar motsättning mellan den teoretiska nyorienteringen mot historia som moral och 

sanningssökande och hans konkreta sovjetideologiska historiebruk, som starkt präglades av 

traditionella historiska formelspråk.”
24

 Han anser att Gorbatjovs ståndspunkter var svåra att 

förena eftersom  

[han kunde] framhärda i att Stalins påskyndade modernisering av 
sovjetsamhället, inklusive en brutal kollektivisering av jordbruket, var en 
nödvändighet för att göra sovjetstaten rustad att möta inre utmaningar och 
yttre hot, i nästa ögonblick kunde han ta avstånd från samma tids politiska 
godtycke, brutalitet och förtryck mot oskyldiga individer.25 

Fortsättningsvis nämner Karlsson att Gorbatjovs oordning i sin egen historiebild ledde till att 

historia gick från att vara ett oönskat perspektiv till att bli ett centralt perspektiv inom 

glasnostpolitiken.
26

 Sannolikt berodde detta på att sovjeterna nu fick yttra sig om händelser 

som skett tidigare vilket ledde till att de även kritiserade Gorbatjov eftersom de ansåg att han 

lovade för mycket och gjorde för litet. Denna politik ledde även till att de som ville ha kvar 

den gamla Sovjetunionen blev oroliga och det kom att leda till Augustikuppen 1991. 

När det kommer till Augustikuppen prioriterar författarna olika. Philip Bell skriver detaljerat 

och ingående om kuppen medan S.J. Ball nämner den kortfattat vilket kan bero på att hans 

studie ska fokusera mer kring konfliktens uppkomst än konfliktens upplösning. John Gaddis 

                                                           
17 Gaddis, 312 
18 Ibid. 
19 Ibid, 313 
20 Gaddis, 343 
21 Ball, 241 
22 Bell, 394-396 
23 Bowker, 3 
24 Karlsson, Klas-Göran.  Historia som Vapen: Historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985-1995, Stockholm: Natur & 
Kultur (1999), s 114 
25 Ibid, 115 
26 Karlsson, Klas-Göran, 115 
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nämner att den varade under tre dagar men beskriver inte mer detaljerat än så.
27

 Karlsson 

beskriver kortfattat hur kuppen gick till och varför och hur den ledde till Sovjetunionens fall 

men hänvisar inte till någon särskild källa. Redaktörerna Mike Bowker och Cameron Ross har 

en hel sida om Augustikuppen men det är dock svårt att veta vilken källa som stödjer vilket 

argument eftersom författarna inte hänvisar till källregistret. Troligtvis har de en detaljerad 

beskrivning av Augustikuppen eftersom deras bok handlar om Ryssland efter Kalla Kriget. 

När det kommer till användandet av källor vid nämnandet av Augustikuppen använder några 

av författarna samma källor. Ball och Bell använder båda Raymond Garthoffs The Great 

Transition: American – Soviet Relations and the End of the Cold War. Båda har även David 

Pryce-Jones The War that Never Was: The Fall of the Soviet Empire. Bell använder också 

Garthoffs Détente and Confrontation: American – Soviet Relations from Nixon to Reagan, 

liksom Gaddis. Gaddis och Ball hänvisar båda två till Michael Beschloss och Strobe Talbotts 

At the Highest Levels: The Inside Story of the End of the Cold War. Bell använder John 

Gaddis bok, The United States and the End of the Cold War, som Gaddis själv använder. Han 

hänvisar även till hemsidan Cold War Recognition,28
 som är en militärsida och utöver det 

nyttjar Gaddis Gorbatjovs publicerade verk. Mike Bowker och Cameron Ross använder i 

kapitlet om Augustikuppen Archie Browns The Gorbachev Factor, vilken Philip Bell också 

använder. 

Kapitlet om Augustikuppen i Russia after the Cold War är skrivet av Mike Bowker och han 

hänvisar till sin bok Russian Foreign Policy and the End of the Cold War. Bortsett från 

Bowkers bok används Åslunds How Russia Became a Market Economy samt Michail 

Gorbatjovs The August Coup: The Truth and the Lessons. Källan Zapiski iz belogo doma: 21 

Sentiabra – 4 Oktiabra, finns med men dock är det svårt att veta vad den boken behandlar 

eftersom titeln inte är översatt. Klas-Göran Karlsson använder vid diskuterandet om 

Gorbatjovs tid vid makten Jan Plampers artikel i Newsletter: The Politics of Memory. The 

Memorial Movement in Russia. Vid nämnandet av Sovjetunionens upplösning hänvisas det till 

Samuel Huntingtons bok Civilisationernas Kamp. 

Både Ball, Gaddis och Karlsson använder sig av artiklar från dagstidningar och från andra 

publikationer. Karlsson samt Bowker och Ross använder ryska källor på originalspråk, vars 

titlar inte alltid är översatta till engelska eller svenska vilket gör det svårt att tyda vad källorna 

behandlar. Ball använder material från Radio Liberty och Radio Free Europe samt 

analysartiklar från the Economist. Vad det är för analysartiklar framgår inte. John Gaddis 

använder vid genomgången av Gorbatjovs karriär och av Augustikuppen intervjuer från 

CNN:s program Cold War. Att använda sig av tv-program medför en viss risk eftersom det är 

författaren som sett programmet och hans tolkning framförs sedan i boken. Gaddis använder 

även transkribering från samtal mellan Gorbatjov och Jaruzelski från 1989 som källa.  

Gorbatjovs biografi Memoirs hänvisas det till i Kalla Krigets slutskede, vilket borde ge en 

subjektiv tolkning av händelsen. 

                                                           
27 Gaddis, 347ff 
28 http://coldwar.army.mil 
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2 Ledarsidor före, under och efter Augustikuppen 1991 

I följande kapitel kommer en övergripande bild över resultatet från undersökningen av 

tidningarna att redovisas. De källor som tidningarna använder kommer att tas upp i analysen 

(kapitel 3).  

2.1 Före Augustikuppen: 1 augusti – 18 augusti 1991. 
I början av augusti nämner en majoritet av de undersökta tidningarna mötet i Helsingfors 

mellan Michail Gorbatjov och USA:s dåvarande president George Bush. Kvällstidningen 

Aftonbladet har ledaren Toppmöte mellan två allierade i vilken det nämns att Jeltsins möte 

med USA:s president ”kan försvaga Gorbatjovs inte särskilt starka ställning i den inhemska 

opinionen.”
29

 Fortsättningsvis anser ledarskribenten att Gorbatjovs belackare kan ”utmåla 

honom som den ömkliga tiggaren som bad förgäves med mössan i hand.”
30

 Tidningen 

Arbetarbladets signerade ledarkrönika, av Kennet Lutti, från början av augusti tar upp morden 

på ett antal litauer och angående morden nämner Lutti: ”[att de] var ett led i kampen mot 

Gorbatjovs arbete att förvandla Sovjet till en marknadsekonomi av västerländskt mått.”
31

 Lutti 

anser att det måste vara ett svårt nederlag för Gorbatjov att mörka krafter i hans union begår 

mord framför ögonen på president Bush.
32

  

Dagen – den kristna dagstidningens ledarskribent tar upp att ”den svåra frågan för USA i 

kontakterna med Sovjetunionen är numera att man inte med säkerhet vet var makten 

egentligen ligger.”
33

 Vidare nämns Gorbatjovs ställning som svagare och det ifrågasätts hur 

mycket Gorbatjov vågar göra på grund av oroligheterna i Sovjetunionen.
34

 Dagens Nyheter 

(DN) skriver den 2 augusti att både Bush och Gorbatjov hade förstört för sig själva i och med 

sin överenskommelse.
35

 I William Millinships utrikeskrönika i Norrbottens Kuriren (NK) från 

5 augusti nämns att ”Jeltsin är en huvudvärk för Gorbatjov”.
36

 Vidare skriver Millinship att 

Gorbatjov är ”i desperat behov av ett avtal före mötet med Bush.”
37

 Agnes Szögi beskriver 

kortfattat i sin krönika i Norrländska Socialdemokraten (NSD) toppmötet mellan ledarna.
38

 

Szögi skriver den 5 augusti om morden på litauer att ”inte ens president Michail Gorbatjovs 

ursäkter och beklaganden kan just nu hjälpa mot den oro och osäkerhet som händelsen nu 

säkert åter sprider i det redan så sargade Litauen.”
39

 Inga Näslund nämner den 6 augusti i sin 

utrikesledare Vad ska hösten föra med sig? att ”Gorbatjov har varit i London och bett om 

pengar”. 

Svenska Dagbladets (SVD) ledarskribenter påpekar att ”med Michail Gorbatjovs perestrojka 

har emellertid döda pappersparagrafer fått liv på ett sätt som nog inte heller Gorbatjov kunde 

föreställa sig.”
40

 Vidare, den 12 augusti, står det i ledaren Utrikespresidenten att Newsweeks 

konservative kolumnist George Will säger att Gorbatjov har en olaglig regering.
41

 Sydsvenska 

                                                           
29 Toppmöte mellan allierade (1991-08-01). Aftonbladet 
30 Ibid. 
31 Lutti, Kennet (1991-08-01). Krönika i Arbetarbladet 
32 Ibid. 
33 Toppmöte med en stormakt (1991-08-02). Dagen – den kristna dagstidningen (hädanefter Dagen) 
34 Ibid. 
35 Galaföreställning i Moskva (1991-08-02). Dagens Nyheter 
36 Millinship, William (1991-08-05). Utrikeskrönika i Norrbottens Kuriren 
37 Ibid.  
38 Szögi, Agnes (1991-08-01). Världsfrågor olösta. Norrländska Socialdemokraten 
39 Szögi, Agnes (1991-8-05). Litauen ingen återvändo. Norrländska Socialdemokraten 
40 Alla sovjetiska presidenter (1991-08-02). Svenska Dagbladet 
41 Utrikespresidenten (1991-08-12). Svenska Dagbladet 
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Dagbladet (SYD) nämner också mötet mellan Michail Gorbatjov och George Bush men också 

morden på de sex litauiska gränsvakterna.
42

 

2.1.1 Sammanfattning 

Ingen av tidningar nämner Gorbatjov särskilt mycket under ledarsidorna. Orsaken till 

omnämningarna av honom beror till stor del på mötet mellan Bush och Gorbatjov som tog 

plats i början av augusti. 

2.2 Under Augustikuppen, 19 augusti till 24 augusti 
Kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen är först med att rapportera om kuppen som 

inleds den 19 augusti 1991. Aftonbladets ledarsida har huvudrubriken Störtad och inleds med 

”en iskall vind svepte över världen i morse. Michail Gorbatjov har störtats.”
43

 

Ledarskribenten syftar till besked från Moskva men från vem beskeden kommer ifrån framgår 

inte.
44

 Ledarsidan följande dag är Boris Jeltsin utmanar juntan, i vilken det nämns ”Michail 

Gorbatjov är borta från den politiska scenen, men han har givit människorna smak av frihet 

och demokrati.”
45

 Den 22 augusti är rubriken Gorbatjov tillbaka – men hjälten heter Jeltsin, i 

vilkens artikel det nämns att ”Sovjetunionens president är återigen Michail Gorbatjov” och 

”[d]en store segraren och hjälten är Rysslands demokratiskt valde Boris Jeltsin”.
46

 Gorbatjov 

nämns som ”[e]n försvagad Gorbatjov får svårt att vägra balterna frihet.”
47

 Ledarrubriken den 

24 augusti var Uppgörelsen med kommunismen i vilken ledarskribenten undrar om ”Gorbatjov 

[kan] sitta kvar på sin post när han så uppenbart brustit i omdöme i valet av medarbetare?” 
48

 

Vidare beskrivs Gorbatjov vara Jeltsins springpojke.
49

 

Kennet Lutti skriver för Arbetarbladet, den 20 augusti, att ”Gorbatjovs fall är ett stort steg 

tillbaka.”
50

 Lutti anser att ”[n]u är Gorbatjovs dagar av allt att döma räknade. Det är inte 

realistiskt att tro att han kommer tillbaka till makten eller ens att tro att folket kommer att 

återinsätta honom i ämbetet igen, om möjligheterna gives.”
51

 Vidare anser Lutti att Boris 

Jeltsin ”är den självklara ledaren för det motstånd som nu etableras mot kuppmakarna.”
52

 Den 

21 augusti nämner Lutti att ”Gorbatjov lyckades aldrig göra något åt de otröstliga köerna 

framför matbutikerna, när han är borta visar det sig plötsligt finnas mat i överflöd”.
53

 Den 22 

augusti bedömer Lutti att ”det dröjer nog inte länge förrän Gorbatjov är tillbaka i Moskva, 

starkare än när han störtades och befriad från de krafter som tvingade honom att välja en 

oframkomlig väg.”
54

 Den 23 augusti skriver Lutti i Presidenten tar över, att ”Gorbatjov är 

tillbaka och har tagit befälet, åtminstone tillfälligt.”
55

 Vidare nämner han att ”Gorbatjov inser 

att han måste samarbeta med - och acceptera - att det är Jeltsin som är den politiskt starka 

kraften i Sovjet idag och i morgon.”
56

 Krönikan riktar kritik mot Gorbatjov och Lutti anser att 

                                                           
42 Gorbatjovs baskrar (1991-08-01). Sydsvenska Dagbladet 
43 Störtad (1991-08-19). Aftonbladet 
44 Ibid. 
45 Boris Jeltsin utmanar juntan (1991-08-20). Aftonbladet 
46 Gorbatjov tillbaka – men hjälten heter Jeltsin (1991-08-22). Aftonbladet 
47 Ibid. 
48 Uppgörelsen med kommunismen (1991-08-24). Aftonbladet. 
49 Ibid. 
50 Lutti, Kennet (1991-08-20), Kuppen mot folket. Arbetarbladet 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Lutti, Kennet (1991-08-21), Motståndet hårdnar. Arbetarbladet 
54 Lutti, Kennet (1991-08-22), Folket segrade. Arbetarbladet 
55 Lutti, Kennet (1991-08-23), Presidenter tar över. Arbetarbladet. 
56 Ibid. 
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det var ”patetiskt” att höra hur Gorbatjov under fångenskapen hade gått från ”rum till rum för 

att hitta en telefon som fungerade.”
57

  

Tidningen Dagen har som ledare den 20 augusti; Kuppen som chockar världen. 

Ledarskribenten O.D. skriver att ”Boris Jeltsin nu kräver Gorbatjov tillbaka och uppmanar till 

generalstrejk […]”.
58

 Den 22 augusti, i ledaren Misslyckad Moskvakupp skriver  

ledarskribenten att ”den viktigaste förklaringen till att maktövertagandet inte lyckats, är 

naturligtvis att det under Gorbatjovs tid redan hänt så mycket i Sovjetunionen.”
59

 

Ledarskribenten anser att ”Boris Jeltsin kan i det nya läget visa sig överlägsen Michail 

Gorbatjov som samlande symbol för unionen.”
60

 Arne Winerdal skriver den 24 augusti, i 

krönikan En lapp i lådan om Gorbatjovs TV-framträdande att det var en ”känslosam president 

som berättade om kuppmännen […].” Winerdal hänvisar till Rapports extrainsändning som 

visade den första intervjun med Gorbatjov efter fångenskapen och berättar att han vaknade 

den 19 augusti av radioekot som berättade om statskuppen i Sovjet.
61

 Ledaren från samma 

dag, 24 augusti, Tvingas välja sida, skriver att ”det inger en smula betänksamhet att Gorbatjov 

protesterar mot nedrivningen av den hatade symbolen för rättslöshet och namnlös terror. Har 

han inte ens efter den här upplevelsen insett att han nu definitivt måste välja sida?”
62

 

Ledarskribenten argumenterar att Gorbatjov kan ha valt sida redan men poängterar att 

Gorbatjov ”faktiskt är kommunist. En förnuftig kommunist utan tvivel […].”
63

 

DN har ledarrubriken Mörkermännens chansning den 20 augusti. De skriver att ”i ett 

ögonblick när Gorbatjov är tystad ter sig delar av kritiken mot hans politik aningen närsynt” 

och fortsätter ”hela tiden har dock Gorbatjov velat rädda Sovjet som idé och internationell 

maktfaktor.”
64

 Svante Nycander skriver i krönikan Michail Gorbatjov – en verklig 

revolutionär att ”inte en dag har Gorbatjov varit trygg vid makten.”
65

 Han anser att 

”otåligheten är ett framträdande drag hos Gorbatjov.”
66

 I ledaren den 21 augusti, Ödesdygn i 

kuppens Sovjet, står det ”var det system som Michail Gorbatjov släppt fram så bräckligt?” och 

”till vad tjänade uppryckning och utrensningar när [Gorbatjov] ändå själv utnämnde just dem 

som stack kniven i ryggen på honom?”
67

 Den 22 augusti lyder ledaren Jeltsin och folket 

segrar och det står ”ingen resignerade inför den avsatte Michail Gorbatjovs öde”
68

 Olof 

Santesson skriver den 23 augusti i sin krönika Gorbatjovs dag – och Jeltsins följande 

De tordes därför att de inte längre led av den gamla skräcken. Den har Gorbatjov slutligen 
befriat dem ifrån. Torsdagen borde också ha varit hans, kan det tyckas. Den från 
fångenskapen befriade ledare, hemkommen till sin stad, utan att ha gett vika för 
påtryckningar, obruten.69 

Expressens rubrik den 19 augusti är Slutet för Gorbatjov? som inleds ”Michail Gorbatjov är 

avsatt[---]Han blev offer för sitt eget spelande. Balansgången misslyckades.”
70

 Den 20 augusti 

                                                           
57 Ibid. 
58 Kuppen som chockar världen (1991-08-20). Dagen 
59 Misslyckad Moskvakupp (1991-08-22). Dagen 
60 Ibid. 
61 Winderdal, Arne (1991-08-24), En lapp i brevlådan. Dagen 
62 Tvingas välja sida (1991-08-24). Dagen 
63 Ibid. 
64 Mörkermännens chansning (1991-08-20). Dagens Nyheter 
65 Nycander, Svante (1991-08-20), Michail Gorbatjov – en verklig revolutionär. Dagens Nyheter 
66 Ibid. 
67  Ödesdygn i kuppens Sovjet (1991-08-21). Dagens Nyheter 
68  Jeltsin och folket segrar (1991-08-22). Dagens Nyheter 
69 Santesson, Olof (1991-08-23), Gorbatjovs dag – och Jeltsins. Dagens Nyheter 
70 Slutet för Gorbatjov?(1991-08-19). Expressen 
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står det i Avgrunden i Moskva, att Gorbatjovs ton var tuffare än någonsin när han bestämt sig 

för att satsa på frihet och demokrati och därefter ”frågan om unionens upplösning blev den 

som till slut sänkte Michail Gorbatjov.”
71

 Det hänvisas till militära källor i Moskva men vad 

det är för militär framgår inte.
72

 Den 21 augusti har Expressen en liknande rubrik som 

Aftonbladet hade den 22 augusti: Jeltsin och folket mot juntan. Även här beskrivs Gorbatjov 

som ”en tiggare och förlorare som förgäves krupit för de arroganta västledarna.”
73

 22 augusti 

nämns det i ledarsidan att ”en plats bland historiens största statsmän är [---] vikt för Michail 

Sergejevitj Gorbatjov.”
74

 

Göteborgspostens ledarsida har som rubrik den 20 augusti Ett dråpslag för demokratin där 

ledarskribenten skriver att ”kuppen mot Sovjetledaren Michail Gorbatjov kom som en chock 

– men ändå inte som någon direkt överraskning.”
75

 Följande dag nämner ledarskribenten att 

Gorbatjov har blivit avsatt.
76

 Det nämns att det inte är troligt att han kommer tillbaka som 

politisk maktfaktor.
77

 22 augusti skriver ledarskribenten att ”det här är en seger för ett folk 

som genom glasnost och perestrojka fått känna doften av demokrati, medbestämmande, 

yttrande- och demonstrationsfrihet.”
78

 Vidare att ”självklart är också Gorbatjov en segrare [---

]det är knappast så att han är en stor segrare.”
79

 Ledarskribenten anser att Gorbatjov 

återkommer till makten på grund av Boris Jeltsin och att ”det är den folkvalde ryske 

presidentens kamp som möjliggjort att politikern Gorbatjov överlevt.”
80

 Ledarskribenten 

framhåller att ”Michail Gorbatjov inte är folkvald” och att han är ”fostrad i 

kommunistpartiet.”
81

 Skribenten ifrågasätter om ”Michail Gorbatjovs återkomst innebär att 

unionens president är återupprättad. Men har han en union att komma tillbaka till?”
82

 Den 23 

augusti lyder ledaren Gorbatjov lär av misstagen och handlar om Michail Gorbatjovs 

presskonferens från föregående dag. Det nämns att ”aldrig tidigare har en sovjetledare fått så 

kritiska frågor. Frågor som andas misstro mot Gorbatjovs omdöme.”
83

 Ledarskribenten 

redogör för att Gorbatjov ”med bister min gjorde […] klart att de reaktionära krafterna ska 

rensas ut ur kommunistpartiets led.”
84

 Ledarskribenten nämner att ”det inte är lätt för 

Gorbatjov att veta vem som är vän eller fiende.”
85

 Han poängterar att ”de senaste dagarna har 

lärt världen att aldrig räkna bort Gorbatjov. [Presskonferensen] var en uppvisning av en bister, 

beslutsam politiker – beredd att fortsätta kampen.”
86

 I kontrast till Gorbatjovs möte, som 

nämns ha varit kritiskt, så var Jeltsins möte extatiskt.
87

 Den 24 augusti skriver krönikören 

Jonathan Falck att ”det vore ett beskt piller att svälja för maktmänniskan Michail Gorbatjov”
88

 

om han skulle ge efter för Jeltsins vilja, vilket kan utläsas i följande citat: 

                                                           
71  Avgrunden i Moskva (1991-08-20). Expressen 
72 Ibid.  
73 Jeltsin och folket mot juntan (1991-08-21). Expressen 
74 Sankt Jeltsin och draken (1991-08-22). Expressen. 
75 Ett dråpslag för demokratin (1991-08-20). Göteborgsposten 
76 Jeltsin- en vinnare? (1991-08-21). Göteborgsposten 
77 Ibid. 
78  En seger för demokratin (1991-08-22). Göteborgsposten 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Ibid 
82 Ibid. 
83 Gorbatjov lär av misstagen (1991-08-23). Göteborgsposten 
84 Ibid. 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
88 Falck, Jonathan (1991-08-23), Radarparet som spricket. Göteborgsposten 
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[Boris Jeltsins] nyvunna auktoritet gör nästan Michail Gorbatjov till en ”fånge” i Kreml. 
Men som den fenomenala politikern han är känner Gorbatjov säkert vart vinden blåser. 
Frågan är bara om han hinner ändra kurs innan Boris Jeltsin definitivt seglar om honom. 89 

NK:s Bo Ture Larsson skriver den 20 augusti i utrikeskrönikan att Gorbatjov ville bevara 

Sovjet som världsmakt: ”det var också Gorbatjovs mål, men han hyste skrupler mot våld som 

medel att tvinga sin vision på andra.”
90 Det nämns att Boris Jeltsin valts till Rysslands förste 

demokratiske president och att Gorbatjov har gått med på att samarbeta med honom.
91

 

Ledarskribenten hävdar att så som världen har stött Gorbatjov så bör nu Rysslands president 

stödjas.
92

 I Världen och folket protesterar från den 21 augusti nämner ledarskribenten att 

Gorbatjov är impopulär i Sovjetunionen. Sovjetkännaren Kristian Gerner nämns och, enligt 

NK, tror Gerner att militärkuppen är den utlösande faktorn som kommer att leda till 

Sovjetunionens sammanbrott.
93

 22 augusti i ledaren Jeltsins triumf - Baltikums frihet nämns 

det att det ”materiellt sett har blivit sämre under Gorbatjovs tid”
94

 och ”[i] måndags såg det ut 

som om Michail Gorbatjov omöjligt skulle kunna återinsättas som president. Idag har det 

omöjliga plötsligt blivit möjligt. Men även om så sker måste Gorbatjov betraktas som en 

förbrukad kraft.”
95

 Bo Ture Larsson skriver i utrikeskrönikan att Michail Gorbatjov beskrevs 

som ”en välartikulerad, intelligent och civiliserad människa” som Sovjets folk inte behövde 

skämmas över.”
96

 I kontrast till detta skriver Larsson att landet nu har fått en ledare med 

”betydligt starkare strålkraft än Gorbatjov.”
97

 Larsson skriver i sin krönika Michail Gorbatjov 

– den siste socialisten från den 24 augusti att ”Gorbatjov står fast i rollen som ’Sovjets siste 

socialist’.”
98

  

NSD:s Kurt Danielsson skriver den 20 augusti i Statskuppen i Moskva att Gorbatjov inte var 

populär på hemmaplan. Danielsson redogör för kuppen i sin krönika och nämner att 

Gorbatjov är avsatt och att ingen vet vad som har hänt honom
99

 och vidare den 22 augusti att 

”Michail Gorbatjov är återinsatt som unionens president. Men hans maktställning är 

undergrävd.”
100

  

SVD:s ledarskribent nämner den 20 augusti att Gorbatjov är en av de gestalter som ”har 

påverkat vår samtid” men att han nu är ”bortkuppad”.
101

 Samma dag skriver Fredrik 

Braconier i sin krönika att ”för att bemästra svårigheterna tvingades Gorbatjov tidvis förlita 

sig på krafter som snarast var hans motståndare samtidigt som reformanhängare kritiserade 

honom från motsatt håll.”
102 Den 21 augusti nämner ledarsidan att ”omvärldens försök att 

intervenera till Michail Gorbatjovs förmån lär inte göra uppfattningen mer positiv.”
103

 

Fortsättningsvis nämns det att ”Gorbatjov själv är avskuren från yttervärlden och han var 

redan maktpolitiskt isolerad under senare tid.”
104

 Den 22 augusti nämns det att Gorbatjovs 

                                                           
89 Ibid. 
90 Larsson, Bo Ture (1991-08-20), Lenins lärjungar håller stilen. Norrbottens Kuriren 
91 Ondskans män (1991-08-20). Norrbottens Kuriren 
92 Ibid. 
93Världen och folket protesterar (1991-08-21). Norrbottens Kuriren 
94 Jeltsins triumf – Baltikums frihet (1991-08-22). Norrbottens Kuriren 
95 Ibid. 
96 Larsson, Bo Ture (1991-08-22), Klockorna i Kreml ringer för frihet. Norrbottens Kuriren 
97 Ibid. 
98 Larsson, Bo Ture (1991-08-24), Michail Gorbatjov – den siste socialisten. Norrbottens Kuriren 
99 Danielsson, Kurt (1991-08-20), Statskuppen i Moskva. Norrländska Socialdemokraten 
100 Daniellson, Kurt (1991-08-22), Jeltsin bara en av hjältarna. Norrländska Socialdemokraten 
101 Kuppen i Moskva (1991-08-20). Svenska Dagbladet 
102 Braconier, Fredrik (1991-08-20), Så kom bonapartismen till Sovjet. Svenska Dagbladet 
103 Inför ett kallt 90-tal (1991-08-21). Svenska Dagbladet 
104 Ibid. 
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makt är begränsad och att ”kontrollen över Gorbatjov gav ingen kontroll över 

Sovjetunionen.”
105

 Liknande skriver Mats Svegfors i Musiken från att ”[v]isst blev det 

militärdiktatur, men den varade blott en och en halv dag och den vann aldrig mer makt än den 

som togs ifrån Michail Gorbatjov, d v s knappt någon.”
106

 Den 24 augusti har ledaren titeln 

Augustirevolutionen och ledarskribenten påpekar att ”hastigheten i utvecklingen håller på att 

förvandla den från kuppisoleringen återvändande president Gorbatjov till en överspelad 

gestalt.”
107

 Utöver det nämns Gorbatjovs framträdande inför det ryska parlamentet ha varit 

”en förödmjukande tillställning […] Han bemöttes kallsinnigt och även nonchalant.”
108

 

I SYD jämför Per T Olsson den 20 augusti, kuppen mot Gorbatjov med kuppen som gjordes 

mot Nikita Chrusjtjov.
109

 Olsson skriver också att ”Gorbatjovs öppenhet som inte ska 

förväxlas med demokrati.”
110

 Ledarsidan för den 21 augusti har rubriken Slut upp bakom 

Jeltsin. Det hänvisas till meddelandet från kuppmakarna som har lästs upp för det sovjetiska 

folket via radio och TV.
111

 22 augusti skriver Olsson i We, the people att det sovjetiska 

dramats hjälte utan tvivel är Boris Jeltsin. Olsson anser att Gorbatjov har fått sin plats i 

historien i och med att han har avslöjat vad kommunism egentligen är.
112

 Den 23 augusti 

nämner ledarskribenten Gorbatjovs nya väg och att han lovat det sovjetiska folket att han 

snabbt och radikalt ska reformera landet i en demokratisk riktning.
113

 Ledarskribenten skriver 

att Gorbatjov har ”en egendomlig tolkning av de känslor som drivit folket att göra motstånd 

mot juntan.”
114

 Samt att han är impopulär som ledare i Sovjetunionen.
115

 

2.2.1 Sammanfattning 

I genomgången av vad tidningarnas ledarsidor skrev under Augustikuppen är det tydligt att 

det är fokus på Jeltsin och mindre fokus kring Gorbatjov. Under det första dygnet skriver 

några tidningar att det är oklart hur Gorbatjovs roll kommer att se ut och det påpekas att han 

är en impopulär ledare i Sovjetunionen. 

2.3 Efter Augustikuppen: 25 augusti – 6 september, 10 december 1991 – 1 januari 

1992. 
Detta kapitel har indelats i två underkapitel för att underlätta läsningen av resultatet. 

2.3.1 25 augusti till 6 september 1991 

Aftonbladets ledarskribent skriver den 25 augusti att Gorbatjov har tvingats inse att han inte 

längre kan vara både president för Sovjetunionen och ledare för kommunistpartiet.
116

 Den 27 

augusti nämner ledarskribenten att Gorbatjov har lärt sig sin läxa.
117

 Några dagar senare, den 

3 september, skriver ledarskribenten att Gorbatjov vill fortsätta vara president för 

Sovjetunionen och att han tycker att det vore omoraliskt att avgå nu.
118
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Arbetarbladets Kennet Lutti skriver i krönikan Sovjet väljer ledare att Michail Gorbatjov är 

”plågad, dämpad och självkritisk.” Fortsättningsvis skriver Lutti att ”mycket talar för att 

landet snart får en folkvald president – och han inte heter Michail Gorbatjov.”
119

 Dagens 

signerade krönika Ukraina oberoende tar upp att ”[d]et inträffade är naturligtvis ett stort 

bakslag för Michail Gorbatjov.”
120

 

DN:s ledarskribent skriver den 25 augusti att ”Gorbatjov är tillbaka, men hur?” och beskriver 

Gorbatjovs öde som att vara fastkedjad vid Jeltsin. Vidare ställer skribenten frågan om 

Gorbatjov riskerar att ses som tragisk i skuggan av Jeltsin?
 121

 Den 26 augusti skriver 

ledarskribenten att ”vi hoppades att Michail Gorbatjov skulle ha vilja och makt att förhindra 

väpnat våld och söka en uppgörelse i godo. Vad som istället kom blev en djup besvikelse.”
122

 

Den 29 augustis ledarkrönika, av Olof Santesson, redogör för seminariet som Gorbatjov och 

Jeltsin deltagit i där Gorbatjov, enligt krönikören, var frånvarande.
123

 Den 30 augusti skriver 

ledarskribenten att Gorbatjov inte har hunnit ikapp augustirevolutionen och att många 

sovjetexperter anser att tiden är ute för honom som president.
124

 

Expressens ledarsida från 25 augusti handlar till stor del om Boris Jeltsin. I krönikan från 28 

augusti nämner Bengt Lindroth att Gorbatjov uttalat i TV att han vill vara socialist i samma 

bemärkelse som Willy Brandt i Tyskland eller som den svenska regeringen.
125

 

Den 26 augusti skriver ledarskribenten för Göteborgsposten att Gorbatjov har avgått som 

kommunistpartiets generalsekreterare. Det nämns att Gorbatjov kan få en ceremonimästares 

roll och att han aldrig vågade genomföra övergången till marknadsekonomi.
126

 Den 30 augusti 

beskriver ledaren i Bitter dragkamp i unionsdramat att ”Gorbatjov med stöd av gällande lag 

förmått Jeltsin att dra tillbaka det dekret som skulle ge denne ännu större makt […]” och att 

”högste sovjet på torsdagen lät Gorbatjov behålla sina extraordinära presidentfullmakter var 

ett streck i räkningen för den makthungrige och skrytsamme Jeltsin.”
127

 Den 2 september 

nämns det i ledarsidan Klockan klämtar för Sovjetväldet att ”Michail Gorbatjov [har] förlorat 

det mesta av sin maktbas” och att ”[h]an riskerar att bli general med armé utan land.”
128

 

Ledarskribenten skriver att ekonomi inte är Gorbatjovs starka sida eftersom den ”gör honom 

handikappad.”
129

 Det nämns den 6 septembers i Svår väg för nytt Sovjet att ”med kniven mot 

strupen lyckades Michail Gorbatjov trygga övergången till ett lösare statsförbund.”
130

 

NK:s ledarskribent skriver att ”Gorbatjov har hela sin karriär att tacka KGB och 

kommunistpartiet.”
131

 Den 29 augusti skriver Inga Näslund för NSD om kuppen och hur hon 

såg kuppmakarnas presskonferens på TV liksom Jeltsins tal. Hon nämner att hon via BBC 

hörde att kuppen hade misslyckats.
132
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SVD:s ledarskribent skriver den 26 augusti att ”[t]ill de första reflektionerna i anledning av 

den sovjetiska statskuppen hörde att Michail Gorbatjov måhända skulle ha kunnat bevara sin 

maktställning om han inte kommit så tomhänt tillbaka från sina tiggarresor i väst.”
133

 

Gorbatjov beskrivs ha ”förödmjukats av sin främste rival”
134

 och som ”en man som envisats 

med att tro sig kunna reformera kommunismen.”
135

 Enligt ledarskribenten ”blir [det] allt 

tydligare […] att Michail Gorbatjovs ställning som sovjetisk president och ledare för det 

sovjetiska kommunistpartiet bara var starkt i väst.”
136

 Den 30 augusti skriver Fredrick 

Braconier i sin krönika att ”[Michail Gorbatjov] har vågat yppa sitt missnöje[---]”
137

 och att 

Gorbatjov är ”utomordentligt försvagad.”
138

 

SYD:s Per T Olsson skriver den 25 augusti i sin krönika Och sockret tog slut att ”[u]tan 

Michail Gorbatjov och hans glasnost, öppenhet, hade vi måhända inte blivit lika skräckslagna, 

ty först under åren med Gorbatjov har vi i väst förstått den kommunistiska ondskans hela 

vidd.”
139

 I En ny tid, en ny karta140
 skriver ledarskribenten att ”Michail Gorbatjov har avsagt 

sig posten som generalsekreterare i kommunistpartiet [---].”
141

 Den 27 augusti nämns det att 

”Sovjetunionens president Michail Gorbatjov var påtagligt ödmjuk och lågmäld när han igår 

talade i högsta sovjet.”
142

 Vidare ”[h]ur mycket medkänsla man i dag än kan känna för en hårt 

drabbad Gorbatjov är det ett obestridligt faktum att den sovjetiske presidenten i flera 

väsentliga frågor givit efter för trycket från mörkermännen.”
143

 Skribenten skriver att 

”Gorbatjov har inte gjort mycket för att förhindra de övergrepp som de svarta baskrarna och 

andra styrkor gjort sig skyldiga till” och att ”det är en helt annan Gorbatjov som nu  försöker 

styra landet.” Det hänvisas till Gorbatjovs tal inför Högsta Sovjet och att han var ”påtagligt 

ödmjuk och lågmäld.”
144

 Den 5 september skrivs det i Samma gamla kommunister att 

”sessionen inleddes med en vädjan från president Michail Gorbatjov [---].”
145

 Följande dag i 

En osäker framtid att ” [k]anske är det ödets ironi, men det var tack vare de utomordentligt 

vidsträckta maktbefogenheter som Michail Gorbatjov under åren tillskansat sig som 

Sovjetstaten slutligen avvecklas och ett nytt styrelseskick växer fram.”
146

 Ledarskribenten 

skriver att ”dessa tillfälliga lösningar måste ses som en seger för främst Michail Gorbatjov 

och Boris Jeltsin som på det sättet lyckats undvika Sovjetunionens totala sammanbrott.”
147

   

2.3.2 10 december 1991 – 1 januari 1992 

Supermakt på fall är Aftonbladets ledarsida den 10 december. Ledarskribenten nämner att 

Michail Gorbatjov för ett år sedan tilldelades fredspriset och att det inte var många som 

förnekade att Gorbatjov hade ”haft en avgörande roll för Östeuropas frigörelse och  

avspänning i världen.”
148

 Gorbatjov beskrivs som ”president utan land” och att han försöker 

”klamra sig kvar vid makten.”
149

 Ledarskribenten tycker att ”hans historiska insats kan ingen 
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ta ifrån honom.”
150

 Fortsättningsvis nämns det att Gorbatjov återvände till ”ett nytt land” och 

på ”Jeltsins nåder” och att ”alla Gorbatjovs försök att blåsa nytt liv i unionen 

misslyckades.”
151

 Den 14 december tas det upp i Aftonbladets ledarsida Kung utan land att 

”ett mänskligt ansikte fick [Sovjetunionen] först med dess siste ledare, Michail Sergejevitj 

Gorbatjov. Nu är det frågan om dagar innan han blir före detta president. Gorbatjov är ett fritt 

svävande statsöverhuvud, en kung utan land.”
152

 Ledarskribenten skriver att Gorbatjov väntar 

på rätt tidpunkt att kliva åt sidan och att ”många kommer att sakna Gorbatjov och allt blir en 

smula otryggare när han lämnar scenen. Han stormade in i världspolitiken med det ena 

fredsutspelet efter det andra och det tog ett tag innan väst förstod att han menade allvar.” 

Vidare att ”man bör hålla i minnet att den man som hyllades av entusiastiska folkmassor var 

han än drog fram i väst, aldrig möttes av motsvarande värme från sitt eget folk. Och han har 

heller aldrig i ett demokratiskt val sökt dess stöd.”
153

 Den 22 december skriver signaturen GF 

i sin krönika att ”nu är Sovjetunionen slut och nog kan vi hylla Gorbatjov, som gjorde 

jobbet.”
154

 Den 27 december står det att ”en hel värld [hyllar] den förre ledaren Michail 

Gorbatjov. Ingen har på så kort sikt uträttat så mycket för fred och frihet som han lyckades 

med på bara sex år.”
155

 Gorbatjov beskrivs ha ”[ersatt] det kalla kriget med det öppna 

samtalet.”
156

 GF skriver den 29 december i sin krönika att ”nu drar han sig tillbaka, årets stora 

statsman, Michail Gorbatjov, för att fundera på vad han ska göra härnäst.” GF beskriver 

Gorbatjov som ”alltid lika självsäker.”
157

 

Kennet Lutti skriver den 10 december att det bara var ”en tidsfråga innan Gorbatjov själv 

skulle offras” och han påpekar att Gorbatjov blev avsatt av sitt eget folk och att han övergavs 

av alla förtrogna.
158

 Lutti anser att Gorbatjov inte verkar vara redo att ”kasta in handduken” 

men ställer frågan huruvida Gorbatjov har något ”att vara president över, vilket alla utom han 

själv tycks vara medveten om.”
159

 Rune Sjögren skriver i sin krönika Exit Gorbatjov för 

Arbetarbladet att ”Michail Gorbatjovs politiska saga tycks av allt att döma vara all.” Sjögren 

skriver att ”Gorbatjov påbörjade processen mot sitt egna fall när han startade glasnost och 

perestrojka i avsikt att leda Sovjetunionen in på demokratisk väg.”
160

 I Europas nya stater 

skriver Lutti att ”för mannen bakom verket, Michail Gorbatjov, återstår bara att tillsammans 

med andra unionssymboler, bli en historisk parantes [---] flera hundra miljoner människor har 

honom personligen att tacka för sin frihet.”
161

 Den 27 december skriver Sören Thunell i 

krönikan En stor statsman att ”Michail Gorbatjov har avgått som president.” Thunell skriver 

att Gorbatjovs sju år vid makten har förändrat världen.
162 Han anser att Gorbatjov ”är den 

politiker som betytt mest för vår tids historia sedan andra världskriget. I hans spår spirade 

demokrati, nationell frihet och hopp om en fredligare värld.” Thunell tycker att ”det knappast 

[finns] någon som kan bestrida att han är en av de mest värdiga fredspristagarna som utsetts.” 

Som en sammanfattning på sin krönika skriver Thunell att ”Michail Gorbatjov blev politikern 

som vann de stora och principiellt viktiga slagen men som förlorade sitt eget folks förtroende 
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[---].” Thunell avslutar med att säga att Gorbatjov förtjänar ”det finaste en politiker kan få – 

människors kärlek och uppskattning.”
163

  

Den 12 december skrivs det i Dagens ledarsida Riskfylld dragkamp om ruinen att ”Gorbatjov 

med all säkerhet befinner sig på den sida som den historiska utvecklingen har dömt.”
164

 

Fortsättningsvis tycker ledarskribenten att Gorbatjov har förtjänat något bättre än en brutal 

avsättning och att han bör utnämnas till honorär president.
165

 Den 27 december skriver O.D. i 

krönikan Flaggskifte utan segerjubel att ”[p]å juldagen kom det väntade beskedet: Michail 

Gorbatjov avgår med omedelbar verkan från sin post som Sovjetunionens president.”
166

  

I DN är ledarrubriken Gorbatjov måste ge vika där det nämns att ”västvärlden till synes 

obevekligen nalkas ett övergivande av Michail Gorbatjov.”
167

 I samma ledare nämns att 

”Gorbatjov har oförtrutet uppträtt och bemötts som Sovjetunionens president.” I Gott ryskt 

kärnvapenuppsåt skrivs det att Michail Gorbatjov upphör att vara USA:s motpart i både 

försörjnings- och säkerhetsfrågor.
168

 I Nära slutet på Sovjethistorien, den 19 december, 

skriver ledarskribenten att det är ”först de senaste dagarna [som världen har] gett upp om 

Gorbatjov.”
169

 Den 24 december skriver ledarskribenten att ”USA:s gamle vän Michail 

Gorbatjov erkänner sig heller ännu inte bortmanövrerad” och att ”inte har Jeltsin visat någon 

större respekt för Gorbatjovs känslor.”
170

 Ledarsidan den 27 december nämner att ”till 

historien går Michail Gorbatjov som en av vår tids största gestalter.” Det påpekas att 

Gorbatjov ”inte kunde slutföra det han påbörjade. Istället för att driva på en nödvändig 

utveckling blev han med tiden dess hinder. Men vid sin avgång hyllas han globalt 

översvallande.”
171

 Enligt ledarskribenten var det en nackdel att Gorbatjov kom att se sig själv 

som ”omistlig [---] han förstod inte vilka krafter han släppte loss när trycket lättade.”
172

 

Ledarskribenten anser att ”[d]en upplösning Michail Gorbatjov ville hindra fullbordas. Men 

han slipper att likt andra ryska omdanare sluta som reformfiende och tyrann. Till ovansklig 

ära rev han ned”.
173

 Dagen efter skriver ledarskribenten att ”i dag är det av Boris Jeltsin som 

människor väntar sig det ledarskap Michail Gorbatjov var oförmögen att ge.”
174

 

 I Expressens ledarsida den 10 december porträtteras Gorbatjov som ”unionens Don 

Quijote”
175

 och ledarskribenten framhäver att väst betraktade ”The great Gorby” som en 

”politisk relik redan vid återkomsten från husarresten på Krim.”
176

 Samma ledarskribent anser 

att Gorbatjov ”hade förtjänat ett värdigare slut än helgens framviskande statskupp, men han 

har till stor del sig själv att skylla.”
177

 Han beskrivs ha ”initierat Sovjetunionens 

demokratisering” men ledarskribenten anser att ”Gorbatjov tillhör det förgångna.”
178

 Ledaren 

den 26 december inleds med ”tack, Michail Gorbatjov – för att Du så enkelt och värdigt lade 

ner Ditt ämbete. Det fyller i bilden av Dig som en av 1900-talets få verkligt humana och 
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insiktsfulla statsmän.”
179

 Gorbatjov beskrivs även ha ”sopats bort av den lavin han själv satte i 

rullning.”
180

 Ledarskribenten nämner Gorbatjovs avskedstal där Gorbatjov sa att ”han 

undervärderade betydelsen av folks önskan [---]” men skribenten anser att ”ingen kan ta ifrån 

Michail Gorbatjov äran av att ha gjort en enastående politisk insats.”
181

 Det nämns att 

Gorbatjov bidragit till upplösningen av Sovjetunionen och att omvärlden därför är skyldig 

honom ett tack. Möjligtvis kan väst dra lärdom av Gorbatjovs misslyckanden, enligt 

ledarskribenten.
182

 

Den 14 december anser ledarsidan för Göteborgsposten att Gorbatjovs roll är utspelad. 

Tidigare i augusti nämnde ledarsidan att Gorbatjov skulle få en ceremoniell ministär roll men 

nu anser ledarsidan att ”[det] verkar […] uteslutet att han skulle åta sig någon ceremoniell 

post som maktlös symbol. Han passar inte som relik.” Positiva beskrivningar följer:  ”han är 

emellertid en man i sina bästa år[…].”
183

 Ledarskribenten nämner att ”Gorbatjovs varning 

under hans sista (?) känslomattade presskonferens för sönderfall, splittring och diktatur kan 

inte utan vidare skyfflas åt sidan.”
184

 Den 22 december i Ett samvälde med förhinder nämns 

”framtiden osäker för unionspresidenten Gorbatjov.”
185

 Skribenten skriver att ”Gorbatjov har 

själv inte svarat på det förödmjukande avskedet.”
186

 I ledaren 1992- orons och oredans år 

skrivs det att ”den detroniserade sovjetledaren Michail Gorbatjovs avgörande misstag var att  

försöka skilja staten från kommunistpartiet.”
187 

Den 10 december skriver NK:s ledarskribent om Sovjetunionens död och att ”det inte hjälpte 

att president Gorbatjov efter kuppförsöket försökte distansera sig från det förbjudna 

kommunistpartiet.”
188

 Ledarskribenten anser att Gorbatjov ”ändå kommer alltid att inta en 

särskild plats i historien som den man som gjorde slut på det Kalla Kriget.”
189

 Den 19 

december skrivs det att ”uppgörelsen mellan Gorbatjov och Jeltsin är välkommen.”
190

 

Ledarskribenten uppmanar att ”[n]är den röda fanan halas för sista gången på nyårsafton kan 

det vara värt att skänka den avgående Sovjetledaren en tacksamhetens tanke. Avvecklingen av 

Sovjetunionen är förvisso inte Gorbatjovs verk, men det var han som knöt upp flagglinan.”
191

 

Bo Ture Larsson hävdar den 20 december att Gorbatjov var och förblev den siste 

sovjetpatrioten.
192

 Den 23 december i Larssons krönika nämns det att ”[h]an blev den förste - 

och siste- sovjetiske ledaren som satte vanlig mänsklig anständighet framför den ideologi och 

det system han växt upp i.”
193

 Den 27 december om Slutet på två epoker skrivs det i ledaren 

att Gorbatjov har avgått. Det påpekas att Gorbatjov hade förmågan att lyssna på andra och 

kompromissa vilket var något som tidigare ledare saknat. Gorbatjov beskrivs ha varit en 

lysande stjärna på bortaplan men inte på hemmaplan. Enligt skribenten går epoken Gorbatjov 

till historien med ett visst vemod och en berättigad saknad.
194

 I utrikeskrönikan Håller Jeltsins 

hjärta och politik? nämner Bo Ture Larsson att Gorbatjov är en pensionerad president och att 
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han har sagt att han nu kan få lite välkommen semester.
195

 Den 31 december nämns 

Augustikuppen i nyårsledaren Ännu ett historiskt år.196
 Utrikeskrönikan från samma dag är 

skriven av Peter Conrad från The Observer och han skriver att Gorbatjov var mer än en rival 

för Boris Jeltsin.
197

 

NSD:s Agnes Szögi skriver den 10 december att ”Gorbatjov kommer att gå till historien som 

mannen som startade processen.”
198

 Med processen menas upplösningen av Sovjetunionen. 

Den 20 december skriver NSD:s Carl Erik Pehrson i sin krönika Säker plats i historien att 

Sverige har ”tagit sin hand från Michail Gorbatjovs Sovjetunionen” och erkänt de nya 

länderna. ”Gorbatjov gjorde en historisk insats men hans sorti blev förödmjukande” anser 

Pehrson. Gorbatjov bidrog till Östeuropas frigörelse från kommunismen och vinnare av 

fredspriset men han hann ändå inte med något livsverk i hemlandet, påpekar Pehrson.
199

 

Pehrson beskriver Gorbatjov som visionären med stor beslutsamhet och kontrar med att 

Gorbatjov i Sovjetunionen betraktades som ”en pratmakare utan handlingskraft.”
200

 

Metaforiskt skriver Pehrson att ”efter kuppen började klockan klämta för Gorbatjovs 

slutvarv.”
201

 Pehrson skriver även att Gorbatjov ”lämnade efter sig ett arv som i ett globalt 

perspektiv kommer att verka långt in i framtiden” och avslutar sedan sin krönika med orden 

”Tack vare Gorbatjov!”
202

 Den 27 december lyder ledarsidan i NSD Nu kan den nya tiden 

börja och där beskrivs Michail Gorbatjovs avgång som ”överrumplande och omskakande.”
203

 

Ledarskribenten skriver att ”om det mesta som följde i spåren av Gorbatjovs år vid makten 

väcker världens respekt och beundran, så är det minst lika mycket som väckt och tyvärr 

fortfarande väcker förskräckelse.”
204

 

SVD:s ledarskribent skriver i Ett imperium kollapsar att ”Gorbatjov har skickligt lyckats hålla 

sig kvar vid makten, men tycks nu ha nått vägs ände. Hans svaga reaktion på måndagskvällen 

talar sitt tydliga språk.”
205

 Samma dag, den 10 december, nämner krönikören Fredrik 

Braconier att ”den alltmer maktlöse Michail Gorbatjov” varnade för att Jugoslavien riskerade 

att framstå som en lekstuga i jämförelse med ett eventuellt inbördeskrig i Sovjetunionen.
206

 

Nästa dag står det i ledarsidan att ”om Gorbatjov helt försvinner från scenen är det besvärande 

också för de politiker i väst, som satsat alla sina kort på honom.”
207

 Den 18 december nämner 

ledarskribenten att det enda som finns kvar av den gamla Sovjetkulturen är Michail 

Gorbatjov.
208

 Den 19 december tas det upp att Gorbatjovs makt har underminerats ytterligare 

sedan hans återkomst från Moskva.
209

 Enligt ett rysk/sovjetiskt perspektiv ska Gorbatjov ses 

som en katastrof eftersom ”han förlorade ett imperium utan att riktigt förstå hur det gick 

till.”
210

 Ledarskribenten nämner: 
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[V]i bör aldrig glömma att Gorbatjov var mannen som öppnade frihetens 
dörrar i öster och gjorde det omöjliga möjligt. [---] Michail Gorbatjov visade 
sig vara en anständig och civiliserad person. Det är egenskaper som inte 
passade för rollen som kommunistisk Sovjetdiktator. Gorbatjov har förlorat 
ett imperium men inte sin heder.211 

Den 27 december skrivs det att ”[v]ästvärlden hyllar med en röst den avgångne Michail 

Gorbatjovs insatser.”
212

 Gorbatjov nämns ha gjort ”en historisk gärning” för västvärlden.
213

 

Skribenten sammanfattar Gorbatjovs karriär med ”Michail Gorbatjov har mer eller mindre 

medvetet befriat folk i öster och väster från det sovjetkommunistiska oket respektive hotet.”
214

 

Fredrik Braconier skriver samma dag om ”Rysslands nya husbonde” där Braconier nämner att 

”det avgörande var att Gorbatjovs försök att skapa en ny union definitivt torpederades.”
215

 

Den 28 december skriver ledarskribenten att det inte är ”många invånare i det forna 

Sovjetunionen [som] beklagar Michail Gorbatjovs avgång.”
216

 Vidare skriver ledarskribenten 

att Gorbatjov ”inte införde några ekonomiska reformer värda namnet” och att Gorbatjovs 

pension består av ett par hundralappar.
217

 Håkan Hagwall skriver i sin krönika, Gorbatjov och 

herr von Hancken, att Gorbatjov är återtågets hjälte. ”En realpolitiker som ser vad klockan är 

slagen och agerar rationellt.”
218

 Hagwall skriver att Gorbatjov avvecklade Kalla Kriget och att 

han såg ”socialismens totala oförmåga att skapa välstånd eller ens försörjning åt folket och 

övergav den.”
219

 Den 31 december skriver Braconier i Framtiden blev oförutsägbar att sju år 

räcker för att förändra världshistorien. Han nämner Augustikuppen och att Michail Gorbatjov 

laborerade med ett nytt unionstraktat som skulle ha dämpat avvecklingen men inte dämpat 

utgången.
220

  

Den 10 december skriver SYD:s ledarskribent att ”[n]är Boris Jeltsin, Rysslands ledare, 

läxade upp Michail Gorbatjov inför det ryska parlamentet blev det uppenbart att makten glidit 

centralmakten ur händerna [---].”
221

 Den 14 december i ledaren Respekt men inga festtal 

nämns det att ”Michail Gorbatjov har skakats och varit nära nog uträknad flera gånger sedan 

han inledde sovjetiskt reformarbete 1985.”
222

 Ledarskribenten skriver att ”[d]en union som 

var Gorbatjovs chans att klamra sig fast vid presidentstolen kommer aldrig att bli av. Och 

Michail Gorbatjov har mycket tydligt gjort klart att han är beredd att avgå om hela 

Sovjetstaten upplöses.”
223

 Den 19 december skriver ledarskribenten att det är betydelselöst att 

veta när ”Michail Gorbatjov väljer att meddela att han inte längre är unionspresident [---].”
224

 

Den 21 december i En björn i Nato? skrivs det att ”Jeltsin har i praktiken avsatt Michail 

Gorbatjov”
225

 och den 23 december anser ledarskribenten att ”det är ödets ironi att Gorbatjov, 

mannen som gjort hela denna omvälvning möjlig, nu tvingas bort vid årsskiftet som Sovjets 

siste president.”
226

 Den 27 december skrivs det att” Michail Gorbatjov går till historien som 
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den siste presidenten i ett välde som länge lyckades dölja förtryck och fattigdom, 

maktfullkomlighet och ett utstuderat privilegiesamhälle bakom fraser om folkets frihet, 

jämlikhet och medmänsklighet.”
227

 Vidare anser ledarskribenten att ”[o]ckså i sitt forna rike 

kommer [Gorbatjov] att i fortsättningen ha en privilegierad ställning i den mån han väljer att 

leva där.”
228

 Per T Olsson skriver den 29 december i Det blir fler jular att ”Sovjetunionens 

definitiva sammanbrott och Michail Gorbatjovs avgång markerar två oerhörda händelser.”
229

  

2.3.3 Sammanfattning 

Efter Augustikuppen skriver ledarskribenterna och krönikörerna lite mer positivt om 

Gorbatjov. I samband med hans avskedstal i december har de flesta tidningarna en krönika om 

hans karriär. Händelser som Gorbatjov bidragit till uppmärksammas och det är mindre fokus 

på Jeltsin än vad det var under kuppen. Tidningarna skriver före Gorbatjovs avgång att det 

inte kommer att dröja länge förrän han avgår. 

3 Analys 
I följande underkapitel kommer var och en av de tio dagstidningarna att analyseras var för sig. 

I slutet kommer tidningarnas källor att analyseras och jämföras.  

3.1 Aftonbladet 
I augusti före kuppen skriver Aftonbladet lite om Gorbatjov. De nämner mötet mellan 

Gorbatjov och George Bush och beskriver Gorbatjov som ”den ömkliga tiggaren”.
230

 I 

samband med Augustikuppens utbrott lyder ledarsidorna på Aftonbladet ”Michail Gorbatjov 

har störtats.”
231

 I samband med slutet av Augustikuppen skriver Aftonbladet att Gorbatjov är 

tillbaka men att det är Jeltsin som är hjälten. De poängterar att Jeltsin är den store segraren 

och att han är demokratiskt vald medan Gorbatjov ”bara” är Sovjetunionens president.
232

 De 

skriver att Gorbatjov är försvagad och ifrågasätter om han kan vara kvar som president sedan 

han valt fel medarbetare. Den som har skrivit ledaren den 24 augusti beskriver Gorbatjov som 

en springpojke åt Jeltsin. Källmässigt refererar ledarskribenterna under augustimånad den 1 

augusti till toppmötet mellan George Bush och Michail Gorbatjov. Under kuppen är det via 

besked från Moskva, förmodligen telegram från nyhetsbyråer eller TV men det framgår inte. 

Ledarskribenten refererar till Högsta Sovjets extramöte som hölls efter statskuppen och 

skribenten skriver att bilden över lägesituationen i Sovjetunionen klarnade lite när den extra 

folkkongressen samlades i Moskva den 2 september. 

I december är tonläget mot Gorbatjov positivare. Ledarskribenten påpekar att Gorbatjov för 

ett år sedan fick fredspriset och att han har haft stor betydelse för Östeuropas frigörelse och 

avspänning. Han beskrivs som en president utan land och att han försöker klamra sig fast vid 

makten.
233

 Gorbatjov nämns ha gjort en historisk insats samtidigt som ledarskribenten skriver 

att alla hans försök att blåsa nytt liv i union hade misslyckats.
234

 Ledarrubrikerna är 

exempelvis den 14 december Kung utan land vilket förefaller negativt. I ledaren skriver 

skribenten positivt att ”ett mänskligt ansikte fick [Sovjetunionen] först med dess siste ledare, 

Michail Sergejevitj Gorbatjov.”
235

 Det framhålls att många kommer att sakna Gorbatjov sedan 

                                                           
227 En nygammal oro (1991-12-27). Sydsvenska Dagbladet 
228 Ibid. 
229 Olsson, Per T (1991-12-29), Det blir fler jular. Sydsvenska Dagbladet 
230 Ibid. 
231 Störtad (1991-08-19). Aftonbladet 
232 Uppgörelsen med kommunismen (1991-08-24). Aftonbladet 
233 Supermakt på fall (1991-12-10). Aftonbladet 
234 Ibid. 
235 Kung utan land (1991-12-14). Aftonbladet 



21 

 

han lämnat scenen och att allt blir lite otryggare.
236

 Ledarskribenten för Aftonbladet anser att 

det var Gorbatjovs politik som kom att leda till att historien ändrades i slutet av åttiotalet men 

skribenten påpekar att Gorbatjov aldrig var lika populär på hemmaplan som han var i 

västvärlden.
237

 

Dagarna efter Sovjetunionens upplösning och Gorbatjovs avgång menar Aftonbladets 

ledarskribent att Gorbatjovs framtida arbetsplats är världen och han nämns i flera positiva 

ordalag. Ledarskribenten skriver att ”Gorbatjov ersatte det kalla kriget med det öppna 

samtalet.”
238

 I samma ledare försöker ledarskribenten även väcka sympati för ”den fysiskt och 

psykiskt brutna ledaren” som har gjort en historisk insats som är odiskutabel.  239 Källmässigt 

använder ledarskribenterna under decembermånaden referenser till James Baker som hållit ett 

tal där han hyllat Gorbatjov. Krönikören GF nämner att han sett Gorbatjov i verkligheten vid 

toppmötet i Helsingfors för ett år sedan och därifrån verkar GF:s åsikt om Gorbatjov 

härstamma. 

De enda signerade ledarkrönikor som jag har valt att ta med var signerade med GF. Dock 

nämner han Gorbatjov den 22 december där han skriver att ”nu är Sovjetunionen slut och nog 

kan vi hylla Gorbatjov, som gjorde jobbet.”
240

 Den 29 december skriver GF att Michail 

Gorbatjov har dragit sig tillbaka och att han eventuellt skulle kunna vinna det amerikanska 

presidentvalet. Vidare skriver GF att Gorbatjov betraktas som ”alltid lika självsäker.
241

  

I december är det mer positiva ordalag kring Gorbatjov än vad det var i augusti. I augusti och 

september lyfts det inte fram att Gorbatjov fått fredspriset men det gör det i december i 

samband med hans avgång. Hans insatser nämns som historiska medan det i augusti 

påpekades att han valt fel medarbetare och Jeltsin beskrevs som den stora hjälten. 

Sammanfattningsvis kan det uttydas att Aftonbladet har ändrat sin åsikt lite eftersom de 

rapporterar mer positivt i december i samband med Gorbatjovs avgång. I augusti beskrivs 

Jeltsin som hjälten och Gorbatjov som försvagad och springpojke medan han i december 

beskrivs ha gett ett mänskligt ansikte åt Sovjetunionen och det påpekas att Gorbatjov ersatte 

Kalla Kriget med det öppna samtalet istället. 

3.2 Arbetarbladet 
Den som skriver mest krönikör i Arbetarbladet är Kennet Lutti. Han skriver i början av 

Augustikuppen att Gorbatjovs fall är ett stort steg tillbaka och den 20 augusti att ”nu är 

Gorbatjovs dagar av allt att döma räknade. Det är inte realistiskt att tro att han kommer 

tillbaka till makten eller ens att tro att folket kommer att återinsätta honom i ämbetet igen, om 

möjligheterna gives.”
242

 Lutti är säker i sitt påstående som skedde dagen efter att 

Augustikuppen brutit ut och han ser Boris Jeltsin som den självklara ledaren. 21 augusti har 

Lutti en till krönika, Motståndet hårdnar. En mening lyder ”Gorbatjov lyckades aldrig göra 

något åt de otröstliga köerna framför matbutikerna, när han är borta visar det sig plötsligt 

finnas mat i överflöd”.
243

 Det här ger budskapet om att Gorbatjov skulle ha ”gömt” undan mat 

men samtidigt kan det ses som en varning. Lutti fortsätter att nämna Jeltsin i positiva ordalag 
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och påpekar att allt fler sluter upp bakom honom.
244

 Intressant att se är följande mening där 

Lutti tydligt har ändrat åsikt: ”det dröjer nog inte länge förrän Gorbatjov är tillbaka i Moskva, 

starkare än när han störtades och befriad från de krafter som tvingade honom att välja en 

oframkomlig väg.”
 245

 Det här står i kontrast till det Lutti skrev två dagar tidigare om att det 

inte fanns någon möjlighet att Gorbatjov skulle återvända till makten. Man skulle kunna dra 

slutsatsen att Lutti inte är tillbakadragen i sitt kommenterande om Gorbatjov utan istället 

skriver det han tycker även om det sedan visar sig vara fel. Något annat intressant är att han 

inte kommenterar själv det han har skrivit utan låter det bara vara. Ett exempel på Luttis egen 

åsikt kring Gorbatjov kan utläsas i krönikan från den 23 augusti där han skriver att det var 

”patetiskt” att lyssna på hur Gorbatjov hade letat efter en fungerande telefon under sin tid som 

fånge.
246

 

Under augusti-september refererar ledarskribenten och Kennet Lutti till toppmötet mellan 

Bush och Gorbatjov från 1 augusti, meddelanden från radio och TV från kuppmännen och 

dånet från stridsvagnarna. Presskonferensen från 22 augusti nämns också, under vilken Lutti 

beskriver Gorbatjov ha varit patetisk och från den 27 augusti nämns Gorbatjovs tal inför 

Högsta Sovjet. 

I sin krönika från den 10 december lyfter Lutti fram att Gorbatjov blev avsatt av sitt eget folk 

och att han övergavs av alla förtrogna.
247

 Nedvärderande skriver Lutti att Gorbatjov inte 

längre har något ”att vara president över, vilket alla utom han själv tycks vara medveten 

om.”
248

 I sin krönika från den 20 december skriver Lutti att det enda som återstår för 

Gorbatjov nu är att bli en historisk parantes men han tillägger att ”flera hundra miljoner 

människor har honom att tacka för sin frihet.”
249

 

Så här i efterhand efter att ha gått igenom Luttis krönikor är det tydligt att han inte ändrar 

åsikt om Gorbatjov. Han nämner honom oftast i negativa sammanhang men vid få lägen i 

positiva. I samband med kuppen var Lutti säker på att Gorbatjov inte skulle komma tillbaka 

vilket kunde urskiljas i hans krönika. Dagen efter visade det sig att Lutti haft fel men det var 

något han inte nämnde. Beskriver Gorbatjov i positiva sammanhang gör däremot krönikörerna 

Rune Sjögren och Sören Thunell. Sjögren skriver den 14 december om att Gorbatjovs 

politiska saga är slut men att han gett ett betydande bidrag till nedrustningen och 

avspänningen.”
250

 Thunell skriver en hyllningskrönika om Gorbatjov den 27 december där 

han nämner att Gorbatjov har förändrat världen under sina sju år och att ”i en hel värld tände 

Gorbatjov hopp om fred och avspänning.” Hyllande anser Thunell att Gorbatjov ”är den 

politiker som betytt mest för vår tids historia sedan andra världskriget.” Thunell hävdar att 

Gorbatjov förtjänar ”det finaste en politiker kan få – människors kärlek och uppskattning.”
251

 

Gorbatjovs avskedstal nämns inte den 27 december vilket är underligt eftersom de flesta andra 

analyserade tidningar nämner det. Svårt att veta varför de har prioriterat bort det. För det 

mesta är ledarsidorna i Arbetarbladet signerade av Kennet Lutti i alla fall de ledarsidor som 

behandlar Gorbatjov och Augustikuppen. Som nämndes tidigare är Lutti kritisk gentemot 

Gorbatjov medan Sjögren och Thunell i december är positiva. 
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3.3 Dagen 
I början av augusti nämner Dagen – den kristna dagstidningen lite om Gorbatjov. 

Ledarskribenten nämner att det är osäkert var makten ligger i Sovjetunionen och att 

Gorbatjovs ställning har blivit svagare.
252 

I samband med kuppens utbrott skriver 

ledarskribenten om Kuppen som chockar världen och nämner att Michail Gorbatjov inte 

längre är president i Sovjetunionen. Kuppen nämns den 22 augusti som misslyckad och 

ledarskribenten skriver att det har hänt mycket i Sovjetunionen under Gorbatjovs tid.
253

 

Tidningen uppvisar en positiv fokusering på Jeltsin, ”Boris Jeltsin kan i det nya läget visa sig 

överlägsen Michail Gorbatjov som samlande symbol för unionen.”
254

 I ledarna skrivs det att 

det inger en viss betänksamhet när Gorbatjov protesterar mot nedrivningen samt att det verkar 

som att Gorbatjov ännu inte har insett att han måste välja sida. Gorbatjov beskrivs som 

kommunist men ledarskribenten anser att Gorbatjov är en förnuftig kommunist.
255

 

I augusti-september hänvisar Dagen till telegram från tidningar och att deras utsände reporter 

vaknade upp till radioekot på kuppdagen och hörde om händelsen. Det hänvisas till Rapports 

extrasändning som visade Gorbatjovs första intervju sedan fångeskapen. Dagen har med 

kuppmännens åsikt om att det nya unionsfördraget skulle ge för lite makt till 

centralregeringen. 

Gorbatjov beskrivs bli försvagad i och med en lösare organiserad union.
256

 I december ger 

ledarskribenten titeln ”överlevnadskonstnär”
257

 till Gorbatjov som anses befinna sig på den 

sidan av historien som utvecklingen har dömt.
258

 Ledarskribenten anser att Gorbatjov 

förtjänar något bättre än en brutal avsättning och att han borde utnämnas till honorär 

president.
259

 20 december står det att läsa att både Jeltsin och Gorbatjov har skrivit in sina 

namn på ett hedrande sätt i historieböckerna.
260

 I december refererar ledarskribenten till 

kommentarer från Ryssland, Vitryssland och Ukrainas presidenter. 

Eftersom Arne Winerdal endast skriver en gång om Gorbatjov analyseras ledarskribenten 

O.D.:s krönikor istället. Han skriver i augusti att ”Boris Jeltsin nu kräver Gorbatjov 

tillbaka.”
261

 O.D. skriver även i början av september att det har skett ett stort bakslag för 

Michail Gorbatjov, i samband med Ukrainas oberoende.
262

 Den 27 december skriver O.D. i 

sin krönika Flaggskifte utan segerjubel att ”[p]å juldagen kom det väntade beskedet: Michail 

Gorbatjov avgår med omedelbar verkan från sin post som Sovjetunionens president.”
263

 O.D. 

skriver att man inte kan avfärda Gorbatjovs varning om det kaos som kan uppstå efter att 

Sovjetunionen upplöses.
264

 

Tidningen Dagen ändrar inte sin åsikt om Gorbatjov. I augusti har de samma ton gentemot 

honom som de andra tidningarna har. Han omnämns som svag medan det i december står att 

Gorbatjov förtjänar en roll som honorär president och att han skrivit in sitt namn i 
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historieböckerna tillsammans med Jeltsin. Krönikören O.D. har en neutral ton gentemot 

Gorbatjov, huruvida hans åsikt ändras är svårt att se. 

3.4 Dagens Nyheter 
I början av augusti, före Augustikuppen nämner DN:s ledarsidor Gorbatjov den 2 augusti att 

USA:s president George Bush och Gorbatjov har förstört för sig själva.
265

 I samband med 

Augustikuppens utbrott skriver de exempelvis att ”Gorbatjov är tystad” och ”hela tiden har 

dock Gorbatjov velat rädda Sovjet som idé och internationell maktfaktor.”
266

 Ledarsidorna 

under Augustikuppen tar upp att Gorbatjov själv valde ut de som senare kom att hugga honom 

i ryggen.
267

 Den 22 augusti skrivs det på ledarsidan huruvida man kan ”räkna med en 

fortsättning av den så plötsligt avbrutna Gorbatjovska linjen?” Detta påstående liknar det 

Arbetarbladets ledarskribent Kennet Lutti sa den 20 augusti.
268

  

I augusti hänvisas det i början av månaden till G7-mötet i London och under kuppen till 

Gorbatjovs bok Perestrojka och att man via TV kunde se Jeltsins utmanande av juntan. 

Otydligt skrivs det att många vänliga ord har tillägnats Gorbatjov under Augustikuppen men 

från vem och vilka framkommer inte. Det refereras också till Gorbatjovs offentliga 

framträdanden efter Augustikuppen och till dåvarande förre kabinettsekreteraren Leif 

Leifland. Olof Santesson refererar i sin krönika från 29 augusti till kulturhistorikern Bengt 

Jangefeldt och militärexperten Chris Donnelly samt Anders Åslund, vars bok How Russia 

Became a Market Economy används av författarna i denna uppsats forskningsläge. Gorbatjovs 

möte inför Högsta Sovjet efter Augustikuppen nämns också. 

Åsikterna mot Gorbatjov i december är i början liknande det som skrevs i augusti. Den 10 

december står det, som tidigare nämnts, att han måste ge vika och att det inte finns ”en 

meningsfull plats för honom” i Ryssland. Ledarskribenten skriver att Gorbatjov kan ha gått 

”från att ha varit den historiska omvälvningens banbrytare kan han bli ett hinder för 

förändringar.”
269

 Vidare tar DN upp att Gorbatjov sagt att han inte tänker bli ”bröllopets 

hedersgäst.” Hyllande skriver skribenten att ”de vägrar fatta att man inte bättre uppskattar 

hans mod att avslöja ett ruttet system och hans obestridliga förmåga att lösa världen ur 

antagonistisk förstelning.”
270

 

Den 19 december skriver ledarskribenten att det är först de senaste dagarna som världen har 

gett upp om Gorbatjov och att hans politiska nekrolog skrivs överallt.
 
Gorbatjov beskrivs som 

att han verkar överspelad men att det inte behöver betyda att han förlorat sin förmåga att 

överleva motgångar.
271

 Det påpekas att ”den lagliga ordning som Gorbatjov talar sig varm för 

bygger ytterst på en statskupp, ryska revolutionen 1917.”
272

 På ledarsidorna beskrivs han även 

som USA:s gamle vän
273

 och den 27 december, precis som tidigare tidningar, finns det en 

hyllning till Michail Gorbatjovs tid som generalsekreterare och president för Sovjetunionen. 

Skribenten skriver att Gorbatjov är en av vår tids största gestalter och att han vid sin avgång 

hyllades översvallande. Han beskrivs som tidens gigant. Skribenten skriver också att 

Gorbatjov fick ägna ”oerhörd kraft och uthållighet åt att taktiskt manövrera ut olika 
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motståndare.” Som kontrast till det positiva skriver ledarskribenten att Gorbatjov kom att se 

sig själv som ”omistlig” och att ”han förstod inte vilka krafter han släppte loss när trycket 

lättade.”
274

 Positivt menat skriver ledarskribenten att Gorbatjov har setts av västlandet som 

”en nästan västlig typ av politiker” och att han till ”ovansklig ära rev ned” istället för att sluta 

som en tyrann.
275

 Under december refereras det till Gorbatjovs avskedstal från juldagen och 

till Jörgen Erikssons kulturartikel. Antagligen har Erikssons kulturartikel publicerats i DN 

men det framgår inte tydligt i ledaren. 

De ledarkrönikörerna som har nämnts i denna uppsats och som har tagit upp Gorbatjov i DN  

är Svante Nycander och Olof Santesson. Nycander skriver i augusti i samband med kuppens 

utbrott att Gorbatjov aldrig har varit trygg vid makten och att hans otålighet är ett 

framträdande drag.
276

 Nycanders krönika från denna dag, 20 augusti, är till stor del en 

hyllningskrönika till Gorbatjovs tid vid makten. Även Nycander verkar ha räknat bort 

Gorbatjov som president. 

Olof Santessons skriver också om Gorbatjov i sin krönika i samband med Augustikuppen. 

Han nämner att Gorbatjov har befriat folket från skräcken och Santesson beskriver Gorbatjov 

som obruten efter fångenskapstiden. Han tar också upp att den delen av omvärlden vill visa 

honom sitt stöd men att Jeltsin inte tillåter honom lysa på hemmaplan.277  

Eftersom ledarkrönikörerna endast har skrivit varsin krönika om Gorbatjov i augusti och 

ingen sedan i december är det svårt att säga om de har ändrat åsikt. Det man däremot kan se är 

att samtliga tidningar verkar ha räknat bort Gorbatjov i samband med Augustikuppens utbrott. 

Dagens Nyheter är liknande i sin förändring av åsikt om Gorbatjov tillsammans med de andra 

analyserade tidningarna. I augusti nämner de honom inte särskilt mycket, under kuppen 

räknas han bort och i december efter unionens fall hyllas han. 

3.5 Expressen  
Före kuppen står det ingenting om Gorbatjov. När kuppen brutit ut har Expressen, liknande 

andra tidningar, rubriken Slutet för Gorbatjov? på sin ledarsida. Tonen mot Gorbatjov är 

negativ och liknande andra tidningar verkar det här som att Expressens ledarskribent har 

räknat bort honom helt. De skriver att ”Michail Gorbatjov är avsatt” och ”han blev offer för 

sitt eget spelande.”
278

 Under Augustikuppen tar ledarskribenten upp att det var ”frågan om 

unionens upplösning blev den som till slut sänkte Michail Gorbatjov.”
279

 I jämförelse med 

Jeltsin under kuppen beskrivs Gorbatjov som ”en tiggare och förlorare”
280

 och Expressens 

ledarsida den 22 augusti är Sankt Jeltsin och draken. Här är det mer tydligt att Expressen 

verkar ha placerat in Gorbatjov i fack och de skriver att han har fått en plats i historien bland 

historiens största statsmän.
281

 

Expressen refererar till militära källor i Moskva, hurdana militära källor det är framgår inte. 

Det refereras också till Hans Magnus Enzenbergers artikel om återtågets hjältar och till 

fredagens TV-sändning från ryska parlamentet som man kunde se via satellit.
282

 Expressens 

ledarskribent skriver att Gorbatjov då var osäker. Krönikören Bengt Lindroth hänvisar till ett 
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rundabordssamtal från 4 februari 1990 i DN och att Michail Gorbatjov den 28 augusti sagt i 

TV att han betraktade sig som en socialist i likhet med Willy Brandt från Tyskland och den 

svenska regeringen.
283

 

I december behåller ledarskribenten lite av den hånande tonen från augusti. Gorbatjov 

beskrivs vara som Don Quijote samt att han beskrivs som en politisk relik.
 
Positivt beskrivs 

han som mannen som ”initierade Sovjetunionens demokratisering” men negativt att 

”Gorbatjov tillhör det förgångna.”
284

 Den 26 december finns det en hyllningsledare på 

Expressens ledarsida som kan betraktas med viss skepticism. Titeln på hyllningsledaren är 

Tack, Gorbatjov och han tackas för att ”så enkelt och värdigt” avgått och att han därmed är en 

av 1900-talets stora statsmän. Han tackas för de gärningar han har gjort som bidragit till ett 

förvandlat Europa.  Han beskrivs ha ”sopats bort av den lavin han själv satte i rullning” och 

ledarskribenten skriver att ”ingen kan ta ifrån Michail Gorbatjov äran av att ha gjort en 

enastående politisk insats.” Referensmässigt hänvisas det till Gorbatjovs avskedstal.  

I Expressen är det mest tydligt att åsikterna om Gorbatjov förändrats från augusti till 

december. I augusti finns det en hånfull ton mot Gorbatjov, ”han blev offer för sitt eget 

spelande” medan han i december beskrivs som mannen som ”initierade Sovjetunionens 

demokratisering.” Liknande metaforen om spelandet är ”sopats bort av den lavin han själv 

satte i rullning.” Precis som andra tidningar är det ganska tydligt att ledarskribenterna har 

räknat bort Gorbatjov i samband med kuppens utbrott. I december är det mer hyllningar i 

samband med hans avgång.  

3.6 Göteborgsposten 
Före Augustikuppen står det ingenting om Michail Gorbatjov på ledarsidorna men den 20 

augusti, då omvärlden uppmärksammats om kuppen står det på Göteborgspostens ledarsida 

att den är ”ett dråpslag mot demokratin.” Tvetydigt skriver ledarskribenten att kuppen mot 

Gorbatjov kom som en chock även om den kanske inte var någon direkt överraskning. 

Liknande andra tidningar så tar även Göteborgsposten upp att ”därför är det inte heller 

mycket som talar för att han ska återkomma som politisk maktfaktor.” Gorbatjov nämns som 

den ”forne sovjetledaren.”
285

 Ledarskribenten har fokus på Boris Jeltsin under kuppen men 

skriver den 22 augusti positivt om Gorbatjovs reformer glasnost och perestrojka.
286

  

Skribenten skriver först positivt att ”ja, självklart är också Gorbatjov en segrare” men efteråt 

”men det är knappast så att han är en stor segrare.”
287

 Det verkar som att de inte vågar säga att 

Gorbatjov är en segrare än eller att han inte är det eftersom läget var så pass föränderligt. 

Skribenten skriver att tack vare Jeltsin har Gorbatjov överlevt och han poängterar att 

Gorbatjov inte är folkvald och att han är fostrad i kommunistpartiet.
288

 Under kuppens dagar 

tar ledarsidorna upp om presskonferensen som Gorbatjov höll den 22 augusti och att det 

märktes att det fanns mycket misstro gentemot sovjetledaren. Skribenten skriver att det inte är 

lätt för Gorbatjov att veta vem som är vän och vem som är fiende. I kontrast mot Gorbatjovs 

presskonferens står Jeltsins massmöte från samma dag. Skribenten beskriver Gorbatjovs möte 

som kritiskt medan Jeltsins möte var extatiskt och han nämns som ”den stora hjälten.” 
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Ledarskribenten skriver på ett sätt uppmanande att ”de senaste dagarna har lärt världen att 

aldrig räkna bort Gorbatjov.”
289

  

Efter kuppen finns samma kritiska ton mot Gorbatjov kvar även om den är försiktigt uttryckt. 

Exempelvis skriver ledarskribenten den 26 augusti att ”Gorbatjov personligen kan mycket väl 

få en ceremonimästares roll” och senare att ”Gorbatjov vågade aldrig genomföra övergången 

till marknadsekonomi.”
 
Som det verkar så är det så att så fort det skrivs en positiv kommentar 

om Gorbatjov följs den av något negativt eller tvärtom. Det är som att det inte får uttryckas 

för mycket positivt men samtidigt inte för mycket negativt heller.
290

 Istället för att ha titeln 

”avsatt” benämns Gorbatjov i slutet av augusti som den ”återinsatte” presidenten och den 30 

augusti benämns Gorbatjovs presidentfullmakter som ”extraordinära” medan Jeltsin beskrivs 

som makthungrig och skrytsam.
291

 I början av september får Gorbatjov titeln ”general med 

armé utan land”
 
 vilket Göteborgspostens ledarskribent skriver att Gorbatjov kan bli.

292
 

I augusti refererar Göteborgsposten till Alexander Jakolevs kuppvarning från veckan före. 

Som nämndes i bakgrundsdelen av uppsatsen så tog Mike Bowker upp att det hade varnats 

kontinuerligt i sovjetisk media att det skulle kunna ske en kupp. 23 augusti nämns 

presskonferensen som Gorbatjov deltog vid och Jeltsin massmöte. 24 augusti pratas det om 

Gorbatjovs andra presskonferens. 27 augusti nämns Gorbatjovs möte inför Högsta Sovjet och 

att den lät honom behålla sina extraordinära presidentfullmakter. 2 september hänvisar 

Göteborgsposten till en intervju som CNN gjort med Gorbatjov. 6 september hänvisar 

ledarskribenten till Finlands dåvarande statsministers uttalande om att den nya unionen 

kommer att vara instabil. 

I december skrivs det inte direkt något om Gorbatjov förrän den 14 december då 

ledarskribenten nämner att Gorbatjovs roll är utspelad och att det enda han har kvar att göra är 

att ordna kring Sovjetunionens begravning.
 

Den 14 december nämner ledarskribenten 

Gorbatjovs sista presskonferens, dock är det svårt att veta vilken som menas. Den sista han 

hållit eller den sista stora han hållit? Ledarskribenten anser att Gorbatjov inte skulle passa 

som relik och därmed är det uteslutet att han skulle få en ceremoniell ministär roll.
293

 I 

december beskrivs han som en dynamisk sovjetledare och väldigt positivt sägs det att ”han är 

emellertid en man i sina bästa år och gestalter med hans politiska talang växer gunås inte på 

träd.”
294

 Liksom i de andra undersökta tidningar så skriver även Göteborgspostens 

ledarskribent att Gorbatjovs varning om ett inbördeskrig i Sovjetunionen inte bör ”skyfflas åt 

sidan.”
295

 19 december beskrivs Gorbatjov som den ”utgående sovjetiske presidenten” och 

som en ”märkesman.”
296

 Tre dagar senare sägs Gorbatjovs framtid vara osäker.
297

 I 

årskrönikan/ledaren står det att ”den detroniserade sovjetledaren Michail Gorbatjovs 

avgörande misstag var att försöka skilja staten från kommunistpartiet” men det skrivs också 

att han ”går till historien som mannen som gjorde omvälvningen i Öst möjlig.”
298

  

Ledarkrönikören Jonathan Falck skriver för Göteborgsposten den 24 augusti en krönika om 

Gorbatjov och Jeltsin. Det fanns ingen krönika senare i december vilket gjorde det svårt att se 
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om Falcks åsikt hade ändrats. I sin krönika i augusti skriver Falck att Gorbatjov kämpar för att 

hålla ihop unionen och Gorbatjov beskrivs som en maktmänniska medan Jeltsin beskrivs som 

”den riktiga ledaren.”
299 

 

Från augusti till december ändrar ledarsidorna sin åsikt på liknande sätt som andra tidningar. I 

början av augusti nämns Gorbatjov nästan inte alls medan i samband med kuppen nämns han 

desto mer och blir borträknad. I december kan man märka desto mer hyllningar åt honom. 

Dock skrev inte Göteborgsposten en liknande hyllningskrönika som Expressen och DN. 

3.7 Norrbottens Kuriren 
I början av augusti, före kuppen, nämns Gorbatjov i en utrikeskrönika, skriven av William 

Millinship från The Observer. Millinship nämner exempelvis att ”Jeltsin är en huvudvärk för 

Gorbatjov.”
300

 Under kuppen skrivs det att Gorbatjov var en man som världen kunde göra 

affärer med men att han inte är populär i Sovjetunionen eftersom han gjorde för lite.
 301

 

Ledarskribenten skriver att det under måndagen (19 augusti) såg ut som att Gorbatjov skulle 

kunna återvända till makten men ledarskribenten skriver ”idag har det omöjliga plötsligt blivit 

möjligt. Men även som så sker måste Gorbatjov betraktas som en förbrukad kraft.”
302

 Efter 

kuppen påpekas det att Gorbatjov har hela sin karriär att tacka KGB samt 

kommunistpartiet.
303

  

I augusti har tidningen med en utrikeskrönika som egentligen är från The Observer och 

skriven av William Millinship. NK nämner Alexander Jakolevs varning från förra veckan om 

eventuell statskupp. Sovjetkännaren Kristian Gerner nämns också och NK citerar honom och 

hans åsikt kring juntan. Frågan är om NK har intervjuat honom eller om Kristian Gerner gett 

ut ett pressmeddelande? 30 augusti refererar ledarskribenten till Boris Pankins artikel i 

Svenska Dagbladet som handlar om Pankins åsikt kring kuppen. 

I december påpekas det med koppling till att Gorbatjov har sin karriär att tacka 

kommunistpartiet för att ”det inte hjälpte att president Gorbatjov efter kuppförsöket försökte 

distansera sig från det förbjudna kommunistpartiet” och som kontrast skrivs det att Gorbatjov 

kommer att ha en plats i historien som mannen som avslutade Kalla Kriget. Ledarskribenten 

tycker att det hedrar Gorbatjov att han inte motsätter sig det nya samväldet och avvecklingen 

och att en uppgörelse mellan Jeltsin och Gorbatjov är välkommen. Skribenten anser att 

unionens avveckling är en logisk följd av Gorbatjovs politik. Hyllande skriver ledarskribenten 

att man på nyårsafton när den sovjetiska flaggan halas ner bör ”skänka den avgående 

Sovjetledaren en tacksamhetens tanke. Avvecklingen av Sovjetunionen är förvisso inte 

Gorbatjovs verk, men det var han som knöt upp flagglinan.”
304

 I december hänvisar 

ledarskribenten till Alexander Solsjenitsyns bok Hur skall vi förändra världen? 

Ledarskribenten hänvisar till en rysk kritiker, chefredaktören på Ogonjok. 

Bo Ture Larsson skriver i sin krönika från den 20 augusti att Gorbatjov ”hyste skrupler mot 

våld som medel att tvinga sin vision på andra.”
305

 I en annan krönika skriven under 

Augustikuppen skriver Larsson att Gorbatjov beskrevs som ”en välartikulerad, intel ligent och 

civiliserad människa” men han skriver i kontrast till detta att landet nu har fått en ledare med 
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”betydligt starkare strålkraft än Gorbatjov.”
306

 Larsson skriver även att ”Gorbatjov står fast i 

rollen som ’Sovjets siste socialist’” och nämner sedan att maktutövning med laglöshet, våld 

och diktatur förknippas med socialistiska makthavare.
307

 Efter kuppen skriver Larsson att 

Jeltsin och de ryska demokraterna har insett att de har något gemensamt med sovjetledaren.
308

 

NK ändrar inte riktigt sin åsikt om Gorbatjov förutom att de som andra tidningar har lite mer 

hyllningar i december i samband med hans avgång. I början av augusti skrivs det inte mycket 

om honom medan det givetvis skrivs mer under själva kuppen. Intressant är att NK troligtvis 

också trodde att Gorbatjov inte skulle komma tillbaka till makten men de skriver, som kunde 

läsas ovan, att det ”omöjliga plötsligt blivit möjligt” efter att han blivit återinsatt. Bo Ture 

Larsson nämner visserligen Gorbatjov lite kort i december men inte desto mer vilket uteslöt 

de krönikorna från undersökningen. Annars ändrar inte Larsson heller åsikt.  

3.8 Norrländska Socialdemokraten 
I början av augusti skriver krönikören Agnes Szögi om att Gorbatjovs ursäkter och 

beklaganden inte kan hjälpa mot den spridande oron i Litauen.
309

 Szögi undrar den 23 augusti 

om Jeltsin eller Gorbatjov är lämpad som ledare.
310

 I december skriver Szögi att Gorbatjov 

kommer gå till historien som mannen som startade processen som ledde till upplösningen av 

Sovjetunionen och att det enda Gorbatjov har kvar att göra är att avgå.
311

 

Inga Näslund nämner att Gorbatjov varit och bett om pengar och att han har gått hårt mot 

Jeltsins beslut om att förbjuda partiverksamheter på arbetsplatser och myndigheter i 

Ryssland.
312

 I samband med kuppens utbrott skriver Kurt Danielsson om att Gorbatjov inte 

var populär i Sovjetunionen och nämner att Gorbatjov nu är avsatt och att ingen vet vad som 

har hänt.
313

 Han skriver sedan den 22 augusti att Gorbatjov är tillbaka och återinsatt men att 

hans maktställning är undergrävd. Anledningen till detta är, enligt Danielsson, på grund av 

Jeltsin.
314

 

I augusti refererar ledarskribenten, liknande andra tidningar, också till toppmötet mellan Bush 

och Gorbatjov. Den 6 augusti hänvisar Inga Näslund till en artikel skriven av Harry Schein 

och publicerad i DN. Agnes Szögi skriver den 23 augusti att bilderna och händelserna kan få 

folk att vakna. Szögi syftar på händelsen i Sovjetunionen. Näslund skriver den 29 augusti att 

hon sett kuppmakarnas presskonferens på TV och Jeltsins tal och sedan hört via BBC att 

kuppen i Sovjetunionen misslyckats. 

Carl Erik Pehrson skriver i sin krönika den 20 december att Sverige har ”tagit sin hand från 

Michail Gorbatjovs Sovjetunionen” och erkänt de nya länderna. Pehrson tar upp att det ryktas 

att Gorbatjov kommer avgå på den kommande lördagen och skriver att Gorbatjovs insats var 

historisk medan hans sorti blev förödmjukande. Att han bidrog till frigörelsen av Östeuropa 

gjorde honom värd fredspriset men Pehrson påpekar att Gorbatjov dock inte hann med något 

stort livsverk i Sovjetunionen. Pehrson beskriver Gorbatjov som en visionär med stor 

beslutsamhet men att han betraktades så i väst medan han i sitt hemland sågs som en 

”pratmakare utan handlingskraft.” I sin krönika använder Pehrson metaforer för att beskriva 
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Gorbatjov, som kunde märkas i föregående mening. Pehrson tar också upp att kuppmännen 

varit Gorbatjovs närmsta medarbetare och därmed har han behandlats nedlåtande av andra och 

han skriver att ”efter kuppen började klockan klämta för Gorbatjovs slutvarv.” Men trots det 

negativa anser Pehrson att Gorbatjov förtjänar en plats i historien och att man bör tänka på att 

Gorbatjov var uppfostrad i det kommunistiska maktsystemet, vilket låter som att Pehrson 

ursäktar Gorbatjovs misstag. Han avslutar sin krönika med orden ”Tack vare Gorbatjov.”
315

  

NSD:s ledarsida tar upp Gorbatjovs avgång den 27 december och beskriver den som 

”överrumplande och omskakande.” Varför den skulle vara överrumplande är otydligt förklarat 

med tanke på att NSD:s krönikörer skrivit om att ”klockan [klämtar] för Gorbatjovs slutvarv” 

och liknande. Skribenten skriver antitesaktigt att det finns mycket som väcker världens 

respekt och beundran för det Gorbatjov gjorde under sina år vid makten men att det är minst 

lika mycket som väckt och fortfarande väcker förskräckelse.
316

 

I december nämner ledarskribenten ”de historiska orden” från presidenterna i Ryssland, 

Vitryssland och Ukraina. 27 december refererar ledarskribenten till Gorbatjovs TV-tal inför 

forna Sovjetunionens befolkning. 

Agnes Szögis tre krönikor där två är från augusti och en från december visar lite olika åsikter. 

I augusti skriver hon att Gorbatjovs ursäkter inte räcker till men i december nämner hon att 

Gorbatjov kommer gå till historien som mannen som startade processen. Dock avslutar hon 

sin krönika negativt med att säga att det enda han har kvar är sin avgång. Inga Näslund var 

NSD:s korrespondent/krönikör i Moskva och tog upp att Gorbatjov varit och bett om pengar i 

London och sedan gått hårt mot Jeltsin. Bilden man får av Gorbatjov i hennes krönika är inte 

positiv. Carl Erik Pehrsons långa krönika från den 20 december är liknande andra krönikor 

från samma dag lite av en hyllning till Gorbatjov där det varvas med positiva och negativa 

åsikter. Ledarsidan från den 27 december tar upp Gorbatjovs avgång och nämner honom i 

positiva och negativa ordalag.  

NSD:s ledarskribenter och krönikörer skriver lite mer positivt om Gorbatjov i anslutning till 

hans avgång i december medan tonen, som med andra tidningar, är mer negativ och försiktig i 

augusti. 

3.9 Svenska Dagbladet 
I början av augusti, före kuppen, skriver ledarskribenten att ”döda pappersparagrafer” har fått 

liv med hjälp av perestrojkan.
317

 Ledarskribenten citerar tidningen Newsweeks kolumnist, 

George Mills kommentar om att Gorbatjovs regering är olaglig.
318

 I samband med kuppens 

utbrott beskrivs Gorbatjov som en man som ”påverkat vår samtid” men som nu blivit 

”bortkuppad.”
319

 Ledarskribenten anser att ”omvärldens försök att intervenera till Michail 

Gorbatjovs förmån lär inte göra uppfattningen mer positiv” samt att stödja Jeltsin och 

Gorbatjov har visat sig vara lyckad. Gorbatjov beskrivs vara avskuren från yttervärlden och 

maktpolitiskt isolerad.
320

 Nedlåtande skriver ledarskribenten att man genom att ta kontrollen 

över Gorbatjov inte fick någon kontroll över Sovjetunionen och skribenten påpekar att 

Gorbatjovs makt är begränsad.
321

 Augustikuppen får namnet Augustirevolutionen istället den 
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24 augusti och ledarskribenten skriver att Gorbatjov håller på att förvandlas till en överspelad 

gestalt och hans framträdande inför det ryska parlamentet nämns ha varit förödmjukande.
322

 

Ledarskribenten skriver efter kuppen att Gorbatjov kanske hade lyckats behålla sin 

maktställning om han inte hade kommit hem ensam från sina tiggarresor i väst. Skribenten 

skriver även att Gorbatjov har förödmjukats av Jeltsin och skribenten anser att det är allt 

tydligare att Gorbatjov endast hade en stark ställning i väst.
323

 

I augusti refereras det i början till George Bush senaste Sovjetbesök, vilket är samma möte 

som de flesta andra tidningarna också hänvisar till. 12 augusti refererar ledarskribenten till 

George Wills kolumn i Newsweek. Det hänvisas också till Sjevardnadzes tal från 1990 i 

december. SVD:s Mats Svegfors hänvisar också till Ulo Ignats artikel i SYD. Den 24 augusti 

nämns presskonferensen som Gorbatjov deltog vid samt talet inför det ryska parlamentet. I 

augusti refererar Fredrik Braconier den 28 augusti till Alexander Solsjenitsyns Hur skall vi 

rekonstruera Ryssland. Ledarskribenten tar i slutet av augusti upp moderaternas seminarium 

där den brittiske Sovjetexperten Chris Donnelly pratade om Sovjetunionens kollaps och 

Anders Åslunds jämförande av Albanien och Sovjetunionen. 

I december beskrivs det att det är skickligt av Gorbatjov att ha lyckats hålla sig kvar vid 

makten men att det nu är slut med det.
324

 Gorbatjov nämns vara det enda som finns kvar av 

Sovjetunionen och ledarskribeten tydliggör att när Gorbatjov försvinner kommer det inte 

finnas kvar någon Sovjetmakt längre.
325

 Fortsättningsvis skrivs det att Gorbatjovs makt 

underminerats sen han kommit tillbaka från Moskva och skribenten skriver att Jeltsin inte 

behöver Gorbatjov längre. Gorbatjovs försök med en ny union säger ledarskribenten är 

desperata. Skribenten skriver att Gorbatjov inte hade förmågan eller kraften att påbörja ett 

ekonomiskt systemskifte. Ledarskribenten skriver att Gorbatjov betraktas som en katastrof i 

sitt hemland på grund av förlorandet av Sovjetunionen utan att han riktigt förstod hur det gick 

till. Dock skriver skribenten uppmanande sedan att man inte får glömma att Gorbatjov 

öppnade för frihet i öst och gjorde det som sågs som omöjligt möjligt. Skribenten skriver att 

med några undantag så använde Gorbatjov inte våld och blod för att stoppa reformprocessen 

utan han ”visade sig vara en anständig och civiliserad person.”
 
Hyllande skriver skribenten att 

Gorbatjov visserligen har förlorat sitt imperium men inte sin heder.
326

 Den 27 december, 

precis som de flesta andra tidningar som har analyserats i denna uppsats, har ledarskribenten 

skrivit en hyllningskrönika om Gorbatjov. Han nämns som en man för historien och att det 

inte är mer än rätt att han hyllas av västvärlden. Hans insatser nämns som historiska för 

västvärlden. Ledarskribenten är tydlig med att vissa hur Gorbatjovs ledarstil skiljde sig från 

forna Sovjetledare. Skribenten påpekar att Gorbatjov inte verkade förstå hur stora 

spänningarna inom Sovjetunionen var. Skribenten påpekar än en gång att Gorbatjov befriat 

folket i öst från Sovjetunionens ok.
327

 Dagen efter skriver skribenten att det inte är många 

invånare i Sovjetunionen som sörjer Gorbatjovs avgång.
328

 Skribenten anser att Gorbatjov 

”inte införde några ekonomiska reformer som är värda namnet.” Skribenten nämner också att 

Gorbatjovs pension består av ett par hundralappar.
329
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I december hänvisar ledarskribenten till en intervju med Gorbatjov som visats i sovjetisk TV 

den 12 december. Det refereras också till Hans Magnus Enzenbergers artikel i DN från 1989 

som handlade om återtågets hjältar. 

Den som skriver mest krönikor om Gorbatjov är Fredrik Braconier. Den 20 augusti skriver 

han om hur Gorbatjov var tvungen att förlita sig på krafter som sedan skulle vända sig mot 

honom och samtidigt bli kritiserad från motsatt håll. Braconier nämner Gorbatjov genom 

upphävandet av kommunistpartiets maktmonopol fick nationalistiska strömningar emot sig.
330

 

Braconier skriver efter kuppen i slutet av augusti om att Gorbatjov vågat uttrycka ”sitt 

missnöje med de många självsvåldiga dekret.”
 
Braconier hävdar att Gorbatjov är väldigt 

försvagad.
331

 I december beskriver Braconier Gorbatjov som ”alltmer maktlös.”
332

 Efter 

Sovjetunionens upplösning och Gorbatjovs avgång skriver Braconier den 27 december att 

”Gorbatjovs försök att skapa en ny union definitivt torpederades.”
333

 Hyllande skriver 

Braconier den 31 december att sju år räcker för att förändra världshistorien och han skriver 

om Augustikuppen och tar upp att Gorbatjov försökte få igenom ett unionstraktat som skulle 

ha saktat ner avvecklingen men inte förhindrat dess utgång.
334

 

En annan krönikör som skriver om Gorbatjov är Mats Svegfors. Under Augustikuppen skriver 

Svegfors att militärdiktaturen aldrig vann särskilt mycket makt under kuppen eftersom 

Gorbatjov inte hade särskilt mycket makt själv.
335

 Håkan Hagwall tar den 29 december upp att 

Gorbatjov är återtågets hjälte och att han är en realpolitiker som vet när tiden är slut och 

agerar rationellt. Hagwall skriver om hur Gorbatjov avvecklade Kalla Kriget och att han insåg 

”socialismens totala oförmåga att skapa välstånd eller ens försörjning åt folket och övergav 

den.” Fortsättningsvis skriver Hagwall hyllande om Gorbatjovs storhet.
336

 

Förändring i skrivandet om Gorbatjov från augusti till december är liknande de andra 

tidningarna som har analyserats, en kritisk syn på Gorbatjov i augusti och lite mer hyllande i 

december. SVD är inget undantag utan man rapporterar ”försiktigt” kritiskt om Gorbatjov 

men de nämner inte, som exempelvis Arbetarbladet, att det vore omöjligt att Gorbatjov 

återvänder till makten. 

Fredrik Braconier har samma kritiska syn gentemot Gorbatjov från augusti till december. I 

december nämner han i samband med unionens upplösning och Gorbatjovs avgång att sju år 

räcker för att ändra historien, vilket borde ses som hyllande för Gorbatjov. De andra 

krönikörerna Svegfors och Hagwall skriver olika. Svegfors skriver kritiskt om Gorbatjov och 

hur han förlorat de baltiska ländernas förtroende medan Hagwall skriver en 

”hyllningskrönika” i slutet av december där han berättar om Gorbatjovs bedrifter.  

3.10 Sydsvenska Dagbladet 
I början av augusti nämner ledarskribenten mötet mellan Gorbatjov och Bush samt dödandet 

av de litauiska gränsvakterna.
337

 Det nämns efter kuppen om Gorbatjovs nya väg och hans 

plan att snabbt och radikalt reformera landet i demokratisk riktning. Han beskrivs ha ”en 

egendomlig tolkning av de känslor som drivit folket att göra motstånd mot juntan.” 
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Fortsättningsvis påpekar ledarskribenten att Gorbatjov var och fortfarande är en impopulär 

ledare i Sovjetunionen.
338

 Enligt ledarskribenten ska Gorbatjov acceptera Jeltsins krav.
339

 

Några dagar efter kuppen skrivs det att Gorbatjov avsagt sig posten som generalsekretare och 

ledarskribenten anser att detta innebär en ny era eftersom det finns politiska förutsättningar 

för att ha ett flerpartisystem. Det nämns också av ledarskribenten att Gorbatjov inte har något 

val kring att de baltiska staterna ska återfå sin självständighet.
340

 Dagen efter beskrivs 

Gorbatjov som ”påtagligt ödmjuk och lågmäld” efter att han pratat med Högsta Sovjet men 

ledarskribenten påpekar att ”hur mycket medkänsla man i dag än kan känna för en hårt 

drabbad Gorbatjov är det ett obestridligt faktum att den sovjetiske presidenten i flera 

väsentliga frågor givit efter för trycket från mörkermännen.” Vidare nämns att Gorbatjov inte 

har förhindrat de svarta baskrarna och att det nu är en helt annan Gorbatjov som försöker styra 

landet.
341

 I september skriver skribenten att Gorbatjov inledde en session med en vädjan
342

 

och dagen efter påpekar ledarskribenten ironin i att Gorbatjovs tillskaffande av vidsträckta 

maktbefogenheter kom att leda till avvecklingen av Sovjetunionen och framväxandet av ett 

nytt styrelseskick. Ledarskribenten tycker här att det måste ses som en seger för Gorbatjov 

och Jeltsin som därmed har undvikit ett totalt sammanbrott i Sovjetunionen.
343

 

I augusti hänvisar SYD:s ledarskribent till dåvarande utrikesministern Sten Anderssons 

uttalande från 1989 om att ”de sovjetiska ledarna söker demokratiska vägar att förverkliga 

socialismen.” Under kuppen tar ledarskribenten upp att det kommer in rapporter med 

blandade budskap och att meddelande från kuppmakarna till det sovjetiska folket har lästs upp 

i radio och TV på måndagsmorgonen. Vidare refererar ledarskribenten till nyhetsbyrån Tass 

och att de nämner att undantagstillståndet har upphävts. Ledarskribenterna tar även upp Pierre 

Schori, dåvarande UD:s högste tjänsteman. 27 augusti nämns Gorbatjovs tal inför Högsta 

Sovjet och att han var påtagligt ödmjuk och lågmäld. 

I december beskrivs det att Jeltsin läxat upp Gorbatjov inför det ryska parlamentet och 

Gorbatjovs makt beskrivs ha glidit honom ur händerna.
 
Dock beskriver ledarskribenten lite 

hyllande att Gorbatjov dömts ut flera gånger sedan 1985 men alltid återvänt men att om han 

gör det den här gången blir det som maktlös symbol. Hursomhelst anser ledarskribenten att 

omvärlden bör utnyttja honom eftersom han är värd det istället för att bli en ruin.
344

 Liknande 

skrivs det den 14 december om att Gorbatjov har skakats om och uträknats flera gånger. 

Ledarskribenten påpekar att det Gorbatjov ville hålla sig fast vid aldrig kommer att bli av, 

med andra ord, den nya unionen. Motsägelsefullt anser ledarskribenten att det Gorbatjov gjort 

är värt respekt men inga festtal.
345

 Skribenten anser att det är betydelselöst att veta när 

Gorbatjov avgår som unionspresident.
346

 Jeltsin nämns vara den som i praktiken avsatt 

Gorbatjov.
347

 Precis som ledarskribenten skrev tidigare i september skrivs det den 23 

december att det är ödets ironi att Gorbatjov tvingas bort efter att ha gjort omvälvningen 

möjlig.
348

 Ledarsidan innehåller den 27 december, precis som de andra analyserade 

tidningarna, en kort sammanfattning över Gorbatjovs generalsekreteraretid och han beskrivs 
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gå till historien ”som den siste presidenten i ett välde som länge lyckades dölja förtryck och 

fattigdom, maktfullkomlighet och ett utstuderat privilegiesamhälle bakom fraser om folkets 

frihet, jämlikhet och medmänsklighet.” Skribenten skriver att Gorbatjov kommer ha en 

privilegierad ställning i sitt forna rike ”i den mån han väljer att leva där.”
349

 

Källmässigt hänvisar inte SYD ofta under decembermånad. De nämner Gorbatjovs avskedstal 

från den 27 december, som några av de andra tidningarna också har gjort. 

Krönikören Per T Olsson jämför kuppen mot Gorbatjov med kuppen som gjordes mot 

Chrusjtjov. Olsson beskriver Gorbatjov som ett offer för krafter och att hans ”öppenhet som 

inte ska förväxlas med demokrati.”
350

 Olsson beskriver Boris Jeltsin som ”det sovjetiska 

dramats hjälte” och nämner sedan att Gorbatjov har blivit återinsatt som president men att det 

är oklart hur mycket makt han kommer att ha i fortsättningen på grund av sin impopularitet 

och på grund av Jeltsins hjälteinsats. Olsson nämner att Gorbatjov har en plats i historien på 

grund av att han avslöjat vad kommunism egentligen är.
351

 Olsson skriver efter kuppen att det 

är tack vare Gorbatjovs reform glasnost som västvärlden har förstått den kommunistiska 

ondskans vidd.
352

 I slutet av december skriver Olsson att två oerhörda händelser under året var 

”Sovjetunionens definitiva sammanbrott och Michail Gorbatjovs avgång.”
353

 

SYD behåller till stor del samma rapportering om Gorbatjov bortsett från krönikan den 27 

december som är lite mer hyllningslik än de andra ledarsidor och signerade krönikor som 

skrivs i tidningen från augusti till december. Det är mest i negativa sammanhang som 

Gorbatjov nämns och Jeltsin lyfts ofta fram som positiv och som hjälte. 

3.11 Analys av tidningars källor 
Aftonbladet, Arbetarbladet, Dagen, DN, NSD, SVD och SYD hänvisar alla till mötet mellan 

Gorbatjov och Bush i Moskva. NK har med en krönika från The Observer, skriven av William 

Millinship. NSD hänvisar till en artikel från DN skriven av Harry Schein. 

 

I samband med kuppens utbrott hänvisar Aftonbladet den 19 augusti till besked från Moskva, 

men från vem eller vilka beskedet kommer ifrån framgår inte. Troligtvis är det en nyhetsbyrå, 

men om den är sovjetisk eller en utsänd svensk nyhetsbyrå är svårt att avgöra. Arbetarbladet 

hänvisar till att det sovjetiska folket ska ha vaknat upp till dånet från stridsvagnar och 

kuppmännens tal från radio och TV. Dagen hänvisar till radioekots berättande om statskuppen 

och sedan till Rapports extrasändning som visade den första intervjun med Gorbatjov på 

Moskvas flygplats efter fångenskapen. DN hänvisar till Gorbatjovs bok Perestrojka, den 21 

augusti till Jeltsins utmanande av juntan inför TV-publiken och den 23 augusti till Gorbatjovs 

offentliga framträdanden. Expressen hänvisar den 20 augusti till militära källor i Moskva, 

men vad det är för militära källor framgår inte. 25 augusti hänvisar Expressens ledarskribent 

till Hans Magnus Enzenbergers artikel om återtågets hjältar och till en TV-sändning från 

ryska parlamentet där Gorbatjov, enligt ledarskribenten, var osäker och i skuggan av Boris 

Jeltsin. Göteborgsposten refererar till Alexander Jakolevs varning från veckan före kuppens 

utbrott och den 23 augusti hänvisar ledarskribenten till presskonferensen från 22 augusti och 

till Jeltsins massmöte från samma dag. NK hänvisar också till Alexander Jakolevs varning 

från den 20 augusti och den 21 augusti hänvisar tidningen till sovjetkännaren Kristian Gerner. 
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Det framgår inte i ledaren om NK har intervjuat Gerner eller om Gerner har skickat ut något 

meddelande med sin åsikt. NSD hänvisar den 23 augusti till bilderna och händelserna som 

borde få några röstskolkare att vakna till liv. SVD hänvisar till Sjevardnadzes berömda tal 

från 1990, den 22 augusti refererar de till Ulo Ignats artikel i SVD och den 24 augusti nämner 

de presskonferensen från 23 augusti och talet inför ryska parlamentet. SYD refererar den 21 

augusti till rapporter som förmedlat blandat budskap och till kuppmakarnas meddelande till 

sovjetiska folket som lästs upp i radio och TV. Den 22 augusti refererar tidningen till 

nyhetsbyrån Tass. 

 

Efter kuppen hänvisar Aftonbladet, Arbetarbladet, DN, Göteborgsposten och SYD till 

Gorbatjovs möte med Högsta Sovjet. SYD beskriver Gorbatjov som påtagligt ödmjuk och 

lågmäld. Aftonbladets GF skriver den 29 december att han har sett Gorbatjov under toppmötet 

i Helsingfors 1990 och därmed låter det som att GF har skapat sin bild av forne sovjetledaren 

därifrån. Arbetarbladets ledarskribent hänvisar i december till rapporter från Moskva, men 

varifrån rapporterna kommer framgår inte. Sovjetisk media? Annan media? Dagen tar den 3 

september upp att kuppmännen enligt sin åsikt (som förmodligen har uttryckts i radio och TV) 

menar att undertecknandet av det nya unionsfördraget skulle leda till mindre makt för 

centralregeringen. Den 10 december hänvisar tidningen till kommentarerna från de tre 

presidenterna från Ryssland, Vitryssland och Ukraina, som även nämndes i bakgrunden. 

 

DN hänvisar den 26 augusti till förre kabinettssekreteraren Leif Leiflands kommentar om att 

situationen i Sovjetunionen är unik. 29 augusti refererar ledarskribenten till kulturhistorikern 

Bengt Jangefeldt, militärexperten Chris Donnelly och till Anders Åslund. Ett seminarium där 

Gorbatjov och Jeltsin deltagit vid nämns också. Den 27 december tar ledarskribenten upp 

Gorbatjovs avskedstal som Tv-sänts. 28 december hänvisar ledarskribenten till en 

kulturartikel skriven av Jörgen Eriksson. Expressen tar den 28 augusti upp ett 

rundabordssamtal från DN den 4 februari 1990 och att Gorbatjov sagt i TV att han fortfarande 

betraktar sig som socialist. Den 26 december hänvisar ledarskribenten också till Gorbatjovs 

avskedstal från juldagen. Göteborgsposten hänvisar den 2 september till en intervju med 

Gorbatjov gjord av CNN och den 14 december till Gorbatjovs sista presskonferens. Hur 

Göteborgsposten kunde veta att den 14 decembers presskonferens skulle vara den sista är 

tankeväckande. NK refererar den 10 december till Pierre Schori, 20 december till Alexander 

Solsjenitsyns Hur skall vi förändra världen? och den 23 december tar NK upp åsikter kring 

Gorbatjovs bok Perestrojka. Kristian Gerner sägs tycka att den är dålig och en rysk kritiker, 

chefredaktören på Ogonjok, menar att Gorbatjov både ville vara Allende och Pinochet. Den 

31 december har NK en utrikeskrönika från The Observer av Peter Conrad. NSD hänvisar den 

29 augusti till kuppmakarnas presskonferens som kunde ses på TV och till Jeltsins TV-sända 

tal. Inga Näslund, krönikören, hörde via BBC att kuppen misslyckats. Den 10 december tar 

NSD också upp, liksom Dagen gjort, kommentarerna från de tre presidenterna från Ryssland, 

Vitryssland och Ukraina. Den 27 december nämns Gorbatjovs avskedstal till invånarna. SVD  

refererar den 28 augusti till Alexander Solsjenitsyns bok Hur skall vi rekonstruera Ryssland? 

och den 30 augusti till ett moderatordnat seminarium där sovjetexperten Chris Donnelly och 

Anders Åslund deltagit. Den 19 december nämner tidningen en TV-intervju med Gorbatjov 

från den 12 december. 29 december tar ledarskribenten upp Hans Magnus Enzenbergers 

artikel i DN om återtågets hjältar från 1989. SYD refererar den 27 december till Gorbatjovs 

avskedstal och att han uttryckte oro i det. 

 

Några tidningar skriver den 27 december (eller tidigare) att Gorbatjov avgått på juldagen men 

de nämner inte hans TV-sända avskedstal. Intressant är att Expressen i augusti hänvisar till 
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Hans Magnus Enzenbergers artikel från DN, utan att skriva att den är från DN. I december 

hänvisar SVD till samma artikel och skriver då utförligt var de har hämtat den ifrån. Några av 

tidningarna nämner presskonferensen från augusti och de har nog mest troligt sett 

presskonferensen via TV eller hört talas om den via andra källor och därmed har antagligen 

viss information tappats bort efter vägen.  

 

NK har två krönikor från The Observer, en i augusti skriven av William Millinship och en i 

december, skriven av Peter Conrad. Båda är översatta och risken med översättningar kan vara 

att viss information går förlorad på grund av val av fel ord eller att översättaren misstolkat 

sammanhanget och skriver sin egen tolkning istället för den ”riktige” författarens tolkning.  

4 Diskussion 
I detta avsnitt kommer de 10 undersökta tidningarnas ledarsidor att ställas mot varandra och 

jämföras och eventuella slutsatser kommer att dras.  

Det är tydligt att tidningarna rapporterar annorlunda om Gorbatjov i augusti och i december. I 

augusti och september är det mer negativt kring hans karaktär och Jeltsin lyfts fram som den 

demokratiskt valda hjälten. I december, i samband med Sovjetunionens uppbrott så lyfts 

Gorbatjov hyllande fram i krönikor och de positiva händelser som han har varit orsak till lyfts 

fram, exempelvis att han ersatte det Kalla Kriget med det öppna samtalet och att han frigjorde 

Östeuropas folk. Det positiva lyftes även fram av historiker som John Gaddis och Philip Bell, 

som också skrev att ”för första gången sedan det kalla kriget började hade Sovjetunionen en 

ledare som inte var skrämmande, knölaktig, oemottaglig för resonemang, senil- eller 

farlig.”
354

 Bell skriver att ”Gorbatjov var äventyrlig, och han hade en skarp och flexibel 

hjärna.”
355

 Alla undersökta tidningar ändrar inte sin åsikt drastiskt utan det är mer en svag 

nyansskillnad i ordvalet. Om han i augusti nämns som försvagad nämns han i december ha 

gett ett mänskligt ansikte åt Sovjetunionen. Ibland använder tidningarna även samma 

begrepp/ordval.  Expressen skriver den 10 december att Gorbatjov betraktades som en relik 

och Göteborgsposten den 14 december att Gorbatjov inte passar som relik. Det är endast fyra 

dagars mellanrum mellan påståendena så hypotetiskt kanske Göteborgsposten har blivit 

inspirerade av Expressens ordval. 

Arbetarbladets Kennet Lutti skriver i augusti att det inte finns en chans att Gorbatjov 

återvänder till makten men dagen efter skriver han att det inte kommer att dröja länge innan 

Gorbatjov återvänder. Liknande skriver andra ledarkrönikörer om Gorbatjov i augusti i 

samband med kuppen där det verkar som att de flesta har räknat bort Gorbatjov helt. Vissa 

kommenterar dagen efter att det tydligen fanns en möjlighet för Gorbatjov att återvända men 

samtidigt påpekar de att han inte har någon makt alls. Lutti behåller sin kritiska ton gentemot 

Gorbatjov från augusti till december men Arbetarbladet har en krönika i december som är 

skriven av Sören Thunell som lyfter fram det positiva som Gorbatjov har gjort. 

Dagen behåller till stor del sin kritiska ton mot Gorbatjov från augusti till december så deras 

åsikt ändras inte särskilt mycket. DN ändrar sin åsikt ungefär på samma sätt som Aftonbladet 

och de flesta andra analyserade tidningar. I början av augusti skrivs det inte särskilt mycket 

om honom medan det under kuppen skrivs negativt och han räknas bort för att sedan i 

december hyllas i samband med Sovjetunionens upplösning. Expressen beskriver Gorbatjov 

                                                           
354 Ibid. 
355 Bell, 396 
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som Don Quijote i december för att sedan i en ledare några dagar senare beskriva honom som 

en enastående politiker. Göteborgsposten har också samma kritiska ton mot Gorbatjov i 

samband med kuppens utbrott och har också räknat bort honom. Göteborgsposten har inte 

heller någon ”hyllningskrönika” i december som de andra tidningarna har haft. Det påpekas 

dock att Gorbatjov går till historien som mannen som gjorde omvälvningen i Öst möjlig. NK 

ändrar inte heller sin åsikt om Gorbatjov men de har lite hyllningar åt honom i samband med 

hans avgång i december. Det skrivs mer om Gorbatjov under kuppen än i början av augusti 

och i december. NSD har en mer negativ och försiktig ton gentemot Gorbatjov i augusti 

medan de är mer positiva mot honom i december. SVD har som de andra tidningarna en mer 

kritisk syn mot Gorbatjov i augusti medan de i december är mer positiva och hyllande. SYD  

behåller till stor del sin åsikt om Gorbatjov från augusti till december men den 27 december 

har de en ”hyllningskrönika” mot Gorbatjov.  

Likheter för tidningarna är att Boris Jeltsin lyfts fram i augusti som den stora hjälten och det 

poängteras tydligt att han är demokratiskt vald medan Gorbatjov inte är det. Anledningen till 

denna positivism gentemot Jeltsin är förmodligen att han ställde sig på stridsvagnarna och 

fördömde kuppen medan Gorbatjov satt fångad i sitt semesterhem och inte kunde göra något. 

Tidningarna är väldigt kritiska mot Gorbatjovs ekonomiska reformer men de lyfter fram i 

december att det är Gorbatjov som är orsaken till att folket i öst har blivit fria. I december 

låter det som att Gorbatjov själv gjorde slut på Kalla Kriget. 

När tidningarna källhänvisar så gör de det otydligt. Frågan är om de inte vill att läsaren ska 

kontrollera deras utsagor? Exempelvis hänvisar Expressen den 20 augusti till militära källor i 

Moskva men vad det är för militära källor framgår inte. Både Expressen och SVD hänvisar till 

Hans Magnus Enzenbergers artikel om återtågets hjältar men Expressens ledarskribent 

nämner inte varifrån artikeln är hämtad medan SVD nämner publiceringsdatum och tidning. 

Det hänvisas även otydligt till sovjetkännaren Kristian Gerner, i NK den 21 augusti . I ledaren 

framgår det inte om NK har intervjuat honom eller om Gerner har utsänt ett pressmeddelande. 

Arbetarbladet hänvisar till rapporter som de har fått men från vem kommer dessa rapporter? 

Både DN och SVD hänvisar till militärexperten Chris Donnelly och Andes Åslund, SVD 

nämner att Donnelly och Åslund deltagit vid ett seminarium, vilket inte DN nämner. 

Intressant är att DN refererar till dessa två den 29 augusti och SVD den 30 augusti. Troligtvis 

syftar DN på samma seminarium som SVD. 

En majoritet av tidningarna hänvisar till mötet mellan Gorbatjov och Bush i början av augusti 

och till Gorbatjovs möte inför Högsta Sovjet efter kuppen. Ett flertal tidningar hänvisar också 

till Gorbatjovs avskedstal och till presskonferenser som hållits i augusti. Rapporter från 

presskonferenserna har ledarskribenterna fått från en andrahand. Därmed måste det tas i 

beaktande att när presskonferensen beskrivs är det ledarskribentens tolkning av en annans 

tolkning av presskonferensen. 

5 Sammanfattning och slutsats 
Undersökningen visar att de undersökta dagstidningarna rapporterar olika om Gorbatjov från 

augusti till december. I augusti är det negativt redogjort kring Gorbatjov medan det i 

december i samband med Sovjetunionens upplösning är positivt beskrivet. Anledningen till 

det positiva nämnandet beror på att Gorbatjov ledde till upplösningen av Sovjetunionen. I 

början av augusti nämndes Gorbatjov inte mycket på tidningarnas ledarsidor utan främst i 

samband med toppmötet med George Bush. Under rapporterades det försiktigt om honom 

eftersom tidningarna troligtvis inte visste om Gorbatjov skulle komma tillbaka till makten. I  
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december var det mer säkert att Gorbatjov skulle avgå eftersom ett flertal tidningar skrev om 

hans kommande avgång, däribland SVD:s ledarskribent som den 19 december anser att det är 

betydelselöst att veta när Gorbatjov kommer att avgå. 

Som slutsats och som svar på frågeställningarna kan det tydas att tidningarna före kuppen inte 

rapporterade mycket om Gorbatjov och om de nämnde honom var det i negativ bemärkelse. 

Under kuppen var omnämnandet försiktigt men till stor del negativt och efter kuppen var det 

positivt. Anledningen till det försiktiga omnämnandet var på grund av ovetskap om Gorbatjov 

skulle återvända eller inte. Att det var positiv benämnt efter kuppen beror troligtvis på att 

Sovjetunionen upplöstes. Tidningarna använder ibland samma källor men för det mesta olika. 

Ibland hänvisar de till artiklar men redogör inte för var de kommer ifrån, vilket är 

egendomligt. En majoritet av tidningarna hänvisar till mötet mellan Bush och Gorbatjov i 

början av augusti och till Gorbatjovs möte med Högsta Sovjet efter kuppen. I december 

refereras det till Gorbatjovs avskedstal. 
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