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Källkritik är ett av fundamenten för en så trovärdig 
och sann journalistik som möjligt. Ytterst handlar 
nyhetsjournalistik om att erbjuda läsare, tittare och 
lyssnare korrekta och verifierbara fakta. I bevakningen 
av ett fullskaligt krig, där det angripande landet också 
har ett väloljat maskineri för desinformation, propa-
ganda och lögner, blir källkritik extremt svårt. Inte 
minst eftersom medielandskapet i dag har så många 
plattformar och avsändare, samtidigt som flödet av 
svårkontrollerade fakta tycks outsinligt.

Just därför beslutade Institutet för mediestudier 
redan i mars 2022 att göra en studie av hur svenska 
medier verifierat den egna rapporteringen från kri-
get i Ukraina. Ett krig som inleddes redan 2014, men 
utvecklades till ett fullskaligt krig när Ryssland gick in 
i landet den 24 februari 2022.

Totalt studerades artiklar och inslag i nio av landets 
ledande medier under krigets sex första veckor. Gransk-
ningen handlar om hur begrepp som desinformation 
och propaganda förekommer i nyhetsflödet och om fyra 
händelser: Bombningen av ett BB i Mariupol, förekom-
sten av biologiska vapen i Ukraina, massakern i Butja 
samt hur många som dog på den ukrainska respektive 
ryska sidan.

Redan under dessa veckor och under de månader 
som gått sedan dess, har desinformation och propa-
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ganda vuxit som ämne i krigsrapporteringen. När den 
här rapporten publiceras i oktober 2022 har kriget 
pågått i åtta månader.

Målet med rapporten är att belysa de journalistiska 
principer och praktiker som påverkar rapportering 
från krigs- och konfliktområden. Några centrala frå-
gor i diskussionen om källkritik och verifiering är:

• Hur vet medierna vad som är sant och falskt i ett 
krig?

• Hur fungerar propaganda och hur kan vi skydda oss 
från otillbörlig påverkan?

• Vilka är för- och nackdelarna med den snabbhet 
som internet och mobiltelefoner innebär?

Gunnar Nygren, professor emeritus vid Södertörns hög-
skola, och docent Andreas Widholm vid JMK, Stock-
holms universitet, är ansvariga för rapportens stora 
studie av fyra nyhetshändelser som fick stor uppmärk-
samhet i svenska medier under krigets första 42 dagar. 
De har också genomfört en kartläggning av vilken roll 
som begreppen desinformation och propaganda har i 
nyhetsflödet. De konstaterar att verifiering är en utma-
ning för svenska redaktioner, som därför är starkt bero-
ende av internationella nyhetsbyråer och medier.

Journalisten Anna-Lena Laurén, korrespondent i 
Ryssland för tidningarna Dagens Nyheter och Huf-
vudstadsbladet, ägnade en hel söndag åt att lyssna 
på ryska propagandister i rysk tv. Hennes artikel 
visar med plågsam tydlighet att president Putins och 
hans regims kontroll över ryska medier gör det möj-
ligt att oemotsagd sprida konspirationsteorier, över-
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tolkningar, medvetna lögner och hets i de stora ryska 
tv-kanalerna. ”Medan jag badar i Kanal 1:s nyhets-
sändningar och pratshower märker jag hur jag hela 
tiden aktivt måste påminna mig om vad som egentli-
gen hänt”, skriver Anna-Lena Laurén.

Daria Taradai, journalist vid BBC Ukrainian och 
forskare vid Kyiv-Mohyla-akademin i Ukraina, skri-
ver om en kaosartad situation för de ukrainska medi-
erna. Undantagslagar innebär hög grad av statlig kon-
troll över medier, infrastrukturen går inte att lita på 
och officiell kommunikation flyttar till sociala medier. 
Alla källor vill dessutom använda journalistiken för 
sina egna syften. Hennes text ger en unik inblick i hur 
kriget ritat om spelplanen så att tillit och objektivitet 
försvåras. Hon berättar om hur människor söker efter 
halmstrån av information i sociala medier när de sitter 
i mörka skyddsrum, om svårigheten att skilja rykten 
från desinformation.

Det som brukar kallas det allra första Krimkriget, 
alltså det mellan Ryssland och Storbritanniens allians 
år 1853–56, räknas som det första fotograferade kri-
get. Och på den vägen är det. Den här gången är det en 
kamera i allas ficka, mobilnät och satellit-internet som 
förändrar bildjournalistiken.

Maria Nilsson docent och studierektor vid JMK, 
Stockholms universitet, skriver om nyhetsbilden som 
den första kontakten mellan en svensk publik och kri-
get. Hon har intervjuat journalister och redaktörer 
på tre svenska tidningar om deras publicistiska beslut 
kring bildpubliceringar. Dilemmat är att även om en 
bild passerar det publicistiska nålsögat är det inte 
säkert att det är etiskt försvarbart att sprida.
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Redaktionerna måste inte bara säkerställa att bil-
derna inte är manipulerade, utan också göra det 
mycket mer mödosamma arbetet att granska att de 
verkligen visar vad som hävdas.

Sedan flera år bedriver Ryssland dessutom en syste-
matisk kampanj mot Sverige och flera andra europe-
iska länder. Charlotte Wagnsson, professor vid För-
svarshögskolan, skriver i sitt kapitel om hur negativa 
budskap försåtligt paketeras som trovärdig nyhets-
rapportering. Målet är att skada, smäda och styra 
opinionen i en viss riktning. En viktig motkraft, beto-
nar hon, är god journalistik.

Samtidigt innebär krigs- och konfliktbevakning 
många svåra beslut för de redaktionella cheferna. Egna 
fotografer och reportrar på plats är centralt. Samtidigt 
riskerar de sina liv för att rapportera och öka kunska-
pen om vad som sker.

Anne Lagercrantz, divisionschef SVT Nyheter och 
Sport, skriver personligt om våndan över att skicka 
medarbetare på livsfarliga uppdrag, men också om 
den imponerande frivilligheten hos de som åker. Hon 
beskriver ett fördjupat säkerhetsarbete på redaktio-
nerna och mellan de stora mediehusen, men också om 
den bottenlösa sorgen att förlora en kollega.

Anne Lagercrantz konstaterar att priset för att inte 
vara på plats vore högt för ett samhälle, eftersom vi då 
skulle förstå mycket mindre om världen, vad som sker 
och hur civila drabbas.

Institutet för mediestudier hoppas att denna rap-
port ska bidra till en ökad förståelse, kunskap och 
medvetenhet om hur journalistiken kan motverka 
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desinformation, propaganda och lögner. Det är sällan 
enkelt men alltid nödvändigt.

Ulrika Beck-Friis, föreståndare, Institutet för medie-
studier
Jonathan Lundqvist, programredaktör, Institutet för 
mediestudier


