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Den här texten är en återpublicering från Dagens 
Nyheter den 21 augusti 2022.

Nyheter, talkshower och politiska program. Dag efter 
dag. Från morgon till kväll producerar de statliga ryska 
tv-kanalerna propaganda som rättfärdigar anfallet 
mot Ukraina. DN:s korrespondent rapporterar i detalj 
om hur en vanlig rysk nyhetssändning ser ut – och kon-
staterar att det är svårt att inte bli påverkad.

Första stora nyhetssändningen på Pervyj kanal 
inleds klockan nio på morgonen med en dramatisk 
jingel. Klädd i röd klänning står nyhetsuppläsaren 
bakom ett skrivbord. Den påkostade studion går i 
ryska flaggans färger: blått, rött och vitt.

– Det här är nyheterna på ettan, godmorgon. I stu-
dion Valerija Korabljova.

Korabljovas röst är vänlig. När hon börjar läsa upp 
rubrikerna går den ner en oktav och tonen blir hotfull. 
Hon börjar med vad hon kallar ”en hel uppsättning 
provokationer”:

* Anna-Lena Laurén är journalist och Moskva-korrespondent för Dagens 
Nyheter och Hufvudstadsbladet.
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– Ukrainas nya taktik: Minerade broar, vapenlager 
vid bostadshus. Donetsk har beskjutits i natt, vilket 
ledde till eldsvåda.

Bilder på utbombade hus och brinnande byggna-
der passerar på skärmen. Sedan övergår man till en 
mamma som gråtande av tacksamhet sitter med sin 
bebis på en sjukhussäng.

– Två gånger räddad till livet – först evakuerad från 
kriget, därefter fick hon ett friskt hjärta. Rapport om 
hur Ryssland hjälper Arinas familj och andra flyktingar.

Nästa inslag handlar om hur problem hopar sig i EU 
på grund av sanktionerna mot Ryssland.

– EU:s tjänstemän bråkar om rumstemperaturer – 
hur högt blir priset för de antiryska sanktionerna?

Till allra sist kommer en inrikesnyhet från Ryssland. 
Den handlar om skogsbränderna i Sibirien.

Språket i sändningen är specifikt. Dels kallas Ryss-
lands krig i Ukraina konsekvent en ”specialoperation”. 
Dels omnämns den ukrainska försvarsmakten aldrig 
som en armé. Istället säger man ”militära gruppe-
ringar”, ”radikaler”, ”nationalister” och ”nynazister”. 
Varje gång man rapporterar om hur ukrainska armén 
beskjutit något mål fogar man in ordet Nato.

– Ukrainska nationalister skjuter igen på Donbass. 
Den använder granater av Nato-standard, säger Vale-
rija Korabljova.

På skärmen visas en karta med alla orter där Ukraina 
ska ha placerat ammunitionsdepåer och militärbaser i 
närheten av civila byggnader.

Nästa inslag handlar om hur framgångsrikt den rysk-
tillverkade drönaren Orlan 10 lokaliserar ukrainska 
positioner och vapendepåer.
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– Denna lätta och kompakta apparat kan vara i 
luften i flera timmar och flyga över hundra kilometer. 
Den letar efter mål dag och natt och överför omedel-
bart koordinaterna till vårt artilleri, säger Valerija 
Korabljova triumferande.

Under tiden visas bildmaterial av hur kamouflage-
klädda, maskerade ryska soldater skjuter upp drö-
naren. Därefter kör de i sandig terräng med strids-
vagnar. Det är oklart exakt var materialet, som 
kommer från ryska försvarsministeriet, har filmats 
– det handlar uppenbarligen om iscensättningar. Sol-
daterna har prytt hjälmarna med det orange-svarta 
så kallade S:t Georgsbandet, som är en av Putin-
regimens symboler. De talar inte ryska utan det 
turk besläktade språket tuvinska. En stor del av sol-
daterna i ryska armén kommer från fattiga delar i 
Sibirien, Altaj och Kaukasien.

Senare på kvällsnyheterna visas samma bilder i ett 
helt annat inslag. Orsaken till att samma material 
används i olika sammanhang är uppenbar. Kanal 1 har 
ett outsinligt behov av bildmaterial eftersom den kör 
sändningar om den så kallade specialoperationen från 
morgon till kväll.

– Och nu ska vi presentera nya namn på dem som 
modigt och manligt skyddar Donbass. Äldre sergeant 
Anton Mansurovskij. Tack vare hans mod lyckades 
våra soldater inta en strategiskt viktig strand. Äldre 
fänrik Dmitrij Kosiug har reparerat över hundra mili-
tärfordon sedan specialoperationen började. Äldre 
löjtnant Jevgenij Rjabets, bataljonschef för andra 
armékorpusen i folkets armé i LNR, har deltagit i 
befriandet av flera större orter.
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Först efter 13 minuter och 26 sekunder i den knappt 
24 minuter långa sändningen övergår man till ryska 
inrikesfrågor. Vid det laget är tittaren till hundra pro-
cent införstådd med vad kriget i Ukraina handlar om. 
Hur Ryssland skyddar civilbefolkning mot banditer 
och nazister. Hur man kämpar mot Nato-teknologi 
som de sluga västländerna har försett banditerna med. 
Hur Europa självt får betala ett bittert pris eftersom de 
vill straffa Ryssland.

Kanal 1 kallas i folkmun Första kanalen, Pervyj 
kanal. Det är Rysslands näst populäraste tv-kanal med 
1,2 miljoner tittare. Nummer ett är Rossija-1 med 1,3 
miljoner.

Däremot är det knappt någon som tittar på RT, den i 
västvärlden mest kända propagandakanalen. Engelsk-
språkiga RT:s uppgift är att producera propaganda 
riktad till omvärlden.

Andelen tittare för Rossija och Kanal 1 framstår 
som liten för ett land med 144 miljoner invånare. År 
2021 sade 69 procent av ryska medborgare mellan 18 
och 24 år att de aldrig tittar på tv, enligt det Kreml-
lojala opinionsinstitutet VTSIOM. Av samtliga till-
frågade sade 28 procent att de enbart använder nätet 
som informationskälla.

Ändå sipprar budskapet ner. De lögner som framförs 
i de statliga kanalerna – att det ukrainska ledarskapet 
är nazister, att Nato planerade att bygga militärbaser 
i Ukraina och att ryskspråkiga i Ukraina förföljs – hör 
jag själv ofta upprepas i vardagliga diskussioner i S:t 
Petersburg. Delvis kan det bero på att hela 53 pro-
cent av Rysslands invånare uppger att de fortfarande 
använder både tv och internet som informationskälla.
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Men framför allt har det att göra med att propa-
gandamaskineriet inte bara jobbar via tv-kanaler. 
Man publicerar också på sociala medier, framför allt 
Telegram. Ryska Telegram är fullt av anonyma nyhets-
kanaler som påstår sig ha hemliga källor och insider-
information. De trummar ut samma budskap som de 
statliga tv-kanalerna, dock inte lika aggressivt och 
grovt tillyxat.

Efter morgonnyheterna tar det nya programmet 
”Antifejk” vid.

– Det här är Antifejk och här slåss vi mot fejk och 
desinformation. I dag kommer vi att diskutera inte 
bara den globala uppvärmningen utan även en massa 
andra fejknyheter, inleder programledaren Aleksandr 
Smol.

”Antifejk” börjar med att motbevisa rykten om att 
de nya husen som Ryssland bygger upp i Mariupol är 
av dålig kvalitet. (Att det är Ryssland som jämnade 
staden med marken nämns inte med ett ord.) Därefter 
går man över till den globala uppvärmningen.

– Nu är det dags att tala om klimatvapnet. Europa 
har haft extremt höga temperaturer i sommar. Och 
naturligtvis anklagar de oss. Vem är skyldig? Ryssland! 
säger Aleksandr Smol.

Det är oklart vad han menar med ”klimatvapnet”. 
EU har aldrig betraktat den globala uppvärmningen 
som ett ”klimatvapen” – begreppet existerar över 
huvud taget inte i en västerländsk kontext. EU har 
heller aldrig anklagat Ryssland för att ensamt åstad-
komma den globala uppvärmningen.

Det hela är kort sagt huvudlöst från början till slut. 
Jag tittar vidare för att förstå vad Smol egentligen 
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menar, jag väntar på att han ska precisera, men det gör 
han inte.

Smol vet att tittarna förstår precis vad det handlar 
om: Väst hatar Ryssland.

Som vanligt.
Efter ”Antifejk” är det dags för programmet ”Leva 

och ha hälsan” (Zjit zdorovo!). En grupp läkare del-
tar i en pratshow där man ger goda råd om till exem-
pel svindel eller dålig blodcirkulation. Programmet är 
uppenbarligen riktat till Pervyj Kanals trognaste tittare, 
nämligen personer över 60 år.

Därefter är det dags för programmet ”Tiden får 
utvisa” (Vremja pokazjet), som från början till slut 
handlar om kriget i Ukraina. Pratshowen inleds med 
samma bilder av uppskjutning av drönare som visades 
i morgonnyheterna. Programledaren Ruslan Ostasjko 
utropar förtjust:

– Föreställ er hur de ukrainska nazisterna får hjärn-
släpp när de försöker avlyssna våra killar och hör ett 
språk de inte förstår. Alla folk i vårt enorma land del-
tar i kampen att avnazifiera Ukraina!

I två timmar och trettiofyra minuter avlöser en strid 
ström av gäster varandra med titlar som ”säkerhets-
expert”, ”militär expert” och ”ekonomisk expert”. 
Blodisande hotelser om ett kärnvapenkrig varvas med 
visserligen vinklade, men förhållandevis sakliga inter-
vjuer. Vissa av dem motsäger rentav det som Kanal 1 
har sänt i morgonens nyhetsprogram.

– Just nu skjuter ukrainarna väldigt lite på Donetsk. 
De har flyttat sitt artilleri eftersom de prioriterar 
andra städer, säger Jaroslav Vorobjov, journalist på 
nättidningen Readovka.



Kremls kampanjer skymmer kriget | 121120 | Anna-Lena Laurén

Samma morgon har morgonnyheterna haft inslag 
om att Ukraina fortsätter beskjuta Donetsk.

Det motsägelsefulla är inte ett problem för indoktri-
neringen. Dess mål är att väcka känslor. Framför allt är 
det att jobba med kvantitet – att från morgon till kväll 
sända våg efter våg av propagandamaterial. Att man 
ibland motsäger sig själv spelar ingen roll, så länge bud-
skapet man trummar ut inte förändras: ”Ryssland är 
hotat”, ”ukrainska ledningen är nazister”, ”Nato vill 
ha ett krig med Ryssland”, ”väst ångrar redan sanktio-
nerna”. I väst är det oenighet och bråk, i Ryssland står vi 
enade. Man behöver inte lyssna aktivt. Det räcker med 
att tv:n står på, att bakgrundsbruset inte tar slut.

När ”Tiden får utvisa” är slut tar nästa talkshow 
vid. Den heter ”Det stora spelet” (Bolsjaja igra) och 
handlar om geopolitik – Putins favoritämne. En av 
programledarna är Vjatjeslav Nikonov, sonson till den 
sovjetiska utrikesministern Vjatjeslav Molotov och en 
av Rysslands mest kända hökar.

Timme efter timme. Första korta nyhetssändningen 
börjar klockan fem på morgonen, sista kvällsnyhe-
terna klockan tre på natten. Däremellan flera långa 
nyhetssändningar samt tre pratshower. De sistnämnda 
pågår sammanlagt i nio timmar.

Medan jag badar i Kanal 1:s nyhetssändningar och 
pratshower en dag märker jag hur jag hela tiden aktivt 
måste påminna mig om vad som egentligen hänt. Att 
det var Ryssland som anföll Ukraina. Att Ukraina har 
en folkvald president. Att ingen har hotat Ryssland 
med kärnvapen.

När jag till sist går och lägger mig minns jag plöts-
ligt en kommentar från en medpassagerare på tåget 
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mellan Moskva och Sankt Petersburg. Jag satt och 
läste Kremltrogna Moskovskij Komsomolets då han 
vänligt påpekade:

– Kom ihåg vad professor Preobrazjenskij1 sade. Läs 
inga sovjetiska tidningar före maten.

1 Professor Preobrazjenskij är en av huvudpersonerna i Michail Bulgakovs 
roman ”En hunds hjärta”.


