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Abstract 

This essay focuses on studying how Russian news media portrayed the two candidates Vladimir Putin 

and Ksenia Sobchak in relation to the Russian presidential election 2018. The analysis is based on a 

hermeneutical approach where the source texts are interpreted in order to identify what ideas are 

being expressed in news texts about either of the two candidates.  

The analysis also focuses on testing two theories. One is based on the ideas presented in Niccolò 

Machiavellis text The Prince. The other is based on Max Webers rational-legal authority, presented in 

his book Economy and Society. The goal is to determine whether the Russian news media portrays 

the candidates in ways that can be related to either of these theories. 

The final results shows that the candidates are mainly depicted through ideas that supports Webers 

theory. The Machiavellian theory is supported when Sobchak and Putin are discussed in news texts 

relating to ideas regarding authority or exercise of power.    
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1. Inledning 

Målet med denna uppsats är att undersöka nyhetsartiklar från Rysslands två största 

nyhetskanaler och därigenom försöka bidra till ökad förståelse om den politiska kontext som 

landets väljare utgår från i synen på sina ledare. 

Den tidigare forskningen har präglats av en splittring i synen på Ryssland och dess statsskick. 

Vissa forskare menar att landet är en fullodlad auktoritär stat, medan andra beskriver det som 

en hybridregim där demokrati och auktoritarianism står i konflikt med varandra.1 I denna 

debatt tillkommer också forskning som menar att det politiska ledarskapet i Ryssland måste 

förstås ur en specifik rysk kontext; befolkningen tolkar exempelvis ofta presidentstyret som 

synonymt med det monarkiska tsarstyre som tidigare präglat nationen. Studier har också visat 

att massmedia utgör ryska väljares främsta källa till politisk information och den formar även 

väljarnas uppfattning om de som kandiderar till att styra landet. Det finns därför anledning att 

undersöka vilka idéer som uttrycks då Rysslands presidentkandidater omskrivs i rysk 

nyhetsmedia. 

Som jag beskrivit ovan finns det en motsättning inom den tidigare forskning som försökt 

förklara Rysslands styre. Vissa menar att det är en uteslutande auktoritär stat, medan andra 

menar att landets presidentval ger uttryck för en sorts demokrati.2 Med hänsyn till detta avser 

jag även att pröva två teorier som kan relateras till vardera av dessa två ståndpunkter inom 

forskningen. Den ena teorin är Machiavellis idé om ledarskap, som presenteras i verket 

Fursten, vilken kommit att relateras till auktoritärt ledarskap.3 Den andra är Webers idé om 

lagligt-rationell auktoritet, som ofta förknippas med demokratiskt styre.4 De ryska 

nyhetsartiklarna undersöks för att avgöra om någon av dessa teorier har stöd i texter om 

presidentkandidaterna. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de två kandidaterna Ksenia Sobchak och 

Vladimir Putin omskrevs i rysk nyhetsmedia inför Rysslands presidentval år 2018; och i 

samband med detta pröva två teorier baserade på Machiavellis och Webers idéer om 

ledarskap. 

                                                           
1 Se avsnitt 2.1 Forskning om rysk media och politik 
2 Reuter & Robertson 2012, s 1026; Hale 2011, s 1370 
3 Magstadt 2014, s 109f 
4 Moran 2015, s 9f 
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I arbetet försöker jag svara på följande frågeställningar: 

 Hur omskrevs kandidaterna i rysk nyhetsmedia inför presidentvalet år 2018? 

 Ger rysk nyhetsmedias framställning av kandidaterna stöd för någon av de två 

teorierna och i så fall, hur? 

2. Den ryska kontexten 

I detta avsnitt görs först en presentation av de två presidentkandidater som berörs i uppsatsens 

källmaterial. Därefter redogörs för tidigare forskning om Rysslands politik och dess koppling 

till media. 

2.1 Presidentkandidaterna 

I uppsatsen undersöks texter om Vladimir Putin. Han vann presidentvalet med 76.69% av 

rösterna och inledde därmed sin fjärde mandatperiod som Rysslands president. 5 Vid tidigare 

val har han kandiderat med stöd av partiet Enade Ryssland men år 2018 valde han att ställa 

upp som oberoende kandidat. Hans politik har kännetecknats av att ge uttryck för en 

traditionell, rysk identitet som ibland motsätter sig samhällsutvecklingen i västerländska 

länder.6 

Trots att han saknar partitillhörighet har Putin stöd av organisationen Allryska Folkfronten, 

som han själv grundade år 2011. Den utgör inte något faktiskt parti; dess officiella funktion är 

att vara en social plattform där medborgare kommer i kontakt med den politiska eliten. Vissa 

menar dock att det ska ses som ett substitut för Enade Ryssland.7   

Den andra kandidaten som berörs i källmaterialet är Ksenia Sobchak, som var den enda 

kvinnliga kandidaten i valet; där hon hamnade på fjärde plats med 1.68% av rösterna.8 Hon 

har tidigare varit en känd medieprofil i Ryssland, men övergick till en politisk karriär och 

kandiderade till presidentposten i rollen som ledare för det liberala partiet Grazhdanskaya 

initsiativa. Mot slutet av valkampanjen meddelades dock att hon skulle grunda ett nytt parti 

med målet att förändra Ryssland.9  

Inför valet gav Sobchak uttryck för viljan att se Ryssland som en del av Europa och dess 

kultur, med gemensamma lagar och värderingar. 10 Med hänsyn till detta kan hennes politiska 

                                                           
5 ЦИК, 2018. 
6 Agadjanian 2017, s 52f 
7 Mendilow & Phélippeau 2018, s 502 
8 ЦИК, 2018-05-25. 
9 Aljazeera, 2018. 
10 Sobchak 2018. 05:41 
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inriktning ses som en motsats till den traditionella ryska identitet som förespråkas av Putin, 

vars styre Sobchak framställt sig som en opponent mot. Flera kritiker, både inom Ryssland 

och övriga världen, har dock menat att hennes roll i valet egentligen varit dirigerat av Kreml, i 

syfte att splittra och därigenom försvaga oppositionen mot Putin. Det har dock inte kunnat 

framföras några bevis för att så är fallet.11  

2.2 Forskning om rysk media och politik 

Freedom house demokratiindex från 2018 klassificerar Ryssland som en auktoritär regim.12 

Det är också en slutsats som många forskare lyfter fram i samband med att de studerar landets 

politik.13 Statsvetaren Cameron Ross har exempelvis påpekat att politiska val inom den ryska 

staten inte utgör någon demokratisk funktion, utan att de snarare är instrument som används 

av en auktoritär makt för att stärka dess position; bland annat genom att manipulera 

resultaten.14 Vissa forskare, däribland statsvetaren Michael K Miller, menar att detta synsätt 

lett till att många studier förminskar väljarnas betydelse inom stater som Ryssland, genom att 

se dem som passiva aktörer utan inflytande. Miller påpekar att det är en felaktig uppfattning 

och har istället visat hur valdeltagandet faktiskt spelar roll även inom Ryssland.15 I sin 

forskning förklarar han att röstresultaten speglar väljarnas åsikter och att makthavarna 

använder den informationen för att utforma policys som tillgodoser vissa av befolkningens 

krav.16  

Statsvetaren Yana Gorokhovskaia har uttryckt liknande tankar som Miller, hon påpekar att det 

finns få autokrater som lyckas bevara sin existens genom att uteslutande ignorera sin 

befolkning. Hon menar därför att Ryssland utgör en regim som är mottagliga för vissa av 

befolkningens krav; även om det sällan leder till demokratisering.17 Minskat stöd i valen har 

exempelvis visat sig leda till policyförändringar för ökad utbildning och välfärd, i syfte att 

blidka befolkningen.18  

Enligt statsvetaren Henry E. Hale är det fel att uppfatta Ryssland som en auktoritär stat. 

Istället påpekar han att landet präglas av en slags delegerande demokrati, sett till väljarnas 

                                                           
11 Olimpieva 2018, s 2f 
12 Freedom House 2018 
13 Se exempelvis Reuter & Robertson 2012, s 1026. De väljer att kalla Ryssland för en av världens största och 
mest framgångsrika auktoritära regimer.  
14 Ross 2014, s 148 
15 Miller 2015, s 692-695. Se även Gorokhovskaia 2017, s 356, 366. 
16 Ibid 
17 Gorokhovskaia 2017, s 356, 366. 
18 Miller 2015, s 693, 714f. 
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stöd för president Putin. Den allmänna uppfattningen bland ryska folket är att han är den mest 

lämpade att styra landet, eftersom han innehar de egenskaper som många av väljarna söker i 

en ledare. Det är på dessa grunder som de accepterar Putins auktoritet och röstar på honom i 

valen, vilket enligt Hale ger uttryck för en form av delegerande demokrati.19  

Vissa forskare menar alltså att Ryssland utgör en form av hybridregim där det råder en 

konflikt mellan demokratiska och auktoritära element, men där allmänhetens politiska 

deltagande fortfarande är relevant.20 Därför finns det också anledning att se till 

väljarperspektivet i förhållande till makthavarna inom auktoritära stater, som den ryska. Med 

detta följer det dock ett problem, sett till tidigare forskning inom området. Statsvetaren Ellen 

Carnaghan har påpekat att studier som undersöker väljares syn på politik utifrån demokratiska 

idéer, ofta misslyckas då de genomförs i exempelvis Ryssland. Problemet, menar hon, är att 

det blir svårt för informanterna att resonera om demokrati då de lever i en kontext där det inte 

fullt ut existerar. Det uppstår misskommunikation då väljarna måste svara på frågor om 

politiska institutioner och värderingar som de själva inte upplever.21 På ett liknande sätt har 

statsvetaren Henry E. Hale beskrivit att ryssars politiska föreställningar och idéer inte kan 

förstås utifrån ett västerländskt perspektiv. Han menar istället att det är först då den ryska 

politiken tolkas utifrån en rysk kontext, som det också blir möjligt att förstå hur landets 

befolkning ser på ledarskap och valet av president.22  

Det finns alltså forskning som menar att Rysslands befolkning har ett visst inflytande över 

landets styre, då de deltar i val. Samtidigt förekommer svårigheter med att studera väljarnas 

uppfattningar, eftersom det finns en rysk kontext som vissa forskare anser utgör en lins genom 

vilken Rysslands politik måste förstås. Med hänsyn till detta menar jag att det finns anledning 

att söka ökad förståelse om den politiska kontext som ryska väljare utgår från då de väljer sina 

ledare.  

Studier av det ryska presidentvalet år 2012, har visat att en majoritet av landets befolkning 

vände sig till massmedia för att få politisk information.23 Colton och Hale menar också att 

massmedia kunde forma människor uppfattning om presidentkandidaterna.24 De påpekar även 

att personliga egenskaper är viktiga i ryska väljares syn på ledarskap; styrka, intelligens och 

                                                           
19 Hale 2011, s 1370 
20 Colton & Hale 2014, s 5, 20f. 
21 Carnaghan 2011, s 682f, 696f 
22 Hale 2011, s 1369f 
23 Colton & Hale 2014, s 6f. Detta diskuteras ytterligare i avsnitt 4.2 Källmaterial 
24 Ibid 
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medkänsla har exempelvis visat sig vara egenskaper som ansetts utmärka Putin i tidigare 

val.25 Forskningen har också visat att ryska medborgare sällan skiljer på olika former av 

politiska ledarskap. Carnaghan menar exempelvis att presidentämbetet ofta uppfattas som 

synonymt med de tsarer som tidigare styrde landet.26  

Som jag påpekat tidigare är ett mål med denna uppsats att bidra till förståelse om den ryska, 

politiska kontext som landets väljare utgår från i synen på presidentkandidaterna. Ovan har 

jag beskrivit hur den tidigare forskningen visar att Rysslands befolkning huvudsakligen 

hämtar politisk information från massmedia. Med hänsyn till detta utgör ryska nyhetsartiklar 

källmaterialet för denna undersökning.  

3. Teori 

I denna del redogör jag för de två teorier som prövas i uppsatsen. Först presenteras en generell 

beskrivning av dem och jag gör även en genomgång av forskning som gjorts utifrån dem. 

Därefter presenteras ett analysschema som utformats utifrån teorierna. 

De två teorier som prövas har valts ut med hänsyn till den splittring som kan noteras inom 

forskningen om Rysslands presidentval. Vissa menar att det är ett uteslutande auktoritärt 

system; därför prövas en teori baserad på Machiavellis idéer, som har relaterats till auktoritärt 

ledarskap.27 Andra forskare menar att Rysslands presidentval ger uttryck för en sorts 

demokrati. Därför prövas också Webers teori om lagligt-rationell auktoritet, som ofta relateras 

till demokratiskt ledarskap.28 Max Weber har själv påpekat att denna form av auktoritet varit 

en del i utvecklingen av ”den moderna, västerländska staten”.29   

I uppsatsen undersöks om rysk nyhetsmedias framställning av kandidaterna ger stöd för någon 

av dessa två teorier. Genom detta blir det också möjligt att få en bild av huruvida ryska 

presidentkandidater omskrivs utifrån idéer som kan relateras auktoritära eller demokratiska 

föreställningar. 

3.1 Machiavellisk ledare 

Den machiavelliska teorin bygger på de tankar och idéer som uttrycktes av Niccolò 

Machiavelli under början av 1500-talet. Denna teoretiska inriktning går huvudsakligen att 

                                                           
25 Ibid, s 10f 
26 Carnaghan 2011, 691 
27 Se inledning 
28 Ibid 
29 Weber 1978, s 223. För en mer detaljerad förklaring om kopplingen mellan denna auktoritetstyp och 
västerländsk demokrati, se Boglind et al. 2009, s 159f 
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finna bland anhängare av realismen, en vetenskapstradition som till stor del präglar studier 

inom internationella relationer. Statsvetaren Hans J. Morgenthau är en av de forskare som lagt 

grunden till denna skola och har definierat realisternas syn på internationell politik. Inspirerad 

av Machiavelli har han framfört idén att ledare av stater måste sätta makten i första hand och 

inte låta sig påverkas av moral, eftersom de har en förpliktelse gentemot det egna landet och 

dess befolkning. Inom den internationella politiken innebär detta att det huvudsakligen är 

maktpolitik, exempelvis genom militära medel, som både formar och utgör förhållanden 

mellan länder.30  

 

Statsvetaren Pamela A. Jordan har studerat Rysslands agerande på den internationella arenan. 

Hon menar att ryska staten, från tiden runt dess presidentval år 2012, har uppvisat ett nytt 

beteende gentemot andra länder. Hon hänvisar till annekteringen av Krim och påpekar att 

Kreml börjat hantera internationella relationer utifrån ett Machiavelliskt agerande. Hon menar 

exempelvis att landet uppvisar makt genom att bryta mot internationella konventioner.31  

 

Machiavellisk teori har alltså huvudsakligen varit ett fokus inom den forskning som studerar 

politik utifrån internationella perspektiv. Jag menar dock att den även har utrymme i studier 

av Rysslands presidentval, eftersom den ryska konstitutionen klargör att presidenten är 

ansvarig för formuleringen av landets utrikespolitik.32 Med hänsyn till bland annat Jordans 

forskning, som förklarar att Ryssland uppvisar ett Machiavelliskt agerande gentemot andra 

stater, finns det anledning att reflektera över om Machiavelliska idéer även kommer till 

uttryck inom landet. 

 

I föregående avsnitt redogjorde jag för forskning som gjorts gällande hur ryska väljare ser på 

politiska institutioner. Den visar att Rysslands befolkning förstår presidentposten utifrån idéer 

som kan härledas till ett monarkiskt statsskick, snarare än de demokratiska föreställningar 

som återfinns i västerländska stater.33 Noterbart är att flera av de idéer som dessa väljare ger 

uttryck för, också återfinns i idealbilden av en enväldig härskare, såsom den målas upp i 

Machiavellis verk Fursten.34  Denna text har kommit att ses som en instruktionsmanual för 

                                                           
30 Gustavsson & Tallberg 2011, s 35ff 
31 Jordan 2017, s 453 
32 Pallin 2007, s 7 
33 Se not 26 
34 Se inledning. Carnaghan 2011; Colton & Hale 2014. Presidenten likställs med en tsar och personliga 
egenskaper såsom styrka och intelligens värderas högt. 



 

7 
 

politiska ledare. Philip J. Kain, som forskar om politisk filosofi, har beskrivit verket som en 

teoretisk konstruktion där författaren redogör hur en härskare bör vara.35 Den grundläggande 

princip som framförs är tanken om en ledare som uteslutande fokuserar på staten som helhet; 

samtidigt som han eller hon försäkrar sig om att bevara sin egen maktställning då det endast 

är genom den som bevarandet av staten kan fortgå. Detta följs också av ett antagande om att 

dessa förpliktelser står över alla moraliska ställningstaganden.36 

 

Verket Fursten har används inom annan forskning i syfte att konstruera ett teoretiskt ramverk 

för machiavelliskt ledarskap.37 Statsvetaren Andrew T. Cowart har exempelvis försökt 

applicera det på norsk politik genom att studera hur politiker agerar i budgetförhandlingar.38 

Det förefaller dock saknas studier där denna teori relateras till medborgares föreställningar om 

sina politiska ledare. Med hänsyn till den forskning som menar att ryska väljare får sin 

politiska information genom massmedia, finns det anledning att reflektera över om denna 

information även formar väljarnas föreställningar om landets ledarskap. Därför avser jag att 

pröva teorin om den Machiavelliske ledaren och undersöka om den har stöd i de idéer som 

uttrycks genom artiklar om Rysslands presidentkandidater. 

3.2 Webersk ledare 

Den andra teorin som prövas i denna uppsats är Max Webers idé om lagligt-rationell 

auktoritet.39  I fortsättningen av uppsatsen kommer den att benämnas som ”Webersk 

ledartyp”. Grundprincipen för denna teori är en föreställning om att ledaren, exempelvis en 

president, ges legitim rätt till makt genom lagar och regler som alla inom staten samtycker till 

att följa.40 I nästa avsnitt gör jag en mer detaljerad genomgång över vad som kännetecknar 

denna idealtyp. 

 

Den Weberska ledartypen kännetecknas av att den existerar i en byråkratisk förvaltningsform 

som enligt Weber själv, ligger till grund för den moderna västerländska staten. Med detta 

menas att både ledaren och den övriga befolkningen inom staten lyder under samma lagar och 

regler; men det sker utifrån en hierarkisk ordning där makthavaren accepteras som överst i 

                                                           
35 Se Busk & Portella 2017, s 406; Kain 1995, s 39 
36 För en vidare diskussion om detta, se Goetze 2017, s 174f 
37 Se Cowart 1976, s 34f 
38 Cowart 1976, s 33-35, 41 
39 Auktoritet, enligt Webers definition ska förstås som ”Sannolikheten för att en order med ett bestämt innehåll 
åtlyds av vissa bestämda personer” Boglind, Eliaeson och Månson 2009, s 158 
40 Weber 1978, s 217f; Se även Boglind, Eliaeson och Månson 2009, s 158f 
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hierarkin. Det centrala är att den auktoritet som ges åt ledarrollen, inte är bunden till individen 

som innehar den.41 

 

Som jag påpekat ovan har den Weberska ledartypen kommit att förknippas med utvecklingen 

av demokrati i västerländska stater.42 Jag menar därför att det även finns anledning att pröva 

denna teori i relation till Ryssland, då tidigare forskning menar att rysk politik präglas av 

demokratiska inslag. Till exempel har jag tidigare beskrivit Hales forskning som framför idén 

att ryska folkets stöd för Putin ger uttryck för en form av delegerande demokrati, snarare än 

auktoritarianism.43  

 

Webers teori har förekommit inom viss forskning om Ryssland. Statsvetaren T. H. Rigby 

menar att den kunnat förklara vissa delar av det politiska maktsystemet inom Sovjetunionen. 

Bland annat eftersom makthavarnas auktoritet brukade hänvisas till en laglig ordning. Men, 

då ledarna ofta förbigick lagarna ansågs teorin inte vara fullt applicerbar på det sovjetiska 

styret.44  

 

Senare forskning har också använt sig av Webers teori för att förklara utvecklingen av 

Rysslands politik. Ekonomen Kathryn Hendley har exempelvis påpekat att den fångats upp av 

globaliseringsforskare som menar att Sovjetunionens fall var startskottet för en utveckling 

från auktoritärt styre till en stat vars politik dikteras av allmänt rådande lagar.45  Teorin har 

också använts av vissa forskare som specifikt studerat Putins styre över Ryssland.  

Statsvetaren Carolina Vendil Pallin har exempelvis påpekat att ett Weberskt ledarskap inte 

längre är möjlig för president Putin, på grund av korruption och maktmissbruk inom den ryska 

politiken.46 Den har även lyfts fram av statsvetaren Stephen E. Hanson som menar att den 

ryska presidenten har försökt agera utifrån ett Weberskt ledarskap, men utan att lyckas.47 

 

Tidigare forskning har alltså använt sig av denna teori, men huvudsakligen i syfte att studera 

det ryska ledarskapet i sig. Den förefaller inte ha använts för att studera bilden av potentiella 

                                                           
41 Boglind, Eliaeson och Månson 2009, s 158f 
42 Moran 2015, s 9f 
43 Hale 2011, s 1370 
44 Fortescure 2010, s 4 
45 Hendley 1997, s 233f 
46 Pallin 2007, s 24f 
47 Hendley 2011, s 43 ff. 



 

9 
 

ledare, såsom den framställs i den nyhetsmedia som, enligt tidigare forskning, formar ryska 

väljares syn på politiken; vilket denna uppsats syftar till att undersöka.48  

3.3 Analysschema 

Utifrån Machiavellis och Webers teorier, som presenterats ovan, har jag sammanställt ett 

analysschema som klargör fyra kategorier baserade på egenskaper som är kännetecknande för 

en ledartyp för respektive teori.49 Härnäst presenterar jag de resonemang som legat till grund 

för utformandet av dessa fyra kategorier. Det slutgiltiga analysschemat kan ses i figur 1, i 

slutet av detta avsnitt.50 

Machiavelli presenterar sin ledartyp i verket Fursten medan Webers går att finna i texten 

Ekonomi och Samhälle. I båda dessa teoretiska konstruktioner definieras vad som ligger till 

grund för respektive ledartyps auktoritet.51 Machiavelli menar att det är makthavarens 

personliga egenskaper som också ger den rätten till makt; auktoriteten är bundet till själva 

individen och dennes förmåga att behålla den. Han påpekar att de som kommit till makten på 

grund av andra människor än dem själva, saknar den förmåga som krävs för att behålla sin 

ställning.52 I motsats till detta är den mest grundläggande principen för Webers ledartyp att 

auktoritet endast nås då andra samtycker till att någon innehar makten. Till skillnad från 

Machiavellis teori skall auktoriteten förstås som bunden till själva ämbetet, snarare än 

individen som innehar det; det är en yrkesroll som klargörs genom lagar, inte ett livsöde.53  

Båda teorierna innehåller ytterligare specificeringar för vad som ger ledaren rätten till makt. 

Den machiavelliske kännetecknas främst utifrån personliga förmågor som skiljer ledaren från 

andra. Han eller hon måste vara intelligent, befallande, beslutsam, allvarlig och modig. 

Personen ska också uppvisa storhet samt ge sitt folk hopp om framtiden.54 Enligt Webers teori 

kännetecknas makthavaren istället av tekniska kvalifikationer för den specifika yrkesrollen 

som ledare. Detta relateras till utbildning och certifieringar. Den som leder ska vara tränad till 

att göra det.55 

                                                           
48 Se avsnitt 2.2  
49 Det ska samtidigt påpekas att med hänsyn till uppsatsens omfång har dessa idealtyper begränsats till de 
huvudsakliga drag som utgör respektive teori. 
50 I analysschemat används uttrycket ”Makt”. Med detta begrepp menar jag ledarens förmåga att åstadkomma 
en avsedd effekt. Se Hague, Harrop & Breslin 2000, s 40f 
51 Med Auktoritet menas här rätten att styra. Se Hague et al. 2014, s 42. 
52 Machiavelli 2012, s 51 
53 Weber 1978, s 217f.  
54 Machiavelli 2012, s 67f, 105, 123. 
55 Weber 1978, s 218, 220.  
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Den andra kategorin berör utövandet av makt. Enligt Machiavelli finns det inga fasta regler 

för hur detta skall ske eftersom bevarandet av staten förutsätter att ledaren rättar sig efter 

situationen. Förändringar som sker över tid innebär också nya tillvägagångssätt.56 Weber 

menar istället att maktutövandet bygger på formalism. Den som är vald till president måste 

förhålla sig till de förbestämda lagar och regler som staten grundar sig på. I detta system 

behandlas alla likvärdigt, fritt från godtycklighet. Detta är också ett system som är beständigt 

eftersom regler inte ändras när någon ny tar över ledarrollen.57 

Utövandet av makt innefattar även beslutsfattande, vilket berörs av båda teorierna. Enligt 

Machiavelli måste ledaren kunna avstå från att följa de beslut eller löften som den tidigare 

fattat, om skälen till dem inte längre finns kvar. Han eller hon har alltid möjligheten att på 

egen hand fatta beslut rörande staten och dess befolkning.58 Webers ledartyp har motsatta 

förutsättningar. Den ingår i ett system där beslut fattas inom organisationen, exempelvis den 

offentliga förvaltningen, och begränsas samtidigt av rådande lagar.59 Webers teori är dock inte 

lika tydlig gällande huruvida de beslut som fattas skall förstås som bindande. I Ekonomi och 

Samhälle förklaras dock att i det byråkratiska system där ledaren ingår, förs alla beslut ned i 

skrift.60 Detta ska samtidigt förstås som relaterat till den formalism som beskrivs i den andra 

kategorin, som klargör behovet av tydlighet i det som beslutats och noggrannhet med att detta 

efterföljs, utan hänsyn till personliga och individuella skäl.61 Webers teori antyder alltså att 

ledaren är bunden till sina beslut, vilket även på denna punkt blir en motsats till den 

Machiavelliska ledaren.  

Den tredje kategorin gäller ett centralt tema för Machiavellis teori, nämligen moral.62 Enligt 

Machiavelli ska ledaren inte ta hänsyn till moraliska överväganden och behöver därmed inte 

alltid agera utifrån godhet.63 I Webers teori presenteras ett annat perspektiv på denna punkt. 

Han menar istället att ledaren inte bara är bunden till lagar, utan att den även måste följa 

normer.64 Frågan är hur dessa två uttryck (normer och moral) ska tolkas och om de kan anses 

likvärdiga. Jag menar att de kan förstås utifrån två perspektiv. Det första är ett värderande 

synsätt, där de båda begreppen relateras till uppfattningar om gott och ont i förhållande till 

                                                           
56 Machiavelli 2012, s 103, 124, 134 
57 Weber 1978, s 217f, 225f 
58 Machiavelli 2012, s 101f 
59 Weber 1978, s 217f, 225f 
60 Weber 1978, s 218f 
61 Ibid, s 325f. 
62 Se avsnitt 3.1 
63 Machiavelli 2012, s 91f 
64 Weber 1978, s 218 
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människors beteende. I Ekonomi och Samhälle påpekar Weber att normer har använts för att 

peka ut ondska, och att de ursprungligen fungerat som ett alternativ till lagar.65 Machiavelli 

framför en liknande syn på moral i verket Fursten, där den beskrivs vara relaterad till 

värderingar om ett gott eller ont beteende.66  Sett utifrån detta perspektiv kan alltså begreppen 

moral och normer förstås som liktydiga, då de båda kännetecknar ett värderande av 

människors beteende.   

Det finns också ett andra sätt att förstå de två begreppen. Tidigare beskrev jag realismen, som 

utgör en inriktning inom forskningen om internationella relationer. Med inspiration från 

Machiavelli har realisterna lagt fram teorier som förklarar att ledare av stater måste sätta 

makten i första hand och inte låta sig påverkas av moral. 67 Ett exempel på detta är Jordans 

forskning, vari hon hänvisat till Rysslands annektering av Krim och påpekar att Kreml börjat 

hantera internationella relationer utifrån ett Machiavelliskt agerande. Hon menar att den ryska 

staten uppvisar makt genom att bryta mot internationella konventioner.68 Alltså, ett agerande 

som utifrån ett Machiavelliskt perspektiv innebar att makt gick före moral. Jag menar att 

denna tolkning av moral också kommer nära betydelsen av begreppet normer i Webers teori. I 

Ekonomi och Samhälle påpekar han nämligen att uttrycket också innefattar uppföranderegler 

som baseras på fastställda principer. Enligt statsvetaren Martin E. Spencer är det också utifrån 

detta perspektiv som ”normer” skall förstås i relation till teorin om den Weberska ledartypen, 

de utgör en form av principer och ibland även lagar som alla handlingar förväntas orientera 

sig efter.69  

 

Utöver att vara en fråga om värderingar i förhållande till vad som anses vara ”korrekt socialt 

handlande” kan uttrycken Moral och Normer, i Machiavellis och Webers teorier, alltså förstås 

på ytterligare ett sätt, vilket jag beskrivit ovan. De utgör inte bara oskrivna föreställningar om 

hur handlingar ska värderas sett till gott eller ont beteende; utan de kan också utgöra mer 

konkreta principer som klargör riktlinjer för hur man förväntas agera, ett exempel är 

                                                           
65 Weber 1978, s 760f; Sociologerna Claus Wittich och Guenter Roth som båda arbetat med denna text, menar 
att ”normer” i detta sammanhang kan förstås som regler utöver de lagar som medvetet skapats för att uppfylla 
funktioner inom exempelvis staten. En definition som ligger nära den som går att finna i Svensk Ordbok 2009: 
”[…] (allmänt godtagen) regel för handlande eller tänkande ofta av social karaktär och vanligen inte 
nedskriven”. Svenska Akademien 2009. 
66 Se exempelvis Machiavelli 2012, s 102. Statsvetaren Jaques Bos har också påpekat att Machiavellis idé om 
moral i Fursten används som ett uttryck för värdering av individer - Bos 2010, s 359 
67 Gustavsson & Tallberg 2011, s 35ff 
68 Jordan 2017, s 453 
69 Weber 1978, s 864; Spencer 1970, s 124f 



 

12 
 

internationella konventioner. I min tolkning av källmaterialet utgår jag från båda dessa 

definitioner.  

 

Den fjärde kategorin berör vilket inflytande andra kan ha över ledaren. Enligt Machiavelli ska 

ingen ge makthavaren råd, de skall tvärt om avskräckas från detta.70 I motsats till detta menar 

Webers teori att ledaren befinner sig överst i en hierarki, men de som står under honom eller 

henne har trots detta alltid rätten att framföra synpunkter och klagomål.71 

 

Det är alltså dessa fyra kategorier som kommer användas i analysen av källmaterialet. Utifrån 

dessa har jag utformat ett analysschema som kan ses i figuren nedan. I metodavsnittet, som 

kommer härnäst, diskuteras hur analysschemat tillämpas på nyhetsartiklarna.  

 

4. Metod och källmaterial 

I denna del presenteras den metod som används i uppsatsen och de metodologiska 

överväganden som gjorts. Jag redogör hur källmaterialet kommer tolkas och analyseras. 

Avsnittet innehåller även en diskussion om källmaterialet och de avgränsningar som gjorts.  

4.1 Idéanalys 

Denna uppsats bygger på en idéanalys som syftar till att lyfta fram de tankar och idéer som 

kommer till uttryck då presidentkandidaterna Vladimir Putin och Ksenia Sobchak omskrevs i 

                                                           
70 Machiavelli 2012, s 127, 130; Machiavelli påpekar att fursten kan söka råd när han vill, men detta måste 
förstås utifrån att han också menar att fursten ska vara så klok att han inte är i behov av att fråga om råd.  
71 Weber 1978, s 218 
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ryska nyhetsartiklar inför valet 2018.72 Genom denna metod prövas samtidigt om de idéer 

som går att finna i artiklarna ger stöd för någon av de två teorierna som presenterats i 

föregående avsnitt.  

Jürgen Habermas har påpekat att dagens samhälle utvecklats i en riktning där massmedia 

utgör ett stort inflytande över den offentliga sfären och allmän opinion.73 I tidigare avsnitt av 

uppsatsen har jag redogjort för forskning som uttrycker ett liknande perspektiv i relation till 

Ryssland. Colton och Hale har exempelvis påpekat att massmedia utgör ryska väljares främsta 

källa till politisk information och att den kan forma människor uppfattningar om möjliga 

presidentkandidater.74 Med hänsyn till dessa resonemang menar jag att idéanalys utgör en 

relevant metod för denna undersökning, då syftet är att belysa just de tankar och idéer som 

faktiskt kommer till uttryck i rysk nyhetsmedia.  

Innan jag går vidare i min redogörelse av metoden som används i undersökningen finns det 

anledning att klargöra vad jag menar med ”idé”. Denna uppsats ställer sig till en hermeneutisk 

vetenskapstradition, vilket också innebär ett ställningstagande för hur källtexterna, och 

därmed de idéer som kommer till uttryck i dem, skall förstås. Detta diskuteras mer noggrant i 

nästa avsnitt. 75 Min mening är att idéer kan förstås som tankekonstruktioner, vilka uttrycks 

genom exempelvis texter som i sin tur är en del i utformandet av människors perspektiv på 

verkligheten.  

I analysen av nyhetsartiklarna utgår jag från två idealtyper. Den ena är utformade med hänsyn 

till den Machiavelliska ledartypen, den andra med hänsyn till den Weberska; båda baseras på 

det analysschema som ställts upp för teorierna.76 Dessa idealtyper skall förstås som den 

arketypiska versionen av de två sorters ledare som teorierna speglar, vilket innebär att de inte 

kan förväntas ha en fullständig motsvarighet i verkligheten. Istället handlar det om i vilken 

grad textinnehållet kan sägas ge uttryck för idéer som motsvarar någon av de två idealtyperna. 

Såsom Esaiasson et al. beskriver är det också sällan som alla resultat i en undersökning ger 

stöd för de teorier som prövas.77 

Undersökningar av den sort som jag presenterar här kan alltså förväntas stöta på resultat som 

motsäger de teorier som prövas. Sannolikheten är också stor att källmaterialet inte ger uttryck 

                                                           
72 För idéanalys, se Bergström & Boréus 2017, s 139ff. 
73 Porter & Robinson 2011, s 141f 
74 Se avsnitt 2.2; Colton & Hale 2014, s 6f 
75 Se avsnitt 4.2 
76 Se figur 1. 
77 Esaiasson et al. 2012, s 139f, 151 
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för idéer som kan härledas till alla delar av idealtyperna. Huruvida en teori har stöd i 

materialet blir alltså en bedömningsfråga. Detta väcker dock frågan om hur resultatet ska 

tolkas om det framkommit idéer och uttryck som endast motsvarar ett fåtal av de kategorier 

som utgör idealtyperna; ska teorin då förkastas? För att hantera detta problem använder jag 

mig av en jämförelse, där idealtyperna utgör två jämförelsepunkter som ställs mot varandra. 

Utifrån detta blir det möjligt att tydligare klargöra huruvida den ena eller den andra teorin kan 

sägas ha mer stöd i empirin, jämfört med om endast en av dem skulle prövas.78  

Tolkningen av nyhetsartiklarna sker i flera steg. Inledningsvis delas källmaterialet upp utifrån 

vilken presidentkandidat som berörs i innehållet. Varje text läses i syfte att finna uttryck för 

idéer som kan relateras till någon av de kategorier som tillhör idealtyperna. När allt 

textinnehåll har kategoriserats ställs teorierna mot varandra; resultaten undersöks för att se om 

kandidaten omskrivs mest utifrån idéer som ger stöd för en Machiavellisk eller en Webersk 

ledartyp. Utifrån detta blir det möjligt att avgöra om den ena eller den andra teorin har mer 

stöd i resultaten. Efter att detta gjorts med alla nyhetsartiklar om en av kandidaterna, 

upprepades processen med de texter som berörde den andra kandidaten. Undersökningen 

avslutas med att resultaten för båda kandidaterna sammanställs. Därigenom blir det också 

möjligt att avgöra om det kan noteras några likheter eller skillnader beroende på den person 

som berörs i artiklarna.  

Mitt val av metod har också inneburit att andra alternativa tillvägagångssätt har valts bort. 

Bland annat finns frågan om varför idealtyper är att föredra över en dimensionsanalys. Min 

mening är att då denna uppsats har en teoriprövande ansats blir det också viktigt att vara 

tydlig med vilka aspekter som utgör den teori som prövas. Risken med dimensionsanalys är 

att de väcker frågor om hur öppna tolkningar som kan göras av källmaterialet.79 Genom att 

utgå från mer strikta idealtyper är förhoppningen att tydligare kunna klargöra vad i texterna 

som faktiskt hör till de teorier som prövas och vad som inte gör det. Med denna metod läggs 

alltså mindre fokus på frågor gällande mina egna tolkningar av materialet, än vad som 

eventuellt hade varit fallet vid en dimensionsanalys.  

4.2 Källmaterial 

Tidigare har jag beskrivit en motsättning inom forskningen gällande hur Rysslands politik 

skall förstås med hänsyn till dess inslag av både demokratiska och auktoritära aspekter. Vissa 

                                                           
78 Esaiasson et al. 2012, s 151f 
79 Bergström & Boréus (red.) 2017, s 170 
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studier tycks mena att den ryska kontexten präglas av auktoritarianism och en syn på 

ledarskap som kan liknas vid de idéer som Machiavelli uttryckt gällande hur en makthavare 

bör vara. Samtidigt visar annan forskning att Rysslands politik utgörs av vissa demokratiska 

inslag men att det är svårt att förstå dem utifrån ett västerländskt perspektiv.80 I samband med 

detta har jag också redogjort för forskning som visat att massmedia utgör den främsta källan 

till politisk information för Rysslands befolkning.81 Med hänsyn till detta menar jag att rysk 

nyhetsmedia också utgör en lämplig källa för att undersöka vilka idéer som sammanknippas 

med landets presidentkandidater och om dessa kan härledas till teorier om Machiavelliskt 

eller Weberskt ledarskap. 

Källmaterialet för denna studie utgörs av nyhetsartiklar hämtade från två av Rysslands mest 

populära nyhetsmedier. Dessa är: 

1. Pervyj Kanal 

2. NTV 

Värt att nämna i detta sammanhang är att dessa källor egentligen utgörs av TV-kanaler. Men, 

det viktiga i detta sammanhang är att deras nyhetsavdelning även publicerar sina TV-nyheter i 

form av artiklar på nätet. Det kan också påpekas att de båda är statligt kontrollerade, fastän 

NTV är privatägd. Betydelsen av detta diskuteras senare i detta avsnitt. Det jag vill poängtera 

här är dock att Pervyj Kanal och NTV utgör de två mest populära nyhetskanalerna i Ryssland, 

vilket därmed innebär att deras framställningar av kandidaterna är de som når flest människor 

i landet.82  

För att undvika så kallad ”cherry picking” har jag slumpmässigt valt ut 30 artiklar från Pervyj 

Kanal och 60 från NTV, för vardera av kandidaterna.83 Urvalet är avgränsat till texter som 

publicerats under närtid till valet, från den 18 februari fram till dagen då det ägde rum, den 18 

mars 2018. Detta utgör också den period då kandidaterna gavs möjligheten att möta varandra i 

tv-debatter på statlig tv. Artiklarna har tagits fram genom att använda sökfunktionen för 

respektive nyhetssida. Jag har skrivit in presidentkandidaternas fullständiga namn och därefter 

valt ut texter som publicerats inom den avgränsade tidsperioden. De sökord som har använts 

är alltså: Ксения Собчак (Ksenia Sobchak) och Владимир Путин (Vladimir Putin). 

                                                           
80 Se avsnitt 2.2 
81 Colton & Hale 2014, s 6f. 
82 Ibid. 
83 Detta urval baseras på att det innefattar samtliga artiklar om Sobchak från den period som undersökningen 
avgränsas till. Därför har även ett lika stort antal texter om Putin valts ut, även om fler finns att tillgå. 
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Med hänsyn till mitt val av källmaterial finns det anledning att föra en diskussion om 

situationen för nyhetsmedia i Ryssland. År 2008 gjorde exempelvis Europarådets 

parlamentariska församling ett uttalande där de påpekade att det ryska valet präglades av ett 

odemokratiskt medieklimat. Statsvetaren Scott Gehlbach har undersökt detta och konstaterar 

att den Kreml-stödde kandidaten Dmitrij Medvedev, som sedermera vann valet, fick mer 

utrymme i statskontrollerad media än de övriga kandidaterna.84 Samtidigt har Colton & Hale 

visat att endast 27% av landets befolkning ansåg att statlig media gav någon av kandidaterna 

mer utrymme än de övriga i det senaste valet.85 I både Ghelbach samt Colton och Hales 

forskning konstateras att media har fungerat som ett verktyg för att forma människors 

uppfattning om de möjliga presidentkandidaterna.86 Jag menar att detta är ett viktigt 

antagande som också ger anledning att undersöka vilka idéer som presenteras i ryska nyheter 

inför landets presidentval. 

I föregående stycke redogör jag för perspektiv på källmaterialet som berör frågor om 

bakomliggande intentioner för de texter som undersöks. Detta har också betydelse ur ett 

källkritiskt perspektiv. Men, såsom jag skall förklara härnäst menar jag att författarintentionen 

inte nödvändigtvis är av betydelse då vi vill förstå texter. Jag ställer mig således till en 

hermeneutisk vetenskapstradition, inspirerad av bland annat Hans-Georg Gadamer, som 

poängterat att mottagaren av en text alltid uppfattar någonting annat än författarens avsedda 

mening. 87 Såsom Atkinson & Coffey har beskrivit det kan ett dokument i sig inte utgöra en 

säker källa till den verklighet som det beskriver. Istället måste texter förstås utifrån att de 

utgör en egen verklighetsnivå.88 Denna uppstår då mottagaren tar del av texten och uppfattar 

dess budskap utifrån sina egna tolkningar och förförståelse.89  

Såsom kommunikationsvetaren Alan McKee förklarar kan vi aldrig förutsäga hur den 

enskilde individen tolkar en text. Han menar dock att undersökningar av texter som 

människor tar del av, gör det möjligt att få en förståelse om vilka idéer och perspektiv som en 

person kan utgå ifrån då de reflekterar över det ämne som texten i sig berör.90 I detta 

sammanhang vill jag återkoppla till Millers forskning, som jag beskrivit ovan. Han kritiserar 

                                                           
84 Gehlbach 2010, s 81f. 
85 Mer än 80% av den ryska befokningen följer nyhetsrapporteringen via Pervyj Kanal, och 63% följer 
rapporteringen på NTV; Se Colton & Hale 2014, s 6f 
86 Ibid; Gehlbach 2010, s 82 
87 Porter & Robinson 2011, s 85, 91 
88 Bryman 2008, s 501f 
89 Även om jag inte ställer mig till ett postmodernt perspektiv så är detta ett ställningstagande som återfinns 
inom det forskningsområdet. Frederickson et al. 2016, s 141   
90 McKee 2003, s 90 
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tidigare studier som ofta sett väljare i autokratier, exempelvis Ryssland, som passiva aktörer 

utan någon inverkan på politiken. I samband med detta förklarar han hur väljare faktiskt 

spelar roll, även inom dessa stater.91 Därför vill jag åter igen belysa betydelsen av att studera 

hur Rysslands presidentkandidater omskrivs i landets nyhetsmedia, som alltså utgör ryska 

väljares främsta källor till politiska information.92 Har väljarna betydelse för valet blir det 

också relevant att undersöka vilka idéer de har att tillgå när de reflekterar över kandidaterna.  

5. Validitet och reliabilitet 

Det finns anledning att reflektera över hur mina metodval påverkar uppsatsen. En relevant 

punkt gällande intern validitet är frågan om tolkningsutrymme, med hänsyn till 

undersökningens hermeneutiska utgångspunkter. Även i detta sammanhang hänvisar jag till 

Gadamer som menar att en tolkning aldrig får tillåtas bli relativistisk. För att vara relevant 

måste den vara begränsad till det som texten faktiskt berör.93 McKee har uttryckt det som att 

tolkningsmöjligheterna begränsas utifrån vad som anses möjligt eller sannolikt inom en 

specifik kultur vid en given tid. Forskaren måste därför alltid försäkra sig om att tolkningen 

bevisas för läsaren.94 För att hantera den här formen av intern validitet presenteras mina 

tolkningar med exempel ur källtexterna; bland annat genom att visa hur specifika citat kan 

relateras till de teorier som används. 

Ytterligare en fråga kopplad till undersökningens validitet är huruvida mitt urval av 

källmaterial kan anses vara representativt för nyhetsmaterial som når ut till det ryska 

samhället. Som jag påpekat tidigare baseras denna uppsats på texter hämtade från de två 

nyhetskanaler som flest människor i Ryssland tar del av. Med hänsyn till detta menar jag att 

källmaterialet kan anses vara representativt för de nyheter som cirkulerar i landet. 

Det finns även anledning att reflektera över uppsatsens externa validitet, då jag utgår från en 

kvalitativ metod som bygger på tolkning av texter. Eftersom tolkningsarbetet sker med hänsyn 

till en specifik kontext, som utgörs av det ryska presidentvalet, innebär det också en viss 

begränsning för hur resultaten kan generaliseras. Jag menar dock att undersökningen fyller en 

vidare funktion genom att bidra till förståelsen av den övergripande politiska kontexten i 

Ryssland. 

                                                           
91 Se avsnitt 2.2 
92 Colton & Hale 2014, s 6f 
93 Porter & Robinson 2011, s 91 
94 McKee 2003, s 70 
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Analysens utgångspunkt i texttolkning påverkar också uppsatsens reliabilitet. Genom att 

redogöra för vilka nyhetsartiklar som används och det analysschema som texterna tolkas 

utifrån, menar jag att undersökningen blir replikerbar. Därmed uppnås en grad av reliabilitet. 

Men, som jag påpekat tidigare ska detta förstås med en medvetenhet om att tolkningarna är 

bundna till mig som läsare.  

6. Analys/Resultat 

I denna del av uppsatsen redogör jag för de resultat som framkommit i läsningen av 

källmaterialet. Genom en uppdelning i underavsnitt presenteras i tur och ordning de fyra 

kategorier som ligger till grund för det analysschema som nyhetsartiklarna undersökts utifrån. 

För att tydliggöra vissa av de resonemang som framkommer i källmaterialet presenterar jag 

ibland citat ur nyhetsartiklarna, dessa har översatts från ryska till svenska.  

6.1 Auktoritet 

Den första egenskap som jag ställt upp i min definition av de två idealtyperna är auktoritet. 

Allt källmaterial som berör kandidaterna i relation till idéer om deras rätt till ledarrollen har 

förts in i denna kategori. För den Machiavelliska ledartypen handlar det om uttryck där 

kandidaten framställs utifrån ett individperspektiv där personliga egenskaper utgör det som 

gör den kvalificerad för presidentposten. Den Weberska bygger på en motsatt föreställning, 

där auktoriteten förstås som bunden till själva ämbetet, snarare än den individ som innehar 

den. Det är en yrkesroll som klargörs genom lagar och människor måste samtycka till att en 

specifik person innehar rollen.  

Auktoritet är en av de kategorier som förekommit mest bland artiklarna om både Putin och 

Sobchak. Bland dessa texter ges det uttryck för många olika idéer, som ger stöd för båda 

teorierna. Texter som kan hänvisas till den Weberska ledartypen handlar huvudsakligen om 

nyhetsrapporteringar där kandidaterna omskrivs utifrån att det är Rysslands befolkning som 

har makten att avgöra vem som blir president. I en artikel påpekas exempelvis att Putin vädjar 

till väljarna att delta i valet. Där citeras han med påpekanden om att det är väljarnas vilja som 

ligger till grund för valet av president och Rysslands framtid. Det går exempelvis att läsa: 

”enligt vårt lands [Rysslands] konstitution, är folket den enda källan till makt”.95  

I en annan artikel beskrivs en presskonferens som hållits med Kinas utrikesminister, Wang Yi. 

Han citeras med kommentaren: ”Presidentvalet är extremt viktigt för det ryska folket […] 
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President Putin hjälpte Ryssland göra viktiga framsteg i utvecklingen och fick folkets stöd. Vi 

tror att det ryska folket kommer göra det rätta valet igen.”96 Jag menar att dessa artiklar 

framställer Putin utifrån idéer som kan relateras till den Weberska ledartypen, som alltså 

delvis definieras utifrån att ledaren får sin auktoritet genom folkets stöd. 

Liknande perspektiv går även att finna i texter om Sobchak. I en artikel beskrivs hur hon varit 

involverad i en skandal, då hon kastat vatten på en annan kandidat under en tv-sänd debatt. 

Noterbart i denna text är att det samtidigt påpekas att det inte finns någon etiknämnd som 

kommer pröva hennes beteende, utan att det istället är väljarna som fyller den rollen på 

valdagen.97 Även i texter som berör Sobchak uttrycks alltså idéer som antyder att presidentens 

auktoritet är grundad på väljarnas medgivande.  

I vissa delar av källmaterialet förekommer texter som lyfter fram kandidaterna utifrån idéer 

som ger stöd för både den Weberska och den Machiavelliska ledartypen samtidigt. En artikel 

som redogör vad kandidaterna ägnat sig åt i valkampanjen, inleds med en text som beskriver 

prins Vladimir den store; en monark som levde under 900-talet. Han påpekas ha infört den 

ortodoxa tron bland det ryska folket, och därigenom gett dem deras styrka och livsanda.98 

Detta följs därefter upp med kommentaren att befolkningen nu har en chans att välja sin 

president och att det är en ”väldigt viktig episod” i deras historia. Resten av texten beskriver 

vad kandidaterna ägnar sig åt i deras kontakt med folket.99 Denna artikel relaterar alltså idén 

om en monarkisk härskare till den samtida presidenten, som väljs av folket. Det ges således 

både en bild av den Machiavelliska ledartypen, som utgörs av en envåldshärskare, och den 

Weberska vars auktoritet grundar sig på människors medgivande. Den tidigare forskningen 

har också pekat på dessa tendenser inom Rysslands politiska kontext. Till exempel har 

Carnaghan i sin studie av mentaliteten bland ryska väljare, konstaterat att presidentämbetet 

ofta uppfattas som synonymt med de tsarer som tidigare styrde landet.100 Analysen av 

källmaterialet visar alltså att dessa tendenser även ges uttryck i den ryska nyhetsmedia som 

berör presidentkandidaterna. 

Flera artiklar framför också perspektiv där både Putin och Sobchaks auktoritet lyfts fram 

utifrån idéer som endast kan kategoriseras till den Machiavelliska ledartypen. I en artikel 

rapporteras exempelvis att en av Putins representanter, sångerskan Olga Kormukhina, hållit 
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tal för universitetsstudenter och förklarat varför hon stödjer honom som president. I ett citat 

går det att läsa ”jag beundrar hans fasthet, beslutsamhet, tilltro […]”.101 Hon skall också ha 

förklarat att han är förlåtande gällande alla de saker som berör honom personligen, vilket är 

något som hon själv har svårt att vara.102  

Det noterbara i artikeln om Putin är att stödet för honom påpekas vara grundat på hans 

personliga egenskaper, däribland hans beslutsamhet Jag menar att detta utgör ett exempel på 

en text där kandidaten omskrivs utifrån idéer som kan relateras till den Machiavelliska 

ledartypen, vars rätt till makt baseras på just personliga egenskaper såsom beslutsamhet. 

Noterbart är också att han samtidigt påpekas ha förmågan att förlåta, vilket hans representant 

har svårt att göra. Även detta kan relateras till den Machiavelliska teorin, som klargör att 

auktoritet även bygger på att ledaren har förmågor som särskiljer den från andra människor.  

Colton och Hale har i sin forskning förklarat att personliga egenskaper lyftes fram som viktiga 

för ryska väljares syn på ledarskap i samband med det ryska presidentvalet år 2012. Styrka, 

intelligens och medkänsla visade sig vara egenskaper som ansågs utmärka Putin. De påpekar 

också att massmedia kunde vara delaktig i att forma människors uppfattningar om 

kandidaterna.103 Utifrån det källmaterialet jag undersökt verkar detta vara en tendens som 

även kan noteras i nyhetsrapporteringen om Putin inför presidentvalet år 2018. Det går 

visserligen inte att avgöra om eller hur de texter som undersökts påverkar väljarna, men det 

kan konstateras att de ger uttryck för idéer där personliga egenskaper lyfts fram som viktiga 

för Putins auktoritet; vilket alltså kännetecknar den Machiavelliska ledartypen. 

Sobchak omskrivs inte lika ofta utifrån idéer som kan relateras till det Machiavelliska 

perspektivet på auktoritet. Istället förekommer hon mer i diskussioner om hennes tidigare 

karriär inom mediabranschen och vilken betydelse det har för henne som presidentkandidat. 

Jag menar att dessa texter snarare ger uttryck för idén om den Weberska ledartypen, vars 

auktoritet också grundar sig på tekniska kvalifikationer. Ett exempel på detta är en 

rapportering från Sobchaks presskonferens där hon talar om vad väljare kan förvänta sig om 

de röstar på henne. Hon citeras: ”på grund av min tidigare journalistiska och nu politiska 

aktivitet, kan jag bli hörd. De problem som jag sätter på agendan blir de viktigaste 

diskussionsfrågorna i vårt land”.104 I texten framförs alltså idén att det är utifrån hennes 
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tidigare erfarenheter som hon blir en lämplig president. Hennes auktoritet framställs således 

som grundad på tekniska kvalifikationer, vilket kännetecknar den Weberska ledartypen. 

Sammantaget är det inte någon av de två teorierna som har ett större stöd än den andra i 

källmaterialet, om artiklarna undersöks utifrån frågan om hur kandidaterna omskrivs i relation 

till idéer om auktoritet. Både Sobchak och Putin förekommer i texter med perspektiv som 

speglar den Weberska ledartypen. Det som kan noteras är dock att det främst är Putin som 

lyfts fram med hänsyn till personliga egenskaper, vilket alltså kännetecknar den 

Machiavelliska ledartypen. Sett till detta perspektiv förefaller alltså bilden av 

presidentkandidaterna i rysk nyhetsmedia ge uttryck för den dualitet mellan demokrati och 

auktoritarianism som, enligt tidigare forskning, präglar den ryska politiken.105 

6.2 Utövande av makt 

Både den Machiavelliska och den Weberska teorin redogör för riktlinjer gällande hur ledaren 

ska förhålla sig till utövandet av makt. Den huvudsakliga skillnaden mellan dem är att den 

Weberska ledartypen är begränsad av lagar, medan den Machiavelliska inte är det. Såsom jag 

ska förklara härnäst visar denna del av analysen att beroende på vilken kandidat som berörs i 

nyhetstexterna, så uttrycks idéer för antingen den ena eller den andra ledartypen.  

Då Sobchak omskrivs i relation till utövande av makt, sker det endast utifrån idéer som kan 

relateras till den Weberska ledartypen. Hon framställs ofta i samband med uttryck för 

betydelsen av en lagbunden ordning inom staten. I en text beskrivs hur hon delar ut ett 

stipendium till studenter som arbetar för en rättsstat ”utan vilken det vore omöjligt att 

genomföra varken ekonomiska eller politiska reformer.”106 Som jag påpekat ovan bygger den 

Weberska ledartypen på idén att den är bunden till en rättsstat där allt sker inom ramen för 

den lagliga ordningen, utan någon form av godtyckligt maktutövande. Detta perspektiv kan 

noteras i ytterligare delar av källmaterialet. I två artiklar beskrivs exempelvis hur Sobchak 

besöker ett distrikt i Moskva och kritiserar det lokala styret, som anklagas för att tillåta 

illegala bygglov.107 I den ena texten citeras hennes kritik: ”Ni, som auktoritet i detta distrikt 

[…] gav tillåtelse till detta bygge, vilket ni vanligtvis förbjuder.”108 I en senare artikel, som 

berör samma situation, påpekas också att hon vill ”försäkra sig om att inget mer av denna 
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godtycklighet förekommit.”109 Samtliga av dessa artiklar utgör alltså exempel där 

presidentkandidaten omskrivs utifrån idéer som kan relateras till den Weberska teorin, som 

menar att utövande av makt ska förstås som bundet till en strikt ordning som klargörs genom 

lagar, utan godtycke. 

Utöver att vara bunden till lagen menar Weber även att hans ledartyp inte har möjlighet att 

fatta beslut på egen hand, utan det sker istället inom det statliga systemet där flera aktörer är 

verksamma.110 Sobchak omskrivs även utifrån detta perspektiv. I en artikel diskuteras hur hon 

bett Ukrainska myndigheter om lov att få resa till Krim. I texten påpekas: ”Enligt Maria 

Zakharova [ryska utrikesdepartementets presstalesperson] påminner händelsen med Sobchak 

om historien då USA:s före detta president, George W. Bush, under ett möte med FN:s 

säkerhetsråd […] bad sin assistent Condoleeza Rice om tillåtelse att få gå på toaletten.”111  

Noterbart i artikeln som hänvisar till händelsen med George W. Bush är att det beskrivs som 

en ”rolig historia” samtidigt som den huvudsakliga nyheten i artikeln är att Sobchak ansökt 

om lov att få resa till Krim.112 En möjlig tolkning är att texten presenterar en bild av Sobchak 

som oförmögna att fatta egna beslut, vilket alltså inte är förenligt med den Machiavelliska 

ledartypen. Det kan snarare relateras till den Weberska. En sådan tolkning måste förstås 

utifrån den ryska kontext som beskrivits av tidigare forskning. Dessa studier har visat att 

ryska väljare ser personlig förmåga som en viktig ledaregenskap, samtidigt som 

presidentämbetet ofta uppfattas som synonymt med det monarkiska styre som tidigare rådde i 

landet.113 En eventuell tolkning är således att idén om en makthavare som inte kan fatta egna 

beslut, vilket framkommer i artikeln om Sobchak, inte är förenlig med denna ryska 

föreställning om ledarskap.  

När källmaterialet undersöks utifrån de artiklar som berör Putin framkommer en intressant 

kontrast mot det som tidigare diskuterats i detta avsnitt. Det som kan noteras är att i samtliga 

av de texter där han omnämns utifrån idéer om utövande av makt, framkommer endast 

perspektiv som kan relateras till den Machiavelliska teorin.  

Ett första exempel är en artikel som beskriver hur en hjärtsjuk flickas liv var hotat ”på grund 

av byråkratiska förseningar.”114 I texten påpekas att hennes föräldrar ”tvingas skriva 
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dussintals brev till lokala tjänstemän som i sin tur hänvisar till regler och kvoter.”115 Detta 

följs upp med kommentaren ”Efter Vladimir Putins ingripande gavs familjen slutligen en kvot 

för operation i Indien.”116 Det som beskrivs i denna artikel är alltså idén om Putin som på 

egen hand träder in och hanterar en händelse som tidigare varit låst i en byråkratisk situation. 

Tolkas texten med hänsyn till de två teorierna kan den förstås som ett uttryck för Machiavellis 

idé om en ledare som anpassar sitt handlande utifrån situationen, utan hänsyn till några fasta 

regler.  

Det intressanta med artikeln om Putin är att den inte bara ger uttryck för den Machiavelliska 

ledaren, utan textens framställer också kandidaten utifrån ett anti-weberskt perspektiv. 

Byråkratin och regler utmålas som ett hinder som Putin kan förbigå i sitt utövande av makt. 

Denna tendens går att finna i flera artiklar. I en annan text beskrivs exempelvis hur en äldre 

kvinna bett honom om hjälp då myndigheterna i den ryska orten Magadan beslutat att utvisa 

henne efter ett domslut som fastställt att hon inte kunde uppvisa en korrekt ID-handling. I 

slutet av artikeln går det att läsa hur beslutet återkallades då ”Vladimir Putin instruerade 

ledningen av Magadanregionen att vidta alla åtgärder för att hämta tillbaks Galinu 

Gorenjuk.”117 Även här framställs kandidaten utifrån idéer som antyder att han anpassar sitt 

handlande efter situationen, utan att vara bunden till byråkratiska regler; alltså ett uttryck för 

den Machiavelliska ledaren. 

Det finns en artikel i källmaterialet som är extra intressant med hänsyn till den Machiavelliska 

teorins perspektiv på beslutsfattande.118 I denna artikel citeras Kazakstans president Nursultan 

Nazarbayev, som beskriver sin relation till Putin. I slutet av texten kan följande läsas: 

”Han[Putin] är en man av sitt ord. Du vet, Nicolo Machiavelli […] när han instruerar hur 

fursten ska arbeta, finns en punkt att ledaren har rätten att inte hålla sitt ord om det inte är i 

statens eller ledarens intresse. Putin är inte så.”119 I denna artikel framställs alltså kandidaten 

explicit som en icke-machiavellisk ledare, baserat på hur han förhåller sig till sina beslut. 

Denna text utgör en intressant avvikelse i källmaterialet då övriga artiklar beskriver Putin 

utifrån idéer som kan relateras till den Machiavelliska synen på maktutövande. 
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För kategorin utövande av makt går det alltså att finna tydliga skillnader i källmaterialet, 

beroende på vilken kandidat som omskrivs. Sobchak lyfts fram utifrån idéer om att 

beslutsfattandet är bundet till lagar och byråkrati, där godtycklighet inte accepteras. En text 

tycks också ge uttryck för att hon inte kan fatta beslut på egen hand. I detta sammanhang får 

alltså den Weberska teorin stöd i artiklarna om henne.  

I texterna om Putin uttrycks istället ett anti-weberskt perspektiv där byråkratin målas upp som 

någonting dåligt. Han framställs som kapabel till att fatta egna beslut som berör staten eller 

befolkningen; texterna ger också uttryck för idén att han rättar sig efter situationen. Med 

hänsyn till detta menar jag att det finns stöd för den Machiavelliska teorin i de nyhetsartiklar 

där Putin omskrivs utifrån idéer om utövande av makt. 

6.3 Moral 

Den tredje egenskap som de båda idealtyperna förhåller sig till är moral. Som jag beskrivit i 

teoriavsnittet kan denna kategori delas upp i två perspektiv. Dels att moral utgör ett 

värderande av människors beteende, sett utifrån idéer om gott och ont. Dels att det kan förstås 

som fastställda principer som klargör riktlinjer för hur ledaren förväntas agera; som exempel 

på detta har den tidigare forskningen tagit upp internationella konventioner.120 Enligt den 

Machiavelliska teorin ska ledaren bortse från alla former av moraliska ställningstaganden, 

medan den Weberska menar att makthavaren förväntas ledas av någon slags moral.  

Analysen av källmaterialet visar att det till största del är den Weberska ledartypen som 

kommer till uttryck i nyhetsartiklar som berör kandidaterna i relation till idéer om moral. I 

texterna om Sobchak omskrivs hon flera gånger i relation till västerländska värderingar och 

internationella förordningar. I en text påpekas att hon för en retorik som beskriver västvärlden 

som ”de goda”.121 I en annan rapporteras hur hon deltagit vid en social sammankomst och 

förklarat att ”för oss[ryssar] finns det inte och kan inte finnas några andra värderingar än våra 

allmänna europeiska värderingar.”122 Jag menar att då Sobchak omskrivs på detta sätt, ges det 

uttryck för den Weberska ledartypen som förväntas förhålla sig till någon form av moral; 

vilket i detta fall kommer till uttryck i föreställningarna om västerländska värderingar. 

Ett annat uttryck för den Weberska ledartypen går att finna i artiklar som berör Sobchaks 

uppfattning om Rysslands annektering av Krimhalvön. Hon citeras exempelvis med 
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kommentaren: ”enligt normerna för internationell lag, tillhör Krim Ukraina”.123 I samma 

artikel beskrivs att hon, på grund av denna uppfattning, anklagas för att visa förakt mot Krims 

invånare och inkräktar på Rysslands territoriella integritet. Det beskrivs som både otillåtet och 

ett brott mot rysk lag.124 Jag menar att denna artikel kan relateras till en mer omfattande 

vetenskaplig debatt mellan två olika teoretiska perspektiv på moral inom internationella 

relationer. Den ena sidan utgörs av anhängare av en liberal universalism, som menar att det 

finns en transcendental moral som omfattar alla.125 Den andra sidan är förespråkare av 

realismen som anser att moral är ett kontextbundet fenomen som varierar inom olika 

kulturer.126 

Genom att utgå från både realismens och den liberala teoriskolans syn på moral, framkommer 

två perspektiv i artikeln om Sobchaks syn på Krim. Dels den liberala teoriskolans 

föreställning om en universell moral, vilket uttrycks då Sobchak påpekas göra ett 

ställningstagande för idén om normer baserade på internationell lag. Dels realismens 

föreställning om en kontextbunden moral (i detta fall en rysk sådan), som framkommer då 

hennes agerande beskrivs vara ”otillåtet” och utgöra ett förakt mot det ryska folket. Jag menar 

att när Sobchak omskrivs utifrån idéer som förhåller sig till något dessa två perspektiv, ger 

nyhetsartikeln också uttryck för den Weberska ledartypen; vilken definieras utifrån att 

makthavaren måste förhålla sig till moral.  

Ett annat uttryck för den Weberska ledartypen går att finna i en artikel som beskriver hur 

Putin ger sitt stöd åt ett projekt där ryska mosaikarbetare deltar i restaureringen av den största 

ortodoxa katedralen i hela Balkanområdet.127 Denna artikel kan förstås som ett uttryck för 

idéer om ett moraliskt ställningstagande från Putins sida. En sådan tolkning kräver dock att 

läsaren är insatt i den ryska samhällskontexten; vilket jag kommer förklara härnäst.  

Efter Sovjetunionens fall 1991, började den ortodoxa kyrkan få en allt mer betydande roll i 

det ryska samhället. Dess inflytande har också ökat genom ett omfattande stöd bland 

befolkningen. Med tiden har den också kommit att representera idén om en konservativ, rysk 

moral som uttrycker traditionella familjevärderingar som också utgör ett motstånd mot 
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västerländernas liberala strömningar.128 Religionsvetaren Alexander Agadjanian har i sin 

forskning beskrivit hur denna utveckling också blivit en del av den politiska agendan i 

Ryssland. Han menar att Putins styre fokuserat på traditionella värderingar som sammanfaller 

med den ryskortodoxa kyrkans moral, vilket resulterat i en sammansmältning av religiös och 

sekulär retorik.129 Med hänsyn till detta menar jag att då Putin omskrivs utifrån att han ger 

stöd åt den ortodoxa kyrkan, så ska det också förstås som uttryck för ett moraliskt 

ställningstagande. Även i denna artikel går det alltså att notera idéer som kan relateras till den 

Weberska ledartypen. 

Agadjanians forskning ger också perspektiv på de artiklarna som diskuterats tidigare, där 

Sobchak omskrivs utifrån föreställningar om västerländska normer. Tolkas dessa texter utifrån 

en rysk kontext ska de också förstås som att ledaren omskrivs i relation till en liberal moral, i 

ett samhälle där ortodoxa kyrkans konservativa värderingar har ett stort stöd bland folket.130 

Max Weber har själv framfört tanken att det inte går att jämföra värderingar mellan olika 

kulturella system; utan att varje samhälle måste förstås utifrån dess egen kontext.131 Min 

poäng är, även om artiklarna framställer en kandidat utifrån ett moraliskt ställningstagande, 

och därmed ger uttryck för den Weberska ledartypen, så är det nödvändigtvis inte en moral 

som ska ses som förenlig med den ryska kontexten. 

Sammanfattningsvis har analysen av artiklarna visat att när kandidaterna omskrivs i relation 

till idéer om moral, är det uteslutande den Weberska ledartypen som finner stöd i 

källmaterialet.  

6.4 Inflytande över ledaren 

Det fjärde temat som källmaterialet har undersökts utifrån handlar om idéer som kan relateras 

till människors inflytande över ledaren. Den Machiavelliska teorin bygger på tanken att ingen 

ska framföra synpunkter eller klagomål till makthavaren, de skall tvärt om avskräckas från 

det.132 Enligt Webers teori befinner sig ledaren överst i en hierarki, men de som står under 

honom eller henne har trots detta alltid rätten att framföra synpunkter och klagomål.133 

I källmaterialet är det nästan uteslutande ett Weberskt perspektiv som lyfts fram i detta 

sammanhang. Både Putin och Sobchak omskrivs utifrån idéer som antyder att andra 

                                                           
128 Agadjanian 2017, s 44 
129 Ibid 2017, s 39, 54 
130 Ibid, s 44 
131 Chebankova 2017, s 219 
132 Machiavelli 2012, s 130 
133 Weber 1978, s 218 
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människor kan ha inflytande över deras ledarskap. Det går dock att finna olika uttryck för 

detta. Ett exempel som förekommer ganska ofta är artiklar som beskriver hur kandidaterna 

lyssnar till folkets problem och tar emot synpunkter. Vissa artiklar beskriver exempelvis hur 

Sobchak besöker ett kvarter i Moskva, där människor klagar över att illegala byggnationer av 

nya hus inkräktar på deras levnadsutrymme. I flera nyhetstexter kan det läsas rapporter om 

hur hon lyssnar till dessa människor och väljer att kämpa för att hindra det illegala 

byggandet.134  Liknande texter går också att finna om Putin. I en artikel beskrivs hur han 

deltar i ett möte där kvinnliga entreprenörer från hela landet får ”berätta om sina problem, 

dela sina önskemål och ställa frågor”.135 

Något som skilde de två kandidaterna från varandra i valrörelsen var att Sobchak kandiderade 

i rollen som ledare för det liberala partiet Grazhdanskaya Initsiativa, medan Putin ställde upp 

som oberoende kandidat. Detta verkar resultera i att de omskrivs utifrån olika perspektiv, även 

i sammanhang som berör människors inflytande över dem som ledare. Detta tydliggörs främst 

då de båda omskrivs i en och samma artikel. Ett exempel är en nyhet som beskriver att 

Sobchak inte ser sitt parti som enväldigt, utan att det istället förhandlar i politiska frågor.136 

Texten kan förstås som att andra politiska aktörer har möjlighet att påverka henne som ledare. 

I samma artikel beskrivs hur Putin tagit ett initiativ för att låta kulturarbetare på egen hand 

utveckla lagar som berör kulturfrågor. Där påpekas att han lät allmänheten, istället för 

byråkraterna, få en chans att skapa lagar.137  

Båda kandidaterna omskrivs alltså utifrån idéer som kan relateras till den Weberska 

ledartypen, som innebär att det ska vara fritt för alla att framföra synpunkter till makthavaren. 

Det noterbara är dock att när nyhetsartiklarna beskriver andras inflytande över Sobchak 

förekommer uttryck för partipolitikens inflytande över henne. När Putin nämns, sker det 

uteslutande genom berättelser om hur han vänder sig direkt till folket. Eventuellt kan detta 

resultat förstås utifrån tidigare forskning som visat att en majoritet av ryssarna anser att Putin 

bryr sig om gemene man, och att denna uppfattning är en viktig del i Putins starka stöd bland 

väljarna.138 Analysen visar att sådana uttryck också förekommer i rysk nyhetsrapportering. 

                                                           
134 Pervyj, 21.02.18 
135 Pervyj, 07.03.18 
136 Pervyj, 15.03.18 
137 Ibid 
138 Hale 2011, s 1370 
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7. Sammanfattande analys 

I denna uppsats undersöks nyhetsartiklar från Rysslands två största nyhetskanaler för att bidra 

till ökad förståelse om den politiska kontext som landets väljare utgår från i synen på sina 

ledare. 

Den tidigare forskningen har präglats av en splittring i synen på Ryssland och dess statsskick. 

Vissa forskare menar att landet är en fullodlad auktoritär stat, medan andra beskriver det som 

en hybridregim där demokrati och auktoritarianism står i konflikt med varandra.139 I denna 

debatt tillkommer också forskning som menar att den ryska politiken måste förstås ur en 

specifik rysk kontext; befolkningen tolkar exempelvis ofta presidentstyret som synonymt med 

det monarkiska tsarstyre som tidigare präglat nationen. Tidigare studier har också visat att 

massmedia utgör ryska väljares främsta källa till politisk information, vilket motiverat mitt val 

att undersöka just de två populäraste nyhetskanalerna i landet. 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur presidentkandidaterna Ksenia Sobchak 

och Vladimir Putin omskrevs i rysk nyhetsmedia inför Rysslands presidentval år 2018. I 

samband med detta har även två teorier prövats. Dels Machiavellis idé om makthavarens roll, 

såsom den beskrivs i verket Fursten. Dels Webers idé om den lagligt-rationella ledartypen, 

som han redogör för i Ekonomi och Samhälle. Dessa två teorier har sammanställts i ett 

analysschema som nyhetstexterna undersökts utifrån och analysen visade följande: 

 

                                                           
139 Se avsnitt 2. Forskning om rysk media och politik 
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Den första frågeställningen för uppsatsen gällde hur kandidaterna omskrevs i rysk 

nyhetsmedia. Analysen har visat att de lyftes fram utifrån flera olika sammanhang som kunnat 

relateras till samtliga av de kategorier som ställts upp i analysschemat. 

Analysen av de ryska nyhetsartiklarna visar att kandidaterna omskrivs utifrån idéer som berör 

auktoritet, alltså rätten till makt. I dessa texter går det att finna stöd för båda teorierna. Till 

exempel framställs väljarna som avgörande för både Putins och Sobchaks rätt till att styra 

landet, vilket ger stöd för den Weberska ledartypen. Samtidigt förekommer även texter där 

stödet för Putin hänvisas till hans personliga egenskaper, vilket istället ger uttryck för den 

Machiavelliska ledaren. Sett till detta perspektiv förefaller rysk nyhetsmedias bild av 

presidentkandidaterna ge uttryck för den dualitet mellan demokrati och auktoritärt som, enligt 

tidigare forskning, präglar den ryska politiken. 

Analysen har även visat att båda teorierna får stöd i nyhetsartiklar där kandidaterna omskrivs 

utifrån idéer om maktutövande. I texter om Sobchak ges uttryck för den Weberska ledartypen, 

genom idéer om att maktutövandet är begränsat av byråkratiska lagar och regler. I motsats till 

detta framställs Putin som kapabel att förbigå byråkratins regler i sitt utövande av makt, vilket 

kännetecknar den Machiavelliska ledaren. En slutsats är därför att rysk nyhetsmedia kan ge 

olika stöd för teorierna, beroende på vilken kandidat som berörs. 

Då nyhetsartiklarna analyserats med hänsyn till hur kandidaterna omskrivs i relation till idéer 

om moral, är det den Weberska teorin som får stöd i källmaterialet. Både Putin och Sobchak 

lyfts fram i relation till någon form av moraliskt ställningstagande. Det som kunnat noteras i 

detta sammanhang är att det framkommer uttryck för en motsättning mellan en västerländsk 

och en rysk moral, där Putin kopplas till den senare och Sobchak till den förra. Detta 

förefaller också kunna relateras till den ryska samhällskontexten, som präglas av 

motsättningar mellan en inhemsk konservativ strömning och västerländsk, liberal moralism. 

Källmaterialet har också undersökts med hänsyn till hur andra människors inflytande över 

kandidaterna beskrivs i texterna. Analysen av artiklarna visar på idéer som antyder att både 

den allmänna befolkningen och det partipolitiska systemet kan ha inflytande över 

kandidaterna. En slutsats är således att det i detta sammanhang är den Weberska teorin som 

ges stöd i källmaterialet. 

Den andra frågeställningen som presenterats i uppsatsen gällde huruvida rysk nyhetsmedias 

framställning av kandidaterna ger stöd för någon av de två teorierna. Såsom det framkommer i 

Figur 2 och den följande diskussionen, har analysen visat att samtliga kategorier för den 
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Weberska teorin har stöd i källmaterialet. Idéer som kan relateras till den Machiavelliska 

ledartypen förefaller endast förekomma i sammanhang som berör kandidaterna utifrån 

auktoritet eller utövande av makt.  

Då denna undersökning fokuserar på kvalitativ texttolkning med hänsyn till en rysk kontext, 

begränsas möjligheterna till generalisering. Den teoriprövande ansatsen kan dock sägas bidra 

till en viss generaliserbarhet för forskning som använder sig av Webers eller Machiavellis 

idéer. Analysen ger också perspektiv på en aspekt av det ryska presidentvalet, genom att 

belysa de idéer som kommer till uttryck i landets nyhetsmedia. Med hänsyn till detta menar 

jag att undersökningen också bidrar till en ökad generell förståelse av Rysslands politiska 

kontext. 
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izbirateley_v_svoey_pravote (Hämtad 11.05.2018) 

Pervyj. 14.03.2018. Загадки предвыборной кампании — опыт исследования и новости агитации: 

до голосования три дня и несколько часов. https://www.1tv.ru/news/2018-03-14/342391-

zagadki_predvybornoy_kampanii_opyt_issledovaniya_i_novosti_agitatsii_do_golosovaniya_tri_dnya

_i_neskolko_chasov (Hämtad 11.05.2018) 

Pervyj. 15.03.2018. Все ближе день выборов президента России, и предвыборная интрига 

закручена как никогда. https://www.1tv.ru/news/2018-03-15/342449-

vse_blizhe_den_vyborov_prezidenta_rossii_i_predvybornaya_intriga_zakruchena_kak_nikogda 

(Hämtad 05.05.2018) 
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