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”Vi” och ”dom” i den kommunistiska tidningen Sovjetskaja Rossija

Vi (det positiva): Dom (det negativa):

Ryssland Västvärlden, USA, Nato
Ryska folket Regeringen, Putin
Arbetare Oligarker
Kommunister, socialister,  Liberaler, ”demokrater”, reformatorer,  
 marxister, progressiva centrister, fascister, borgare, sionister, jesuiter
Kommunistpartiet Övriga partier
Vänster Höger
Nationella Antinationella
Folkliga Antifolkliga
Ortodoxa Antiortodoxa
Patrioter Förrädare, terrorister, parasiter
Ärliga människor Tjuvar
Egna politiker (Zjuganov osv.) Regeringsmedlemmar (Tjubajs osv.),  
 politiker från andra partier (Javlinskij osv.)
Kommunistledare i andra länder  
 (Lukasjenko osv.) Västledare (Bush osv.)
Lenin, Stalin Gorbatjov, Jeltsin
Kommunistisk press ”Demokratiska” medier
Sovjetiska systemet Perestrojkan, nuvarande systemet
Sovjetism Antisovjetism
Äkta demokrati Pseudodemokrati
Revolution Kontrarevolution

Direkt emotionell påverkan
Genom att välja emotionell lexika med ett visst innehåll kan en avsändare 
uppnå direkt emotionell påverkan. Positiv eller negativ värdeladdning hos 
ett ord ”smittar” nämligen av sig till andra fenomen eller aktiviteter som 
en propagandist vill uppmärksamma. Samtidigt förstärker omgivande vär-
deladdade lexika i en fras värdeladdningen hos de olika benämningarna för 
”vi” och ”dom”.
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”Vi” och ”dom” i den kommunistiska tidningen Sovjetskaja Rossija

Exempelvis väljs vid beskrivningen av Ryssland eller det ryska folket 
ofta ord som framkallar känslor av stolthet och sympati. Inom temat ”Vi 
– Ryssland” beskrivs Ryssland som ett i själva verket stort, rikt och mäktigt 
land, som tyvärr lider av följderna av samhällets omvandling. Rysslands 
storhet, rikedom och mäktighet framgår av landets geografiska storhet, 
dess rika naturtillgångar och dess ärorika historia. Här beskriver Sovjetskaja 
Rossija Ryssland med olika positivt värdeladdade ord:

… Ryssland, som förr eller senare på nytt börjar bygga upp sitt 
statsväsende, sin storhet och sin suveräna historia. (SR 137, 2000) 

Ofantligt rike (SR 147, 2001) 

патриотический
народнопатриотический 

левопатриотический
государственно-патриотический

патриотический

ложь лже-

Man vill alltså ha en återgång till det gamla sovjetiska samhället, och det 
är bara kommunisterna som klarar av att rädda landet. Inom detta tema 
finns många exempel med ord från det semantiska fältet 
– восстановление. 

… det är en statspatriotisk kurs, grundad på nationella intressen och 
hela folkets bästa. (SR 98, 2000)

I nästa exempel gör tidningen en egen bedömning – genom kommunistle-
daren Zjuganov – att kommunisterna räddat landet två gånger. Dessutom 
generaliseras att allt fler medborgare inser att bara kommunistpartiet kan 
förändra situationen.

Förra seklet räddade kommunisterna landet två gånger – betonade 
G. Zjuganov. Idag börjar allt fler medborgare att inse: bara kommu-
nistpartiet, folkpatriotiska krafter är kapabla att förändra situationen. 
(SR 147, 2001)
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De politiska fienderna kan i Sovjetskaja Rossija benämnas med negativt vär-
deladdade ideologiord som ”demokrater”, ”reformatorer”, ”liberaler” och 
”fascister”. Dessa benämningar är alltså negativt värdeladdade för Sovjets-
kaja Rossijas läsare. Benämningarna ”demokrat”, ”reformator” och ”libe-
ral” används ofta ironiskt med värderingsmarkörer som citationstecken el-
ler tillsammans med uttrycket ”den/de så kallade”. Dessa politiska fiender 
inom och utanför landet beskrivs med olika negativt värdeladdade ord och 
med olika sammansättningar på ordet ”demokrat”. Några exempel:

Borgarbrackor-demokrater (SR 147, 2001)

Dagens ”liberal-demokrati” är så långt från patriotismen, liksom dess 
andliga lärare, alla ryssars president B. Jeltsin. (SR 148, 2000) 

På detta vis förvandlar Ryska Federationens så kallade demokratiska 
regering med ett slag arbetare till stumma slavar, och de ”nya her-
rarna” till det härskande kastet. (SR 70, 2000) 

De som så fräckt tillägnade sig benämningen demokrater (SR 66, 2001)

Den ”demokratiska” regimen är en kriminell makt (SR 148, 2000)

Det sista exemplet är en persuasiv definition, dvs. en definition som har 
som syfte att övertyga läsaren om vad ett ord innebär. Av nästa två exempel 
framgår att de som idag kallar sig för demokrater inte är några riktiga de-
mokrater, utan falska demokrater eller ”pseudodemokrater”:

Lögnaktiga ”demokratiska” massmedier (SR 70, 2000)

Till landets styre måste det komma en person som förmår organi-
sera undanröjandet av följderna av pseudodemokraternas reformer 
… (SR 6, 2000)

”Vi” och ”dom” i den kommunistiska tidningen Sovjetskaja Rossija

патриотический
народнопатриотический 

левопатриотический
государственно-патриотический

патриотический

ложь лже-

Man vill alltså ha en återgång till det gamla sovjetiska samhället, och det 
är bara kommunisterna som klarar av att rädda landet. Inom detta tema 
finns många exempel med ord från det semantiska fältet 
– восстановление. 
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Jeltsins falskreformer (SR 138, 2000)

Falska oppositionella (SR 147, 2001)

Notoriska lögnhalsar (SR 146, 2000)

Det är allt viktigare idag, när vi ställs emot en gigantisk fiffelmaskin 
med göbbelska propagandametoder, straffrihet för maktens ämbets-
män vid lagbrott. (SR 6, 2000)

Tjubajs […] är som en liten skojare. (SR 146, 2000)

I det sista exemplet är skribenten försiktig, då han inte påstår att Tjubajs 
är en liten skojare, utan i en liknelse beskriver honom som en liten skojare. 
Syftet med denna jämförelse är att tidningen vill undvika direkta nedvär-
derande benämningar av politiska motståndare, något som skulle kunna 
stöta bort vissa läsare.

Ett vanligt fenomen i Sovjetskaja Rossija är att beskriva en politisk fiende 
genom hans utseende, sätt eller karaktärsdrag. Här är några exempel där 
sådant som leende, röst och sätt att prata används för att beskriva olika 
personer på ett nedsättande vis:

Han [minister Potjinok] svarade med ett fridfullt imagemaker-leende 
på läpparna… (SR 146, 2000) 

Det var frånstötande att titta på det ansträngda råmandet från V. 
Aksinov på tv. (SR 91, 2000)

Medan man surrar i duman lider kusttrakten av fattigdom (SR 135, 
2000)

Särskild nedrighet i situationen består i att detta språk slickade 
Jeltsins sårskorpor rena, färgade kremlinvånarens meningslösa halv-
tokiga mumlande… (SR 8: 2000)

Himlande med ögonen och med en falsk förkunnares tonfall, ger den 
vältalige Michail Ivanovitj [Lapsjin, ledare för agrarpartiet] ”synda-
förlåtelse” till dem som han helt nyligen stämplade som ”sekteris-
ter” och personer som bryter mot partidisciplinen. (SR 148, 2000)

”Vi” och ”dom” i den kommunistiska tidningen Sovjetskaja Rossija
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Upprepning av ett politiskt budskap i olika former förstärker den persua-
siva effekten. En av de grundläggande metoderna i Sovjetskaja Rossija för 
att föra ut sitt budskap är att svartmåla tillståndet i landet och peka ut de 
skyldiga. Denna skräckteknik syftar till att aktivera läsarna och styra deras 
beteende, genom att visa att det finns alternativ ut ur denna förfärliga 
situation. 

Den syntaktiska konstruktionen för att uttrycka detta budskap kan se 
ut på olika sätt. En vanlig aktiv konstruktion är vem som gör vad mot 
vad/vem och resultatet av detta. Detta vem, den så kallade agenten, är 
kursiverad i exemplen.

Denna spindelflock av oligarker förvandlar Ryssland till en regelrätt 
kyrkogård, och förverkligar ett slags ekonomiskt folkmord. (SR 
137, 2000)

Premiärminister Kirienko har fört landet till en finansiell krasch. (SR 
97, 2000) 

I stället för att ange en aktiv orsakskedja till Rysslands tillstånd beskriver 
Sovjetskaja Rossija ofta samma sak med efterställda passiva konstruktioner. 
En händelse eller ett tillstånd i landet (vad?) har åstadkommits (har gjorts) 
av någon skyldig (av vem/vad?).

Ryska skulder orsakade av Gorbatjov, Jeltsin, Gajdar, Tjubajs, Tjerno-
myrdin, Jasin och övriga ledaruslingar. (SR 147, 2001)

Det kan också finnas två agenter, som här en konkret (maffian) och en 
abstrakt (det demokratiska systemet). Den sista agenten får på så sätt ett 
mer konkret innehåll.

Så dör folk av maffiastrukturens händer, av banditer, av hunger, nar-
kotika, sjukdomar, moraliskt fördärv och övriga ”tjusningar” som har 
förts in i Ryska Federationen av den nuvarande ”demokratin”. (SR 
70, 2000)

Sättet att måla upp tillståndet i landet kallas alltså ”skräckteknik” – fearfear 
technique�� Men för att lyckas påverka människor i en viss riktning, måste 
alternativ erbjudas. Och lösningen på ett problem föreslås av propagan-

”Vi” och ”dom” i den kommunistiska tidningen Sovjetskaja Rossija
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disten. Det är alltså han som väljer en lösning åt mottagaren, såsom i dessa 
exempel i Sovjetskaja Rossija:

Det är nödvändigt att utan dröjsmål börja återställa allt som är för-
stört i vår folkhushållning. (SR 98, 2000)

… kämpa för återuppbyggande av det enhetliga geopolitiska områ-
det – vårt historiska fosterland – Sovjetunionen. (SR 138, 2000)

Man vill alltså ha en återgång till det gamla sovjetiska samhället, och det 
är bara kommunisterna som klarar av att rädda landet. Inom detta tema 
finns många exempel med ord från det semantiska fältet ”återställande”  

Implicita retoriska medel

”Vi” och ”dom” i den kommunistiska tidningen Sovjetskaja Rossija

патриотический
народнопатриотический 

левопатриотический
государственно-патриотический

патриотический

ложь лже-

Man vill alltså ha en återgång till det gamla sovjetiska samhället, och det 
är bara kommunisterna som klarar av att rädda landet. Inom detta tema 
finns många exempel med ord från det semantiska fältet 
– восстановление. 

языковая демагогия линвистическая 
демагогия.

 

I själva verket finns här naturligtvis inget sensationellt, nej – bara 
en blind och samtidigt döv skulle kunna undgå att se och höra 
vilket tillstånd de strategiska anläggningarna har försatts i, de väp-
nade trupperna i sin helhet, ekonomin, infrastrukturen, och natur-
ligtvis, hela landet som resultat av sex års vanstyre under Gorbatjov 
och senare nio års Jeltsinism. (SR 100, 2000)
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Vem behöver en sådan reform? Regeringen förklarar: för att öka 
skatteunderlaget. Man räknar med att om skatterna är måttliga, så 
skulle kanske de rika börja betala. En sådan ”förklaring” är bara 
för de allra dummaste. (SR 70, 2000)

Läsaren vill förstås inte tillhöra de blinda, döva eller dumma. Genom Sov-
jetskaja Rossijas användning av felaktig logik, ökar därmed chanserna att 
läsaren att håller med om en viss åsikt.

En annan felaktig slutledning återfinns i följande implicita implikation, 
dvs. om något är på ett visst sätt, leder det till vissa följder. 

Den enda reserven ni [Putin] har är att sälja jorden. Nå, sälj, vad ska 
ni sälja i fortsättningen? Människor till slaveri? (SR 147, 2001)

Genom en retorisk fråga antyds här att om Putin kan sälja jorden, så kan 
han fortsätta att sälja människor till slaveri. 

Detta är endast några exempel på den mångfald av explicita och impli-
cita metoder kommunisttidningen Sovjetskaja Rossija utnyttjar för att visa 
för läsarna vilka som är ”vi” och vilka som är ”dom” Den upprepade och 
systematiska användningen av sådana retoriska medel bidrar till att befästa 
och förstärka läsekretsens politiska åsikter.

”Vi” och ”dom” i den kommunistiska tidningen Sovjetskaja Rossija


