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Hur vet medierna?
Källkritik och desinformation i bevakningen  
av kriget i Ukraina 2022

Gunnar Nygren och Andreas Widholm*

Desinformation och propaganda är ett allt viktigare 
inslag som lyfts i bevakningen av kriget i Ukraina. Det 
visar vår analys av nyhetsflödet i svenska medier under 
krigets första sex veckor. Samtidigt är det ovanligt 
att svenska redaktioner själva kan verifiera den egna 
krigsrapporteringen, istället litar de på internationella 
nyhetsbyråer och medier. Därför är förtroendet för 
nyhetsleverantörer en grundbult i bevakningen.

Gränsvakterna på Ormön blev en symbol för mot-
ståndet mot den ryska invasionen. Det var den ”David 
och Goliathistoria” som medierna behövde under kri-
gets andra dag för att gestalta det ukrainska motstån-
det. Den 25 februari började en ljudfil att cirkulera på 
Twitter där de ukrainska gränsvakterna bemötte det 
ryska fartyg som beordrade dem att lägga ner vapnen 
för att ”undvika blodspillan och onödiga offer” annars 
kommer de att bombas. Ljudklippet avslutas med att 
gränsvakternas kommunikatör säger åt ryssarna:
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– Russian warship, go and fuck yourself!
Ljudklippets ursprung var oklart, åtminstone i 

Expressen och Göteborgs-Posten som lade ut län-
kar från okända privatpersoner1. I texten hänvisas 
till ukrainska inrikesministeriet och internationella 
medier som CNN och Guardian. Händelsen bekräfta-
des av Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj som 
sa att de 13 gränsvakterna hade dödats i det ryska 
angreppet och gav dem utmärkelsen Ukrainas hjälte.

Den ryska versionen av händelsen skiljde sig starkt 
från den ukrainska. De hävdade att det var 82 ukrain-
ska soldater på ön som gav upp frivilligt utan någon 
strid och skadade. Tre dagar senare bekräftade den 
ukrainska marinen att gränsvakterna var vid liv och 
mådde bra, De skulle ha försvarat ön och slagit till-
baka två anfall innan deras ammunition tog slut och 
de fick ge upp.

Det fanns en osäkerhet i nyheterna om Ormön. I 10 
av de 24 artiklar som publicerades de första två veck-
orna angavs att det finns obekräftade fakta och i 13 av 
artiklarna fanns tveksamheter om trovärdighet. Men 
trots denna osäkerhet växte historien och kom tillbaka 
i nya former. Både i artiklar om propagandakriget och 
i reportage där Ormön blev en symbol. Som för Jaryna 
i Lviv som, enligt ett reportage i Dagens Nyheter, ska 
låta tatuera in det trotsiga svaret eller i Göteborgs- 
Posten där Alina från Göteborg som står utanför det 
ryska konsulatet med ett plakat med gränsvakternas 
svar.

1 Till exempel https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4rlden/ukrainska-sol-
daternas-svar-till-ryska-fartyget-knu-a-dig-sj%C3%A4lv-1.66659109
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BBC har följt upp historien, och i podden ”War on 
truth” intervjuas modern till gränsvakten Kirill Chi-
brov som satt vid kommunikationsradion den dagen2. 
BBC drar slutsatsen att beskedet att de 13 gränsvak-
terna dödats var mer ett resultat av kaoset de första 
dagarna än en medveten desinformation. I slutet av 
mars var de tolv gränsvakterna med i en fångutväx-
ling, de kom tillbaka och fick medalj för sin insats.

Mediebevakningen av kriget är omfattande. De 
första sex veckorna publicerades 11!400 artiklar och 
inslag om kriget i de nio ledande medier som under-
sökts (se nedan). I denna studie som gjorts på uppdrag 
av Institutet för mediestudier undersöks vilken roll 
frågor om desinformation och trovärdighet har i detta 
nyhetsflöde. Studien kretsar kring fyra frågor:

1. Hur beskrivs frågor runt desinformation och käll-
kritik i nyhetsflödet?

2. Vilka källor används i några utvalda fall – officiella 
källor, egna reportrar, andra medier etcetera. Finns 
det någon bedömning av källornas trovärdighet?

3. I vilken grad används innehåll från sociala medier 
som källa och vilka typer av källor är det i så fall?

4. I vilken grad är rapporteringen transparent när det 
gäller vilka källor som används och huruvida upp-
gifterna är verifierade/bekräftade eller inte?

I det följande ger vi en kort bakgrund till journalistikens 
olika förhållningssätt till objektivitet och sanning och 
sätter detta i relation till dagens utmaningar kopplade 

2 https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p0c738bt
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till global desinformation. Vi börjar dock med en kort 
beskrivning av metoden samt utgångspunkterna för de 
fallstudier som ingår i analysen.

Studiens metod, material och analytiska fokus

Att analysera rapporteringen om kriget i Ukraina är 
en komplex forskningsuppgift. Under stora kriser sätts 
den traditionella nyhetsvärderingen ofta ur spel, vilket 
visade sig under krigets första vecka då en stor del av 
journalistiken centrerades kring Ukraina. Den enorma 
flod av information som publicerades de första veck-
orna kan närmast jämföras med situationen under 
Covid-19-pandemin. För att kunna navigera i nyhets-
flödet på ett meningsfullt sätt, och dessutom kunna 
säga något om journalistikens källhantering och veri-
fiering, bygger den här studien på fallstudiemetodik 
(Yin, 2007). Till skillnad från bredare undersökningar 
som ofta bygger på slumpmässiga urval, erbjuder 
fallstudier möjligheten att ta hänsyn till särskilda 
kontextuella faktorer, till exempel där bilden av vad 
som faktiskt hänt skiljer sig starkt mellan olika sidor 
i konflikten. Därtill har vi valt att fokusera på rappor-
teringen under de sex första veckorna av kriget, med 
start den 24 februari 2022 då Ryssland inledde inva-
sionen. De nyhetsmedier som ingår i undersökningen 
är: Sveriges television (SVT), Sveriges radio (SR), TV4, 
Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD), 
Aftonbladet, Expressen, Göteborgs-Posten (GP) samt 
Sydsvenska Dagbladet (Sydsvenskan).

Vi har valt ut fyra tematiska fall där den journalis-
tiska källkritiken varit särskilt svår: den ryska bomb-
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ningen av ett BB i Mariupol (n=83); förekomsten av 
biologiska vapen i Ukraina (n=172); massakern i 
Butja (n=253), samt frågan om ryska och ukrainska 
militära förluster i kriget (n=57). För dessa fall har vi 
gjort ett totalurval, och analyserar således alla texter 
och inslag under några veckor (se även bilagan). Ut över 
de fyra fallen har vi också genomfört en kartlägg-
ning av vilken roll som begreppen desinformation och 
propa ganda har i nyhetsflödet. Fokus är på hur jour-
nalisterna själva ramar in eller förhåller sig till olika 
former av desinformation i rapporteringen. För denna 
studie, där materialet är mer omfattande, har vi kodat 
ett systematiskt slumpmässigt urval motsvarande 50 
procent av artiklarna/inslagen för respektive redak-
tion (n=511) under de sex första veckorna av kriget. 
För TV4 och SR har dock samtliga inslag kodats efter-
som underlaget annars skulle blivit för litet. Innan det 
slutgiltiga urvalet genomfördes gallrades artiklar och 
inslag bort som inte hade kriget i Ukraina som huvud-
sakligt tema.

Fallstudierna bygger på en kombination av kvantita-
tiv och kvalitativ innehållsanalys, där analys av gene-
rella mönster i materialet kompletteras med kvalitativa 
observationer av särskilt framträdande aspekter.3 Inne-
hållskodningen har genomförts av Karl-Arvid Färm.

Alla medier lade upp liveströmmar på sina sajter så 
fort nyheten om den ryska invasionen kom tidigt på 
morgonen den 24 februari. SVT, SR och TV4 startade 
direktsändningar och tidningarna rapporterade direkt 
på nyhetswebben. Dessa liveströmmar finns inte arki-

3 För information om sökord och sökstrategier se bilaga.
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verade, de finns inte kvar för forskning. Det som finns 
är de artiklar som också lades ut på webben, artik-
lar runt särskilda händelser och som sammanfattade 
utvecklingen. För tidningarna är det ofta den text som 
också gick i papperstidningen och i etermedierna de 
nyheter som lades ut på webben och som ofta gick som 
inslag i sändningar.

Innehållsanalysen utgår från det material som finns 
arkiverat på mediernas egna sajter genom databasen 
Retriever. Det innebär att innehållsanalysen bara fångar 
en del av det stora nyhetsflöde som utlöstes av inva-
sionen. Frågan är om detta utsnitt är representativt för 
hela publiciteten? Svaret är att det troligen inte går att 
komma närmare.

Journalistikens sanningsbegrepp

En grundläggande normativ utgångspunkt för jour-
nalistiken är sanningssökandet. Faktauppgifter ska 
kritiskt granskas av journalister – verifieras – innan 
de publiceras (Kovach & Rosenstiel, 2021). Vikten av 
just verifiering finns tydligt inpräntat i de medieetiska 
publicitetsreglerna, som bland annat förordar att 
journalister producerar korrekta och allsidiga nyheter 
samt att de visar varsamhet med bilder så att de inte 
vilseleder läsare och tittare. Publicitetsreglerna säger 
vidare att sakuppgifter ska kontrolleras ”så noggrant 
som omständigheterna medger, även om de tidigare 
har publicerats” (Journalistförbundet, 2022). I prakti-
ken handlar en stor del av det journalistiska arbetet om 
ett slags pågående förhandling av de etiska reglerna, 
inte minst när det gäller utrikesrapportering, där möj-
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ligheten till en egen gedigen faktakontroll i bästa fall 
är begränsad, men oftast praktiskt omöjlig att genom-
föra på grund av det geografiska avståndet.

Ett växande tema i medieforskningen de senaste åren 
handlar om journalistikens professionella epistemo-
logi, det vill säga de kunskapsprinciper och källkritiska 
metoder som ligger till grund för sanningsanspråket. 
Journalistikens förhållande till kunskap och sanning 
har förändrats successivt i takt med etablerandet av 
professionella normer, men medieutvecklingen har 
också spelat stor roll. I dagens digitala medieland-
skap premieras snabbhet och interaktivitet på ett sätt 
som skapar stora utmaningar för källkritik (Nygren & 
Widholm, 2018). Nya digitala arbetsmetoder gör att 
journalistikens normer omvärderas, från att betona 
vad som faktiskt har hänt, till att i större utsträckning 
betona vad som skapar mest engagemang på digitala 
plattformar (Zamith & Westlund, 2022). 

Medieforskaren Perry Parks (2022) har identifierat 
sex olika förhållningssätt till sanningen som alla är 
närvarande i journalistiken, om än i varierande grad 
i olika journalistiska genrer och i olika typer av jour-
nalistik. Det handlar om logiska, empiriska, affektiva, 
ideologiska, auktoritära, och narrativa förhållnings-
sätt. Det logiska förhållningssättet till sanningen är 
relativt ovanligt i journalistiken eftersom det inte för-
utsätter referenser till särskilda fakta utan snarare 
till premisser för logisk härledning. En sådan premiss 
kan vara att ökad förekomst av koldioxid i atmosfä-
ren bidrar till global uppvärmning, för att använda ett 
exempel som faktiskt ofta förekommer inom journali-
stiken. Att redogöra för premisserna för en argumenta-
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tion kan vara lika viktigt som att hänvisa till enskilda 
fakta, eftersom premisserna styr hur vi kan förklara 
samband och orsaksförhållanden. I källkritisk bemär-
kelse är förklaringar betydligt krångligare att granska 
än rena faktauppgifter. Politiska och militära konflikter 
är komplexa att definiera och beskriva genom logiska 
resonemang, och det är därför vanligare att journa-
lister utgår från det empiriska förhållningssättet: Hur 
många dog i Rysslands attack? Vad sade Rysslands 
utrikes minister Lavrov i mötet med Turkiets president 
Erdogan? Vilken var statsministerns reaktion?

Det empiriska sanningsbegreppet utgår från veri-
fierbara fakta och har dominerat den moderna jour-
nalistiken allt sedan normer kring objektivitet och 
opartiskhet etablerades som en del av journalistikens 
professionalisering. Begreppet ”rapportering” vittnar 
om just ett empiriskt förhållningssätt, där journalisten 
utgör en förmedlande länk mellan publiken och verk-
ligheten, och där fakta och värdeomdömen bör vara 
tydligt separerade. Den mest etablerade metoden för 
att verifiera uppgifter är att använda minst två av var-
andra oberoende källor för att styrka ett påstående. 
Idealt sett bör detta även inbegripa en bedömning av 
källornas äkthet och om källorna är partiska (se till 
exempel Thurén, 2013).

Det empiriska förhållningssättet har många för-
delar, men det finns problematiska aspekter kring hur 
det används i journalistiken. Ett exempel är förekom-
sten av falsk balans. Falsk balans uppstår då journali-
stiken premierar opartiskhet framföra fakta, och låter 
två utsagor ställas mot varandra, utan att ta ställning 
till om någon av dem är rätt eller fel. I sådana situa-
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tioner är journalisterna således ”objektiva” i fråga om 
själva förmedlingen av yttrandena, men de tar samti-
digt inte hänsyn till argumentens logiska eller empi-
riska giltighet (Parks, 2022).

Tidigare studier vi genomfört visar att svenska jour-
nalister är väl medvetna om riskerna med falsk balans. 
Trots det publiceras ofta vitt skilda påståenden om 
olika händelser därför att de åskådliggör politiska och 
ideologiska skiljelinjer (Springer at al 2022). Nack-
delen är naturligtvis att journalistiken lägger ansvaret 
att förmedla sanning på källorna, vilket kan utnyttjas 
för spridandet av renodlad propaganda (Seib, 2021).

Det affektiva förhållningssättet till sanning  brukar 
ofta sammanfattas med referens till ”magkänslan”. Att 
anamma ett affektivt förhållningssätt till sanningen 
innebär med andra ord att man väljer den sanning som 
känns bäst. Magkänslan för vad som är en nyhet, hur 
den ska berättas, och vilka källor som ska inkluderas, 
är viktiga beståndsdelar av journalistiken, inte minst 
den som produceras av korrespondenter under pres-
sade förhållanden på fältet. Magkänslan växer dock 
inte fram i ett professionellt vakuum, utan byggs på 
tidigare erfarenheter och genom interaktioner med 
andra journalister. Spår av det affektiva förhållnings-
sättet finns även bland journalister som rapporterar 
från skrivbordet på hemmaredaktionen. I bedöm-
ningen av vilka källor som är tillförlitliga spelar förtro-
ende för internationella medier en viktig roll. Majori-
teten av all utrikesjournalistik som produceras baseras 
på vad nyhetsbyråer och andra medier producerar. 
Sådan information är svår att kontrollera, och därför 
är det oftast journalisters källtillit som avgör om den 
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betraktas som användbar. Svenska journalister undvi-
ker regelmässigt ryska medier som källor eftersom de 
– på goda grunder – saknar förtroende för innehållet 
(Springer et al 2022). Däremot använder de ofta väster-
ländska medier och utgår då allt som oftast från att det 
som publiceras där faktiskt stämmer. Att prioritera fria 
medier framför de som produceras inom ramen för ett 
auktoritärt mediesystem är självklart för de flesta jour-
nalister. Problemet är att det samtidigt riskerar ge en 
snedvriden och ensidig bild av konflikter.

Det ideologiska förhållningssättet till sanning kom-
mer till uttryck genom att individens bedömningar 
filtreras genom de dominerande värderingar och den 
kollektiva identitet som kännetecknar dennes sociala 
grupptillhörighet. Här blir frågan om nationell identitet 
central, eftersom utrikesrapportering  ”domesticeras” 
för att anpassas till de läsare och tittare som utgör mål-
gruppen (Olausson, 2014). Ett väl dokumenterat feno-
men i internationell konflikt- och krigsrapportering är 
att journalistiken tenderar att bli patriotisk och frångå 
kraven på objektivitet och opartiskhet om den egna 
nationen är inblandad i konflikten (Ginosar, 2015). I 
fallet med kriget i Ukraina finns dessutom en tydlig 
värderingskonflikt som påverkar journalisternas för-
hållningssätt till kriget. Karin Olsson, biträdande chef-
redaktör på Expressen, konstaterade exempelvis den  
25 februari 2022 att:

I valet mellan krig och fred, och demokrati och diktatur, 
är Expressen och Bonnier News inte opartiska (…). Vår 
publicistik grundar sig i ett ideal om frihet och liberal 
demokrati. (Olsson, 2022).
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Att ta sådan ställning är relativt okontroversiellt i Sve-
rige, eftersom det numera råder politisk konsensus i 
riksdagen om att Sverige ska stödja Ukraina såväl eko-
nomiskt som militärt i konflikten med Ryssland. Det 
europeiska samarbetet inom EU gör också att det finns 
en internationell dimension av enighet mot Ryssland 
som reflekteras i journalistiken.

Det auktoritära förhållningsättet liknar det ideolo-
giska i så måtto att det bygger på en särskild lojalitet, 
men inte primärt till idéer utan till en stark ledare (Parks, 
2022). Exempel på när det auktoritära sanningsbegrep-
pets inflytande kan ses i USA, där Donald Trumps ankla-
gelser om valfusk fått mycket starkt stöd hos hans sym-
patisörer och bland partiska mediekanaler, trots att det 
är bevisat att det inte förekom något storskaligt valfusk 
(Pennycook & Rand, 2021). Det auktoritära förhåll-
ningssättet är mindre relevant i Sverige, där politiken är 
mindre polariserad, där medielandskapet har en annan 
karaktär, och där konsumtionen av såväl tidningar som 
public service-medier är omfattande (se exempelvis Enli 
& Syvertsen, 2020).

Det narrativa sanningsbegreppet slutligen, kan 
kopplas till journalistikens benägenhet att premiera 
källor och perspektiv som stärker en särskild berät-
telse eller inramning. De flesta journalister strävar efter 
opartiskhet och att inte gå källornas ärenden, men om 
valet står mellan en bra och en dåligt berättad historia, 
är det inte ovanligt att källor och perspektiv exklude-
ras för att de stör berättelsestrukturen. Rapporteringen 
om Ormön med dessa ingredienser av hjältar och skur-
kar, David mot Goliat, är ett tydligt exempel på hur 
journalistiken gärna förankrar pågående händelser i 
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historiska och kulturella narrativ. Den typen av berät-
telser har också lätt för att få spridning i sociala medier, 
vilket gör att de ofta till slut hamnar i journalistiken. 
Det narrativa förhållningssättet kan kopplas till det 
som i forskningen brukar benämnas som ”strukturell 
partiskhet”, det vill säga journalistikens benägenhet 
att vara partisk till förmån för berättelser som passar 
olika format, berättartekniker, och nyhetsvärderings-
kriterier (se exempelvis Johansson, 2022).

Nyheter och desinformation

Desinformation är ett begrepp som ligger i tiden. Det 
har använts för att förklara allt från den politiska pola-
riseringen i USA och Brexit-kampanjen i Storbritannien 
till rysk informationspåverkan i Europa (Benkler, Faris 
& Roberts, 2018). Situationen i Ukraina är ett tydligt 
exempel på vad som brukar benämnas som ”hybrid-
krigföring”, ett krig som inte bara förs med militära 
medel utan också som ett informationskrig. I Ryssland 
är det sedan februari 2022 förbjudet att tala om ett krig 
i Ukraina. Istället är det fråga om en ”fredsbevarande 
specialoperation” vars syfte är att ”demilitarisera” och 
”avnazifiera” landet för att förhindra ett folkmord på 
den rysktalande befolkningen. Dessa strategiska nar-
rativ dominerar de statligt kontrollerade medierna i 
Ryssland, men förs även ut i form av global desinfor-
mation genom etablerade ryska propagandamedier 
och via fejkade nyhetssajter och bilder i sociala medier 
för att skapa legitimitet runt invasionen. Effekterna av 
militära attacker och ekonomiska sanktioner blir ofta 
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omtvistade framförallt i sociala medier genom utspel 
från olika sidor i konflikten.

Desinformation kan i ett sådant sammanhang för-
stås som medveten manipulering av åsikter och fakta 
för politiska syften. Till skillnad från begreppet mis-
information som handlar om en omedveten spridning 
av felaktig information, så är desinformation resulta-
tet av medvetet och strategiskt kommunikationsarbete 
(Seib, 2021). Källorna som producerar desinformation 
inbegriper alltifrån stater och olika typer av organise-
rade intressen som politiska partier. Dagens medie-
landskap har gjort det betydligt enklare och mer effek-
tivt att sprida felaktig och vilseledande information 
riktad till särskilda målgrupper. En viktig orsak är att 
nyhets mediernas grindvaktsposition har försvagats till 
 förmån för aktörer som publicerar sig i sociala medier. 
Bilder och filmer som sprids i sociala medier och vidare 
in i journalistiken härrör exempelvis ofta från militära 
aktörer, enskilda soldater, eller privatpersoner, och det 
kan vara mycket svårt att kontrollera informationens 
tillförlitlighet (Allan, 2017). Möjligheterna till teknisk 
manipulering är många, och gäller inte bara bilder och 
filmer, utan även själva distributionen av information, 
där aktörer kan ta hjälp av spridnings optimerade botar, 
falska organisationer, falsk forskning, eller olika typer 
av arrangerade symbolhandlingar, såsom offentliga 
demonstrationer (Seib, 2021; Keller et al, 2020). I stra-
tegisk mening är det inte alltid så att des informatörer 
vill etablera en särskild bild av hur ett fenomen ska upp-
fattas. Tvärtom kan syftet istället vara att undergräva 
förtroendet för exempelvis etablerade medier och skapa 
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grogrund för politisk misstro, som i fallet med den ryska 
propagandakanalen RT (Widholm, 2016a).

I en tid av informationsöverflöd och alltmer sofisti-
kerade former av desinformation vilar ett stort ansvar 
på journalistiken. Frågan är i vilken utsträckning jour-
nalistiken synliggör för läsare och tittare när uppgifter 
är osäkra eller när den bredare kontexten för rappor-
teringen omges av desinformation och propaganda. 
Ett sätt att analysera detta är att undersöka desinfor-
mations- och propagandamarkörer. Med ”markörer” 
menar vi att journalistiken antingen varnar för att 
information kan härledas till desinformation, men det 
kan också handla om artiklar och inslag som har propa-
ganda och vilseledning som huvudfokus. I diagram 1 
fram går att 13 procent av alla artiklar och inslag under 
de  första veckorna innehöll minst en sådan markör.4 
Denna nivå får betraktas som hög, och är ett tydligt 
tecken på att  desinformation och propaganda tillskrivs 
ökad betydelse av medierna när det gäller det ryska 
angrepps kriget. Under 2014, då konflikten ännu inte 
blommat ut i ett fullskaligt invasionskrig, låg motsva-
rande siffra för den svenska bevakningen på knappt 
två procent (Nygren & Hök, 2016). Samtidigt finns ett 
antal noterbara skillnader mellan medierna. Dagens 
Nyheter och Expressen använder desinformations- och 
propagandamarkörer i något större utsträckning än de 
övriga tidningarna. Samtidigt framgår det att TV4 och 
Sveriges Radio i betydligt mindre utsträckning använder 

4 Det totala antalet artiklar och inslag (11 403) inbegriper även sådana 
där Ukrainakonflikten omnämns, men inte nödvändigtvis utgör huvud-
temat. Urvalet för den kommande innehållsanalysen (n=511) bygger 
dock på artiklar som hade konflikten i Ukraina som huvudtema.
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samma tekniker. Frågan om mediets format tycks så-
ledes ha betydelse, men det förklarar å andra sidan inte 
varför SVT ligger på samma nivå som majoriteten av 
dagstidningarna.

Diagram 1. Andelen artiklar om kriget i Ukraina med explicita 
kopplingar till desinformation och propaganda (procent)

Kommentar: Diagrammet visar andelen artiklar i olika medier där begreppen ”des-
information” och ”propaganda” förekommer i relation till det totala antalet artiklar som 
publicerades om kriget i Ukraina. Det totala antalet artiklar om kriget de första sex 
veckorna var 11 403.

Att använda desinformations- och propagandamar-
körer har inget publicistiskt värde i sig. Snarare blir 
de meningsfulla först då de sätts in i ett relevant sam-
manhang för läsaren, och framför allt om de bygger 
på tillförlitliga uppgifter. Det fi nns dessutom en risk 
att de används som ett slags frikort för att publicera 
obekräftade uppgifter. För att nå en inblick i hur refe-
renser till propaganda och desinformation används i 
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bevakningen har vi undersökt fyra centrala aspekter 
i bevakningen: Vilka bär ansvaret för att desinfor-
mation sprids? Inom vilka tematiska kontexter före-
kommer referenser till desinformation? Hur sprids 
des information? Och presenterar nyhetsbevakningen 
några lösningar på hur desinformation kan bekämpas?

Om vi börjar med ansvarsfrågan, så är det tydligt att 
svenska medier – föga förvånande – främst ser Ryssland 
som den dominerande producenten av desinformation 
om kriget i Ukraina (diagram 2). 78 procent av artik-
larna och inslagen vi studerat inriktar sig på rysk des-
information, 18 procent noterar att desinformation fi nns 
på alla sidor i konfl ikten, medan en mycket liten andel, 
4!procent, lägger fokus på den ukrainska sidan. 

Diagram 2. Vilka bär ansvaret för att producera 
desinformation?

Kommentar: Antalet kodade artiklar för respektive redaktion var: SVT (45), SR (23), TV4 
(25), DN (84), SvD (65), Expressen (58), Aftonbladet (86), GP (67), och Sydsvenskan (58).

Siffrorna är relativt likartade mellan de olika medierna, 
även om TV4 i viss mån står ut i bemärkelsen att deras 
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nyheter i större utsträckning betonar desinformation 
som något alla sidor ägnar sig åt.
Det starka fokuset på Ryssland som desinformatör 
hänger samman med andra mönster vi har observerat 
i materialet vad gäller de tematiska kontexterna. En 
mycket stor andel av texterna om desinformation, 41 
procent, har medier och propaganda som huvudtema 
(se diagram 3). 

Diagram 3. Tematiska kontexter för nyheter med 
desinformationsmarkörer (procent)

Kommentar: Det totala antalet kodade artiklar i urvalet är 511.

I dessa fall används inte desinformationsmarkörerna 
som varningar kring ett osäkert informationsläge, utan 
fokus är på Kremls propaganda maskineri i sig. Under 
de första veckorna av kriget tvingades fl era korrespon-
denter som var  stationerade i Ryssland att vända hem 
till Sverige. Ryssland ansågs inte säkert då repressio-
nen blivit allt hårdare mot de som uttrycker avvikande 
åsikter om den ryska ”special operationen”. Sveriges 
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Radio rapporterade exempelvis den 6 mars om att 
”informations kriget” lett till ett ”mycket bekymmer-
samt läge” för internationella medier i Ryssland till 
följd av ”EU:s förbud mot de ryska statskontrollerade 
medierna RT och Sputnik”.5 Dagen efter rapporterade 
Sveriges Radio om ”ryska professionella nättroll”.6

En händelse som fick stor uppmärksamhet i de flesta 
medier var tv-journalisten Marina Ovsyannikovas pro-
test i direktsänd tv där hon visade upp en skylt med tex-
ten: ”Tro inte på propagandan. De ljuger för er”.7 Denna 
och andra bilder tas emellanåt som intäkt för att Ryss-
land ”förlorar propagandakriget”. Det talas exempelvis 
om Ukraina-konflikten som ”det första Tiktok-kriget”, 
där vanliga människors bilder och videos utgör en mot-
kraft till den ryska statspropagandan.

Om vi bortser från journalistiska beskrivningar 
av propagandakriget i sig, var det vanligaste temat 
lägesbeskrivningar från kriget, följt av internationell 
politik. Andra teman är rapporter med fokus på läget 
för civilbefolkningen, eller uttalanden från Rysslands 
presi dent Vladimir Putin. I dessa texter och inslag är 
varken propaganda eller desinformation ett huvud-
sakligt tema, utan det är istället fråga om just små 
markörer som varnar läsaren för att informationen 
som används ofta är osäker. Det kan handla om att 
betona att medier är ”statskontrollerade”, som i fallet 

5 https://sverigesradio.se/artikel/rug-informationskriget-drabbar- 
europas-journalister

6 https://sverigesradio.se/artikel/ryska-informationskriget-fors-av- 
professionella-nattroll

7 https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/ALm9wr/marina-ovsyannikova- 
kuppade-i-rysk-tv-stalls-infor-ratta
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med nyhetsbyrån RIA, eller att bilder från Telegram 
kan vara en del av den ryska propagandan. Det osäkra 
informationsläget markeras ofta genom att i rubriker 
tala om ”uppgifter”, eller ännu oftare om ”obekräftad 
information” (se även Sohlberg, Johansson & Esaias-
son, 2020 för en studie av hur liknande osäkerhetsmar-
körer förstås av läsare under stora kriser). Ett exempel 
är när Ukraina den 25 mars gick ut med att de dödat 
sex ryska generaler. ”Det är svårt att vara helt säker 
om uppgifterna är tillfullo sanna. Det finns ett inci-
tament från ukrainsk sida att visa på den här typen 
av framgångar” säger exempelvis Jonas Kjellén vid 
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i en av SVT:s 
publiceringar där Ukrainas strategiska informations-
arbete behandlas.8

Generellt har vi inte hittat några dramatiska skill-
nader mellan medierna vi undersökt. Sveriges Radio 
och TV4 är de som i minst utsträckning varnar för des-
information i lägesbeskrivningarna. Tidningarna har 
något högre nivåer, och Expressen är den tidning som 
använder dem oftast. Sveriges Radio sticker också ut 
från samtliga medier genom att ha ett starkast fokus 
på den svenska inrikespolitiken.

Desinformationstyper och åtgärder

Att informationskriget kopplat till Ukraina har blivit 
ett ämne i sin egen rätt, och som ägnas uppmärksam-
het i samtliga medier, syns också i de olika varianter 

8 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/uppgift-sju-hoga-ryska-befalhavare- 
dodade-dodade-i-kriget
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av desinformation som vi identifi erat i materialet 
(diagram 4). Här bör nämnas att kategorierna inte är 
ömsesidigt uteslutande vilket innebär fl era kategorier 
kan förekomma i en och samma artikel. Oftast ses des-
information som ett uttryck för hur Ryssland söker 
etablera en större rysk berättelse om kriget, till exem-
pel genom att prata om ”avnazifi ering” av Ukraina, 
Nato-utvidgning som ett direkt hot mot ryska intres-
sen, eller att Ukraina äntligen ska återgå till att vara en 
naturlig del av Ryssland.

Diagram 4. Typer av desinformation i mediebevakningen

Kommentar: Desinformationstyper av kodats dikotomt vilket betyder att fl era kategorier 
kan fi nnas närvarande i en artikel eller ett inslag. Det totala antalet kodade enheter är 511.

Att så mycket som 57 procent av materialet inriktar 
sig på den större krigsberättelsen är ett tydligt exem-
pel på utbredningen av ”meta-journalistik”, genom 
vilken journalister riktar ett kritiskt sökarljus mot 
mediesystemen och förutsättningarna för att bedriva 
journalistik i olika geografi ska och politiska samman-
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hang. Meta-journalistik är ofta ett sätt för branschen 
att upprätta gränser mellan professionell eller ”rik-
tig” journalistik och andra propagandistiska och/eller 
partiska medier som drivs av andra ideal än de som 
dominerar den journalistiska professionen (Carlson & 
Lewis, 2015).

Desinformationsmarkörer kan användas även för 
att markera osäkerhet kring kunskapsläget för mer 
avgränsade händelser (21 procent), till exempel en 
raketattack mot ett bostadshus. Inte sällan inriktar sig 
journalistiken på att både kritisera de bredare strate-
giska narrativen och markera sådan distans till uppgif-
ter om enskilda händelser. I två procent av materialet 
handlar det om avståndstaganden eller markeringar i 
förhållande till enstaka faktauppgifter i texterna. Mer 
sofistikerade former av desinformation, som vilse-
ledande och manipulerade bilder, eller symbolhand-
lingar som arrangerade demonstrationer, är mindre 
framträdande. Likväl finns de närvarande, vilket vitt-
nar om en medvetenhet om problemet bland svenska 
journalister.

Låt oss slutligen säga något om vilka åtgärder mot 
desinformation som förekom i journalistiken om 
Ukraina (Diagram 5). Vi har redan noterat att censur av 
rysk propaganda riktad mot väst rönt ett visst intresse i 
den svenska journalistiken. Av de artiklar där åtgärder 
nämns utgör sådan censur 29 procent. Det finns flera 
anledningar till det. Det mest uppenbara är att hän-
delser och processer som har ett direkt inflytande på 
den egna nationen alltid har ett högt nyhetsvärde inom 
utrikesjournalistiken. En annan är att journali stiken i 
sig är beroende av yttrandefrihet och tryckfrihet viket 
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gör att inskränkningar, även om de är ett resultat av 
yttre påverkansförsök, sällan ses som något positivt av 
publicister och yrkesorganisationer inom medieområ-
det. I det här fallet handlar det både om stora och väl-
kända propagandakanaler som RT och Sputnik, men 
också om ryska trollfabriker som inte bara sysslar med 
desinformation utan också personangrepp och förföl-
jelse av enskilda journalister.

Diagram 5. Åtgärder mot desinformation

Kommentar: Diagrammet visar den procentuella fördelningen av olika åtgärder. Artiklar 
utan föreslagna åtgärder har exkluderats. Antalet analyserade artiklar är 272.

Det internationella EU-samarbetet har en lika viktig 
betydelse i rapporteringen som blott det faktum att 
Sverige kan vara en måltavla för rysk desinformation. 
Ett exempel är den uppmärksamhet som riktats mot 
EU:s olika sanktionspaket, där bland annat det ryska 
”Internet Research Agency” i Sankt Petersburg ingick. 
Censur är trots det inte den vanligaste åtgärden som 
uppmärksammas. Istället fokuserar journalistiken i 
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större utsträckning på strategiska motbilder från väst 
(34 procent). I Sverige diskuterades om Sveriges Radio 
skulle starta särskilda ryskspråkiga sändningar för 
att sprida fri journalistik och motverka den ryska pro-
pagandan. Planerna avvisades snabbt, däremot star-
tade bolaget dagliga poddar på ryska baserade på den 
svenska rapporteringen.9 Ett annat uppmärksammat 
exempel är Internetleverantören Bahnhofs satsning 
på ”Nordstream 3”, ett nyhetsprogram vars syfte var 
att ”ge ryska folket en chans att bilda sig en egen upp-
fattning om Putin och hans regim, baserat på objektiva 
fakta”.10

Ett lika uppmärksammat tema var vikten av att 
rusta medborgarnas källkritiska kompetens. Stats-
minister Magdalena Andersson vände sig exempelvis 
till svenska folket direkt på en presskonferens redan på 
krigets första dag och uppmanade till ”stor vaksamhet 
för försök till desinformation”11. Ett annat exempel är 
hur experter på källkritik gav tips på hur medborgare 
bör agera när de ser bilder från kriget i sociala medier.12 
Ett betydligt mindre utrymme riktades däremot mot 
myndigheter och nyhetsmedierna själva. En stor del 
av dagens nyhetsproduktion präglas av motsättningen 
mellan snabbhet och korrekthet. I många fall kan det 
finnas anledning att prioritera snabbhet även om kun-
skapsläget är osäkert, till exempel vid allvarliga hän-

9 https://sverigesradio.se/artikel/sveriges-radio-startar-podd-pa-ryska
10 https://bahnhof.se/2022/03/10/oppet-brev-till-sveriges-alla-radio-

entusiaster/
11 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/magdalena-andersson- ett-nytt-och-

morkt-kapitel-i-europas-historia
12 https://www.svt.se/kultur/faktagranskaren-om-kallkritik-pa-sociala- 

medier-latsas-som-att-det-ar-forsta-april
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delser som har stort allmänintresse, som terrorattentat 
eller stora omfattande katastrofer. I extrema fall kan 
valet att inte publicera osäkra uppgifter få allvarliga 
effekter, till exempel om medborgare kan sättas i fara.

Det finns också en tröghet på många nyhetsredak-
tioner när det gäller verifiering av nyheter. Tidigare 
forskning har visat att bara knappt var femte redaktion 
har riktlinjer för hur sociala medier och bloggar källor 
ska hanteras på ett källkritiskt sätt. Studier har också 
visat ett visst motstånd mot nya metoder för verifiering 
av digitala källor. Journalister fortsätter helst med sina 
gamla välkända metoder och sin ”magkänsla” (Picha 
Edwardsson et al, 2021). Det kan vara denna tröghet 
som ligger bakom den låga andelen artiklar som talar 
om att medier borde vara med källkritiska.

Källkritik och verifiering i fyra fall

För att undersöka källkritik och graden av verifiering 
i bevakningen av kriget valde vi ut fyra fall där verk-
lighetsbeskrivningen tydligt skiljer sig mellan krigets 
två sidor. Frågorna i analysen handlar bland annat om 
vilka källor som syns i nyhetsrapporteringen och hur 
stor andel som är ”deskrapportering”, det vill säga att 
redaktionerna måste förlita sig på till exempel nyhets-
byråer utan att ha egna reportrar på plats. Analysen 
handlar också och graden av transparens när det gäller 
osäkerheten hos de fakta som förmedlas, om det finns 
markörer som visar att vissa fakta är bekräftade och 
andra inte samt bedömningar av trovärdighet hos käl-
lorna. Görs det tydliga kopplingar till propaganda och 
desinformation?
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Naturligtvis är det mycket av arbetet under nyhets-
processen som inte syns i det resultat som publiceras, 
till exempel hur redaktionen arbetat med verifiering. 
Men för läsaren eller tittaren är det ändå nyhets-
innehållet som formar åsikter och opinioner om kriget 
i Ukraina. Graden av transparens när det gäller vilka 
källor som används samt av deras trovärdighet är en 
viktig del av detta nyhetsinnehåll, något som hjälper 
publiken att hantera risker för desinformation och 
propaganda.

Bombningen av BB i Mariupol

Den 9 mars bombades barnsjukhuset och BB i Mari-
upol med 390 vårdplatser. Det var två bomber som 
släpptes, vissa medier säger att det var en robot. En 
stor krater slogs upp vid sjukhuset som blåstes ut helt. 
De första rapporterna talar om 17 skadade och senare 
bekräftas tre döda, varav ett barn. På bilder tagna av 
AP:s fotograf Evgenij Maloletka bärs blödande kvin-
nor ut från det sönderslagna sjukhuset. En av dem 
hjälps ner för en trappa, och en annan ligger på en bår 
och håller sig om magen13. Både kvinnan på båren och 
hennes ofödda barn dör senare.

Dagen efter förklarade den ryske utrikesministern 
Lavrov att sjukhuset var en bas för ukrainsk militär, att 
det inte funnit några kvinnor och barn där på länge. 
Ryska ambassaden i London skrev på Twitter att de 
kvinnor som förekom på bild var utklädda skåde-
spelare. En av kvinnorna var en känd skönhetsblog-

13 https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/G3gorB/rysk-attack-mot-barn-
sjukhus-i-ukraina-flera-doda
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gare i staden, men hon var också gravid och bilder 
på henne med en nyförlöst dotter publicerades några 
dagar senare.

OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i 
Europa, publicerade en dryg månad senare en rapport 
där bombningen utreddes. Man skriver att sjukhuset 
var välkänt och utmärkt som sjukhus och att det var 
i full drift med patienter. De bilder som ryska källor 
spred av ukrainska soldater som påstods finnas vid 
sjukhuset var tagna på andra platser, enligt OSSE som 
klassade angreppet som en krigsförbrytelse14.

Bombningen blev en stor nyhet i svenska medier, sam-
manlagt 83 artiklar handlade om bombningen under 
de två veckorna efter angreppet. Mest fanns i Dagens 
Nyheter och Aftonbladet, 16 respektive 19 artiklar. Det 
helt dominerande var nyhetsartiklar som gjordes vid 
desken utifrån inflödet av material från nyhetsbyråer 
och internationella medier. För Göteborgs-Posten och 
Sydsvenskan var det i huvudsak nyhetsbyrån TT som 
stod för nyhetsbevakningen. I nyhetsartiklarna var 
beskrivningen i huvudsak neutral. Men bombningen 
var också stor i krönikor och analyser som utgjorde 15 
procent av artiklarna/inslagen. Bombningen nämndes 
också i flera reportage, till exempel när DN:s reporter 
besökte ett annat barnsjukhus i Ukraina.

Vilka källor använde då redaktionerna i beskriv-
ningen av händelsen? De flesta bilder (både video och 
stillbilder) kom från nyhetsbyrån AP:s två fotografer 
som var de enda journalisterna på plats i Mariupol. 
Det var många kommentarer från lokala myndigheter 

14 https://www.osce.org/gsearch?qr=Mariupol%20hospital
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(borgmästaren) och från Ukrainas president Volodo-
myr Zelenskyj (eller hans kansli) som också lade ut en 
mobilfilm av förödelsen i sjukhuset på Twitter samma 
dag. Aftonbladet hade en lång film samma dag som 
attacken där källorna till bilderna är oklara, på slutet 
angavs AP och Twitter (utan precisering) som källa.

Dagen efter fick Rysslands utrikesminister Sergej 
Lavrov plats i de flesta medier för sin förklaring om 
sjukhuset som bas för ”nationalister”, men några bevis 
för detta presenterades inte. Frågan skulle utredas, sa 
den ryska sidan.

En sammanställning av alla källor i de artiklar som 
berörde sjukhusbombningen visar:

• Vanligaste källan var ukrainska politiker, till exempel 
president Zelenskyj och den lokala borgmästaren. 88 
sådana källor fanns.

• Näst vanligast var västliga politiker som fördömde 
attacken, 63 sådana källor.

• Källor på sociala medier omnämndes 51 gånger.
• Ryska politiker var källa vid 41 tillfällen, mest utrikes-

minister Lavrovs förklaringar.
• Internationella medier var källa vid 24 tillfällen 

(förutom alla bilder från AP:s fotografer).

Sociala medier var alltså en viktig källa i bevakningen 
av sjukhusbombningen. Twitter hade en särställning 
och fanns som källa i 30 av de 83 artiklarna. Twitter 
var plattform för både ukrainska politiker (Zelenskyj) 
och de ryska motanklagelserna om skådespelare som 
kom via ambassaden i London. Deras tweet togs sedan 
bort av Twitter.
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Det fanns en viss försiktighet på många redaktioner 
när det gällde vad som egentligen hänt i Mariupol. I 
fyra av tio artiklar görs tydliga bedömningar av vad 
som är trovärdigt och inte, och de ryska påståendena 
bedöms i många fall som falska. I nästan var tredje 
artikel har redaktionerna tydliga förbehåll när det gäl-
ler trovärdighet eller uppgifter bedöms som inte tro-
värdiga (detta gäller de ryska förklaringarna).

Tabell 1. Finns det någon bedömning i bevakningen av 
bombningen av BB i Mariupol om i vilken mån källorna  
är trovärdiga? (antal artiklar)

Medium Nej

Ja, det är 
trovärdiga 

källor

Ja, tydliga 
förbehåll om 
trovärdighet

Ja, källor 
bedöms som 

inte trovärdiga Total

SVT 6 0 3 2 11

SR 4 0 0 0 4

TV4 4 1 0 1 6

DN 9 1 3 3 16

SvD 1 1 1 1 4

Expressen 6 0 1 3 10

Aftonbladet 14 3 0 2 19

Göteborgs-Posten 4 1 1 3 9

Sydsvenskan 3 1 0 0 4

Totalt 51 8 9 15 83

Andel (%) 61 10 11 18 100

I var tredje artikel talas om risken för desinformation 
(ej i tabell). Mest handlar det om de motversioner som 
läggs fram av den ryska sidan, som det ryska påstå-
endet att de skadade kvinnorna var skådespelare, men 
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också om att bilder kan vara förfalskade eller visa 
något annat än vad som påstås.

Aftonbladet Kultur hade en längre artikel om rysk 
desinformation i efterspelet till bombningen. De ryska 
bilderna på sjukhuset som bas för ukrainska soldater 
visade i själva verket vara en helt annan byggnad en 
mil bort. Aftonbladets skribent hänvisade till jour-
nalistgruppen Bellingcat som hade granskat de ryska 
bilderna, men varken Aftonbladet eller något annat 
medium gjorde någon egen granskning av de ryska 
påståendena.

Hela rapporteringen om angreppet var beroende av 
de båda fotografer som arbetade för nyhetsbyrån AP. I 
en artikel efteråt berättar en av dem, Mstislav Tjernov, 
om arbetet under 20 dagar i den belägrade staden15. 
När mobilnätet slutade fungera kunde de använda en 
satellittelefon (men den fungerade bara utomhus). De 
såg röken från flygangreppet mot BB och åkte dit för 
att fotografera och intervjua. Bilderna kunde de sända 
ut med hjälp av polisens internetuppkoppling. De 
kunde också söka upp kvinnan som beskylldes för att 
vara ”skådespelare” och visa henne, med sin nyfödda 
dotter och sin man invid henne, på ett annat sjukhus.

Den ukrainska militären var också mycket medvetna 
om hur viktiga de båda fotograferna var. Den 15 mars 
blev AP-fotograferna hämtade av ukrainska soldater 
och förda ut från staden. En officer förklarade – ”om 
de tar er, så kommer de att tvinga er att säga att alla 
bilder var lögn. Då är ert arbete förgäves”.

15 https://apnews.com/article/russia-ukraine-europe-edf7240a9d990e-
7e3e32f82ca351dede
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Biologiska vapen i Ukraina?

Ryska anklagelser mot Ukraina och USA för att för-
bereda användning av biologiska vapen blev en stor 
nyhet några veckor in i invasionen. Sammanlagt 172 
artiklar och inslag i de undersökta medierna tog upp 
frågan om biologiska och/eller kemiska vapen under 
krigets två första månader. Förutom enstaka artiklar 
så blev frågan stor i nyhetsflödet vid fem tillfällen:

• 10–11 mars publicerades 24 artiklar/inslag om det 
extra möte i FN:s säkerhetsråd som Ryssland kallat 
till sedan de påstått att ryska styrkor hittat ett 30-tal 
laboratorier för biologiska vapen i Ukraina. Detta 
möte hade föregåtts av att nyheten presenterades i 
rysk tv några dagar innan med kartor över var dessa 
laboratorier fanns.

• 15–16 mars publicerades 20 artiklar/inslag sedan 
både Ukraina och brittiska UD varnat för att de ryska 
anklagelserna i själva verket var en förberedelse för 
att man själva planerade använda sådana vapen.

• 23–24 mars rapporterade medierna om president 
Bidens besök i Bryssel och om Natos varningar för 
rysk användning av kemiska vapen, sammanlagt 26 
artiklar/inslag. En fråga som kommenterades i flera 
medier var hur USA skulle svara på detta.

• 29–30 mars publicerades 17 artiklar/inslag i huvud-
sak om att en svensk SD-riksdagsledamot uteslutits 
ur partiet sedan han delat ett videoklipp som upp-
repade de ryska påståendena om USA:s ”hemliga 
biolab” i Ukraina.
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• 12–13 april publicerades 29 artiklar sedan ukrainsk 
militär rapporterat att drönare spridit en oidentifie-
rad substans i Mariupol som påverkat de ukrainska 
soldaterna. Företrädare för ryskstödda styrkor talade 
i rysk tv om att ”röka ut” de ukrainska försvararna 
med kemiska vapen. Men denna eventuella använd-
ning av kemiska vapen kunde inte bekräftas och hän-
delsen försvann i nyhetsflödet.

Anklagelser om biologiska och kemiska vapen är ett 
återkommande ämne i krig. USA:s angrepp mot Irak 
motiverades med att Irak skulle ha sådana massför-
störelsevapen, och under kriget i Syrien anklagades 
president Assad för att använda kemiska vapen. Även 
Ryssland har använt sådana anklagelser i informa-
tionskrig. Redan 2018 anklagades Georgien för att 
driva USA-stödda laboratorier för biologiska vapen. 
En granskning av BBC, som också följdes upp i 
Dagens Nyheter, visar att USA redan på 1990-talet 
samarbetade med bland andra Ukraina för att ta 
hand om resterna från biologiska vapen från sovjet-
tiden16. Sedan 2005 har Ukraina ett samarbete med 
USA om smittskydd, och USA lämnar finansiellt stöd 
för laboratorier.

Mediernas rapportering följer nyhetsflödet, och refe-
rerar i huvudsak vad de olika sidorna påstår. Men det är 
också många kommentarer och analyser, 16 procent av 
alla artiklar/inslag.

16 https://www.bbc.com/news/60711705
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De viktigaste källorna finns på alla sidor:

• Västliga politiker är den vanligaste källan med 
alla sina varningar för rysk användning av biolo-
giska eller kemiska vapen. 251 sådana källor finns 
i nyhetsflödet.

• Ukrainska politiker och ryska politiker finns med 
i ungefär lika stor utsträckning, 105 respektive 90 
sådana källor.

• Västliga experter och internationella medier är 
också viktiga källor. 71 respektive 39 tillfällen.

• Sociala medier finns med som källa i 42 procent av 
artiklarna. Vanligast är Twitter och Facebook som 
finns med i 22 respektive 16 procent av alla artiklarna.

Det är mycket tydligt att frågorna om biologiska och 
kemiska vapen är ett osäkert område att rapportera 
om. Motstridiga fakta redovisas och i över hälften 
av artiklarna/inslagen finns bedömningar av i vilken 
mån källorna är trovärdiga. I de fall som källornas 
trovärdighet ifrågasätts, så sägs det i var fjärde artikel 
att informationen är falsk (ej i tabell). Då handlar det 
om de ryska påståendena som redovisas med tydliga 
 förbehåll.

Men transparensen är ändå inte särskilt stor när det 
gäller vilka fakta som är bekräftade eller inte (tabell 
2). I fyra av fem artiklar anges inte om de fakta som 
förmedlas är bekräftade eller inte. I 17 procent av 
artiklarna finns så kallade ”disclaimers”, ansvarsfri-
skrivningar om att fakta i texten inte är bekräftade. 
Om det är mycket eller lite kan diskuteras.
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Det är också sällan som läsarna får veta hur redak-
tionens bedömning gått till, hur redaktionen kunnat 
avgöra vad som är sant eller inte. Bara i några få av de 
172 artiklarna/inslagen finns någon typ av information 
om hur verifieringen gått till. Då handlar det om inter-
vjuer med experter eller att man citerar internationella 
medier som amerikanska CNN, brittiska Sky News 
eller BBC. Som när Expressen den 15 mars refererar en 
brittisk forskare som intervjuats av Sky News. Många 
av artiklarna nämner desinformation i anslutning till 
nyheterna om biologiska och kemiska vapen. Mer än 
hälften av artiklarna (55 procent) tar upp risken för 
desinformation, och då nästan bara från den ryska 
sidan. Oftast i form av förnekanden och versioner som 
helt skiljer sig från motsidan.

Tabell 2. Anges det i artikeln/inslaget om fakta om biologiska 
och kemiska vapen är bekräftade eller inte? (antal artiklar)

Medium
Anges 
inte

Det anges 
att det finns 
obekräftade 

fakta

Det anges 
att fakta är 
bekräftade

Det finns både 
bekräftade och 

obekräftade 
fakta Totalt

SVT 8 0 0 0 8

SR 4 1 0 0 5

TV4 9 1 1 0 11

DN 27 3 1 0 31

SvD 22 2 0 1 25

Expressen 16 3 5 0 24

Aftonbladet 23 9 0 1 33

Göteborgs-Posten 15 5 0 0 20

Sydsvenskan 12 3 0 0 15

Totalt 136 27 7 2 172

Andel (%) 79 16 4 1 100
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”Corona-infekterade flyttfåglar”

Det är tydligt att bevakningen av frågor om biologiska 
vapen följer nyhetsflödet med i huvudsak referat av 
vad de olika sidorna påstår, med betoning på inter-
nationella politiker. Men det finns också tydliga var-
ningar till publiken om att området är fullt av försök 
att vilseleda och sprida desinformation. Flera av medi-
erna har sammanställningar av ”de ryska lögnerna” 
och tidigare tillfällen då Ryssland tagit upp frågan. 
Expressen länkar den 10 mars också till ryska medier, 
till exempel till nyhetsbyrån RIA Novosti som påstår 
att USA-finansierade laboratorier infekterar fladder-
möss och flyttfåglar med coronavirus som sedan ska 
flyga in över ryska områden17.

Aftonbladet ägnar den 12 april stort utrymme både 
på webben och i sin tv-sändning med en daglig längre 
uppdateringen om kriget åt uppgifterna om kemiska 
stridsmedel i Mariupol. Detta är inte bekräftat, beto-
nar Aftonbladet och låter en svensk militär expert 
kommentera. Dagens Nyheter fördjupar också kun-
skapen om biologiska och kemiska stridsmedel i en 
längre artikel med FOI-experter i Umeå och tydlig 
informationsgrafik.

Det är också en stor andel analyser och krönikor, 28 
av de 172 artiklarna. Många av dessa handlar om det 
som benämns som ”det politiskt-militära spelet”, om 
hur USA skulle reagera om Ryssland sätter in kemiska 
och biologiska vapen som den ryskstödda Assad-
regimen anklagades för i Syrien. Fokus skiftar från 

17 https://ria.ru/20220310/biolaboratorii-1777416748.html
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vad som händer på marken i Ukraina till vilka ”röda 
 linjer” som finns för president Biden.

Redaktionerna är beroende av flödet från nyhets-
byråer för att följa frågorna om biologiska eller 
kemiska vapen. De försöker också själva fördjupa 
och förklara frågorna genom intervjuer med svenska 
experter på försvarets forskningsinstitut FOI. Men i 
huvudsak handlar bevakningen om det politiska spelet 
med en klar dominans för västliga politiker.

Massakern i Butja

Butja ligger 25 km nordväst om Kiev, Ukrainas huvud-
stad. Fram till 2022 var staden mest känd för att för-
fattaren Michail Bulgakov hade sitt sommarhus där. 
Samhället har sedan blivit en förort till Kiev, och hade 
ca 36!000 invånare när kriget startade i februari 2022.

Den ryska offensiven mot Kiev nådde snabbt Butja 
och grannförorten Irpin: de första ryska soldaterna 
syntes redan 27 februari. När de ryska trupperna drog 
sig tillbaka en månad senare lämnade de död och för-
störelse efter sig. Döda människor på gator och i husen 
mötte ukrainska trupperna när de kom in i staden den 
1 april. I maj uppskattade BBC antalet döda civila till 
mer än 1!000, varav minst 650 inte var offer för bomber 
eller granater utan hade blivit skjutna.

De första uppgifterna om döda människor på 
gatorna i Butja kom på kvällen 2 april från nyhets-
byrån AFP. Under dagen hade ukrainska myndig heter 
sett till att journalister kom ut till förorten medan 
kroppar ännu låg kvar, samtidigt som ukrainsk mili-
tär röjde minor och säkrade området. Sveriges Radios 
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Ekot samt TV4 refererade AFP:s uppgifter, och studio-
reportern i TV4 betonade att redaktionen ännu inte 
visste vilka det var som låg i massgravarna.

Söndagen den 3 april dominerade rapporterna från 
Butja med full kraft i alla medier, det fanns 39 artiklar 
och inslag i alla de analyserade medierna. Filmer och 
bilder från nyhetsbyråerna AFP och AP återfinns på 
alla mediers nyhetssajter, liksom intervjuer med över-
levande som berättar om ett urskillningslöst dödande 
under den ryska ockupationen. Dessutom kommer 
fördömanden från västpolitiker och intervjuer med 
folkrättsexperter om vad som är krigsförbrytelser. 
Svenska TT går ut med flera texter som sammanfattar 
nyhetsflödet runt Butja, och dessa återfinns i många 
av medierna som under en söndag har en begränsad 
bemanning med egna journalister. Inget av de svenska 
medierna har egna reportrar i Butja denna dag, när-
mast är TV4:s Stefan Borg som är i grannförorten 
Irpin med en fotograf där han intervjuar både en 
boende och en ukrainsk soldat.

Både Dagens Nyheter och Aftonbladet publicerade 
också uttalanden från det ryska försvarsdepartemen-
tet som förnekar och kallar det hela för ”provokation” 
och ”iscensättning” av de ukrainska myndigheterna. 
Uppgift står mot uppgift, men starkast är alla intervju-
erna med ögonvittnen och bilderna på kroppar längs 
gator och i trädgårdar.

Måndagen den 4 april publiceras 61 artiklar och 
inslag. Fortfarande är det nyhetsbyråernas bilder och 
intervjuer som dominerar, men nu har också SVT:s 
team med reporter Bengt Norborg och fotograf Emil 
Larsson kommit upp till Kiev från södra Ukraina. 
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De följde med myndigheter i en buss ut till Butja, 
och i efterhand berättar de att det fanns många jour-
nalister på plats18. De kunde själva gå runt och välja 
vilka människor de skulle intervjua och följde med 
en kvinna in på hennes gård där hon berättade hur de 
ryska soldaterna skjutit hennes man. De följde också 
med till den nyss grävda graven där en lokal borgmäs-
tare låg med sin familj, och på vägen blev de visade en 
brunn där det också låg en kropp. Reportaget har en 
stark känsla av autenticitet.

Det kommer också fler berättelser i alla medier och 
TV4 intervjuar en svensk frivillig som varit med i upp-
röjningsarbetet i Butja. Mest fanns i Aftonbladet med 
sammanlagt 14 artiklar och inslag i tidningens webb 
tv-kanal. Historier från internationella medier som 
BBC, CNN och The Times återberättas samtidigt som 
bilderna från nyhetsbyråerna dagen innan visas i olika 
versioner. President Zelenskyjs besök i Butja får stor 
uppmärksamhet, även från SVT:s utsända team. De 
ryska förklaringarna återges igen, och i Dagens Nyheter 
ger korrespondenten i St Petersburg en fördjupning av 
den ryska världsbilden.

På måndagen kommer också analyser och ledartexter 
om Butja, sammanlagt 14 av de 61 artiklarna/inslagen 
på måndagen var olika typer av kommenterade jour-
nalistik. Perspektivet är entydigt fördömande, och de 
ryska teorier om skådespelare som placerats ut sägs 
vara ”bisarra”.

Den höga nivån på publicitet håller i sig även tis-
dag 5 april. Nya vittnesmål presenteras från utsända 

18 I SVT:s program Korrespondenterna 17 augusti 2022.
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reportrar, SVT:s team är tillbaka och även ett team 
från Sveriges Radio är på plats för att intervjua 
 vittnen. Dagens Nyheter har reporter och fotograf 
på plats som visar hur soldater röjer i förödelsen. 
Kropparna är borta från gatorna, men vittnen berät-
tar för journalisterna om dödandet. I TV4 berättar en 
svensk journalist som arbetar för brittiska medier om 
vad hon såg i Butja redan på lördagen.

Förutom de egna vittnesmålen, så är huvudnyheten 
denna dag den granskning som New York Times gjort 
av satellitbilder som visar att kropparna låg på gatorna 
flera dagar innan de ryska trupperna drog sig tillbaka. 
Tidningen jämför satellitbilderna med de bilder som 
togs på lördagen när de första journalisterna var på 
plats, och konstaterar att de ryska förklaringarna om 
”iscensättning” inte håller. Efter att TT skrivit en arti-
kel om bildgranskningen, finns den med i alla medier. 
I Expressen finns också en detaljerad genomgång av 
några videoklipp som Ryssland anser vara förfalsk-
ningar, där de ryska argumenten inte håller.

Onsdag 6 april sjunker intresset för Butja, men ändå 
är det sammanlagt 38 artiklar som publiceras. Under 
dagen är en dominerande nyhetsfrågan om vilka ryska 
förband och vilka ryska befäl som är ansvariga för 
massakern i Butja. Det ukrainska försvarsdeparte-
mentet publicerar en lista på närmare 2 000 ryska 
krigsförbrytare och båda kvällstidningarna samt 
båda tv-kanalerna namnger en överste som är chef 
för det utpekade förbandet i Butja. SvD anger källan, 
en namngiven ukrainsk nyhetssajt som tidigare varit 
skicklig enligt en svensk expert. Men det kan också 
vara ukrainsk propaganda, konstaterar experten.
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Det finns olika spekulationer om vilka ryska för-
band som begått brotten i Butja. Både ett förband från 
östra Sibirien och tjetjenska specialförband pekas ut, 
samtidigt som redaktionerna också länkar till inter-
nationella medier som The Times, som går vidare på 
ansvarsfrågan. Källorna till påståenden om vilka sol-
dater som ligger bakom kommer mest från den ukrain-
ska sidan, till exempel namnlistan från försvarsdepar-
tementet. Men det är oklart om denna lista omfattar 
misstänkta i hela landet eller bara gäller för Butja. 
Andra källor är en okänd ukrainsk nyhetssajt samt 
ett svårbedömt Twitterkonto. Trots denna osäkerhet 
pekas en namngiven överste ut med bild både i Svenska 
Dagbladet och Expressen.

De kommande dagarna avtar publiciteten. Resten 
av veckan är det 15–20 artiklar/inslag per dag, och 
därefter bara enstaka artiklar. Det är uppföljningar 
av enskilda människoöden, som när SVT identifierar 
en välmaniku rerad hand som sticker upp ur en grav. 
Eller när Expressen följer upp företaget bakom satellit-
bilderna och berättar om dess svenska anknytning.

Nyhetsflöden och källkritiken

Det är tydligt att bevakningen av vad som hände i Butja 
nästan helt bygger på spindlarna i det internationella 
nyhetssystemet – nyhetsbyråerna. En förutsättning för 
detta är att de enskilda medierna litar på det som kom-
mer från nyhetsbyråerna, att det finns ett förtroende 
för nyhetsleverantörerna. Tidigare studier av TT:s 
arbete visar till exempel att de noga väljer vilka nyhets-
byråer de litar på (Springer m fl 2022).
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Bara tio procent av alla artiklar/inslag bygger helt 
eller delvis på reportrar på plats, resten är deskrappor-
tering där man utgår från flödet från nyhetsbyråer och 
andra internationella medier. Bara tre av de svenska 
medierna hade egna reportrar på plats i Butja – SVT, 
Sveriges Radio och Dagens Nyheter. Detta komplette-
ras hos andra med att medierna använder material från 
nordiska kollegor och intervjuar andra journalister på 
plats.

Tabell 3. Rapportering om dödade civila i Butja 1–15 april 
(antal artiklar/inslag)

Desk Desk + på plats På plats Totalt

SVT 23 5 3 31

SR 12 0 4 16

TV4 23 4 3 30

DN 28 0 2 30

SvD 18 0 1 18

Expressen 34 1 0 35

Aftonbladet 51 0 1 52

Göteborgs-Posten 22 1 1 24

Sydsvenskan 16 0 0 16

Totalt 227 11 15 253

%-andel av alla 
artiklar, N= 253 90 4 6 100

En stor andel av rapporteringen redovisar motstridiga 
uppgifter, både om dödade civila och ryska förne-
kanden. I 42 procent av alla artiklar finns båda sidor 
redovisade på något sätt. Men det betyder inte att de är 
neutrala i sin gestaltning, nästan hälften av alla artik-
lar/inslag (43 procent) är klart pro-ukrainska. Resten 
är neutralt redovisande.
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Det finns också källor från de båda sidorna i bevak-
ningen. En summering av antal källor visar att ukrain-
ska och västliga källor dominerar, men ryska källor 
finns också med (till exempel utrikesminister Lavrov). 
Vanligaste källan är västliga politiker, alla de fördöman-
den som kom från omvärlden när massakern blev känd 
och de följder den fick i form av skärpta sanktioner.

I nästan var tredje artikel nämns sociala medier av 
olika slag som en källa. Ofta är det västliga och ukrain-
ska politiker som använder sociala medieplattformar, 
till exempel Telegram eller Twitter, för att få ut sina 
budskap. Men det kan också handla om mer svårdefi-
nierade källor som kommer med tydliga påståenden om 
till exempel ansvaret för dödandet i Butja. I Aftonbladet 
finns den 6 april en länk till ett Twitterkonto som tillhör 
en viss Christo Grozev som anger vilka ryska förband 
det gäller. Men det är omöjligt för läsaren att förstå vem 
som står bakom kontot. En sökning på Grozev visar att 
han är undersökande journalist knuten till Bellingcat, 
och kontot är verifierat av Twitter. Men denna informa-
tion finns inte för läsaren (se bild 1 nedan).

Liknande länkar lades ut i början av kriget, till 
exempel med ljudfilen från gränsvakterna på Ormön. 
Där är avsändarna okända och anonyma, t ex en 
Twitter länk som lades ut av signaturen Bahaka som är 
omöjlig att identifiera.

Det är kvällstidningarna tillsammans med DN 
som är flitigast att använda sociala medier som källa, 
medan Sveriges Radio inte gör det vid något tillfälle 
under bevakningen. Det är också värt att notera att 
plattformen Telegram är betydligt vanligare än till 
exempel Facebook som källa.



Hur vet medierna | 5554 | Gunnar Nygren och Andreas Widholm

Bild 1. Twitterlänk i nyhetsflödet

Vem är Christo Grozev? Bilden länkar direkt till twitterflödet för denne anonyme man 
och den ligger mitt i en artikel i Aftonbladet 6 april. Men läsaren får ingen information 
om tidningen gjort en källkritisk kontroll av vare sig mannen eller innehållet i länken. På 
samma sätt används länkar till Twitter av flera medier i undersökningen.
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Tabell 4. Användning av sociala medier som källa  
i rapportering om Butja 1–15 april (antal artiklar/inslag)

Ja, sociala 
medier finns 

som källa I så fall vilka plattformar?

Twitter Facebook Telegram Övriga*

SVT 8 7 2 0 4

SR 0 0 0 0 0

TV4 3 0 0 0 3

DN 10 6 0 4 2

SvD 7 2 1 1 3

Expressen 11 8 3 2 2

Aftonbladet 15 6 3 6 5

Göteborgs-Posten 12 6 1 5 3

Sydsvenskan 8 4 1 2 3

Totalt 74 39 11 20 25

Andel av alla artiklar, 
N= 253 (%) 29,2 15,4 4,3 7,9 9,9

*Tiktok, Instagram och övriga

Desinformation är ett vanligt tema i bevakningen av 
Butja. Nästan 40 procent av alla artiklar och inslag 
berör på något sätt försök till desinformation eller 
beskyllningar om desinformation (ej i tabell). De ryska 
påståendena om ”iscensättning” får stort utrymme, och 
det handlar ofta om bilders äkthet eller inte. 18 procent 
av alla artiklar handlar om bilderna som visar döda 
människor och om dessa är falska eller inte. De inter-
nationella mediernas verifiering av bilderna, till exem-
pel New York Times är en viktig del av bevakningen.

Trots detta är det i ganska få fall som medierna 
direkt redovisar om och i så fall hur olika fakta eller 



Hur vet medierna | 5756 | Gunnar Nygren och Andreas Widholm

bilder har verifierats. Helt dominerande är då att hän-
visa till andra medier, till exempel New York Times 
eller BBC. Delvis kan detta vara en följd av den journa-
listiska formen, och man kan säga att de redaktioner 
som själva sände reportrar och fotografer till Butja på 
detta sätt visade hur de fått fram fakta. Ett eget team 
på plats är en tung form av verifiering.

Några slutsatser av analysen av bevakningen av 
Butja är:

• Förtroende för nyhetsleverantörerna är en viktig del 
av källkritiken. Att ange nyhetsbyrån/medieföre-
taget som källa betyder att man visar att dessa litar 
man på.

• Egna utsända team är en viktig del av verifieringen 
för de redaktioner som har resurser till detta. Men 
det finns också en risk för att mediernas utsända blir 
alltför beroende av de myndigheter som väljer ut 
vad de ska få se.

• Bedömningar om trovärdigheten hos källor är van-
liga, främst gäller detta de ryska källorna. I var 
fjärde artikel finns källor som öppet bedöms som 
mindre trovärdiga, oftast att de framför falska 
påståenden.

• De Twitterlänkar som läggs ut har i en del fall 
oklara avsändare. Detta gäller också de andra case 
som analyserats, som Ormön och BB i Mariupol. 
”Källa: Twitter” används efter videosekvenser i 
webb tv-inslag.
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Vem räknar de döda?

Militära förluster är ett välkänt tema i informations-
kriget, att överdriva motståndarens förluster och tala 
tyst om de egna är ett sätt att stärka den egna sidans 
moral. De svenska medierna bygger sina rapporter om 
militära förluster i huvudsak på ukrainska källor. De 
refererar i detalj vad ukrainska försvaret berättar, även 
när det gäller enskilda ryska generaler och höga office-
rare som ska ha dödats. Som Expressen den 23 mars:

Alexej Sjarov var befälhavare för 810:e enskilda gardes-
marininfateribrigaden, en del av Rysslands marin kår. 
Nu ska han ha dödats av ukrainska trupper utanför den 
belägrade staden Mariupol i Ukraina. Hans död tillkän-
nagavs av ukrainska arméns officer  Anatolij Stefan på 
sociala medier på tisdagen.

Sjarov är den 15:e i följden av höga ryska officerare som 
dör i kriget, och ingår därmed i Rysslands största förlust 
av militära högre chefer sedan andra världskriget19.

Totalt publicerades 57 artiklar och inslag med siffror 
över militära förluster under krigets första sex veckor. 
De vanligaste källorna är politiska och militära käl-
lor i Ukraina och i väst. Ryska källor är betydligt mer 
ovanliga, bara hälften så vanliga som de ukrainska. 
En vanlig modell är att ukrainska källor refereras, 
och sedan intervjuas svenska experter (forskare eller 
inom försvaret) som får kommentera trovärdigheten 

19 https://www.expressen.se/nyheter/rysk-befalhavare-dod-tillhorde- 
marinkaren/
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i de ukrainska uppgifterna. Som i Svenska Dagbladet 
den 25 mars där överstelöjtnant Joakim Paasikivi kom-
menterar de ukrainska siffrorna över ryska förluster:

– Det är omöjligt att veta, men det verkar vettigt, 
säger Joakim Paasikivi, militärstrateg på Försvarshög-
skolan. Han tillägger att det är brukligt att multipli-
cera dödstal med tre för att uppskatta förluster i krig.20

Det kan finnas flera anledningar till att ryska källor 
används mer sällan. Det finns färre ryska källor när det 
gäller krigets förluster, och de ryska påståenden som 
refereras är mer allmänna att ”allt går enligt plan”. Det 
kan också vara så att de internationella nyhetsbyråerna 
och medierna har mindre av bevakning på ryska källor.

Men det finns också tydliga markeringar i en del 
artiklar för att varna för låg trovärdigheten i de fakta 
som redovisas. I drygt var femte artikel återfinns 
sådana markörer som till exempel i Dagens Nyheter 
den 4 april. Dessutom anges källorna ofta noga för att 
göra partiskheten tydlig för läsaren:

Det är svårt att avgöra hur stora förluster Ryssland lidit 
sedan krigsutbrottet då både Kreml och Ukraina har 
anledning att under- eller överdriva i sin statistik. Men 
enligt den ukrainska armén ska drygt 18 000  ryssar ha 
dött i landet sedan invasionen inleddes.21

Om dessa markörer går fram till läsarna/tittarna är en 
annan fråga. Men de visar ändå att det finns en viss för-
siktighet när det gäller rapportering om militära förluster.

20 https://www.svd.se/a/34OxW0/sa-manga-ryssar-kan-ha-dott-i-ukraina
21 https://www.dn.se/varlden/expert-om-ryska-forstarkningar-star-infor-

ett-svart-val/
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Tabell 5. Militära förluster – finns det någon bedömning  
i texten i vilken mån källorna är trovärdiga? (antal)

Nej
Ja, de är 

trovärdiga
Ja, tydliga 
förbehåll

Ja, de bedöms 
som inte 

trovärdiga
Totalt antal 

artiklar

SVT 0 0 0 0 0

SR 1 0 1 0 2

TV4 8 0 1 1 10

DN 4 0 2 2 8

SvD 8 1 2 0 11

Expressen 6 0 2 0 8

Aftonbladet 7 1 2 0 10

Göteborgs-Posten 3 0 0 0 3

Sydsvenskan 5 0 0 0 5

Totalt antal 42 2 10 3 57

Andel (%) 74 4 17 5 100

Slutsatser

Att arbeta som journalist under ett krig är inte lätt. Att 
bekräfta vad som är sant eller inte är en av grundbul-
tarna i den journalistiska arbetsprocessen (Kovach och 
Rosenstiel 2001). Men det betyder inte att varje enskild 
kugge i nyhetsmaskinen gör denna koll – istället byg-
ger nyhetsflödet på att verifieringen görs i början av 
flödena, vid nyheternas källa. I resten av processen 
bygger journalistiken på förtroende, på att redak-
tionerna litar på att verifieringen är gjord av andra. I 
krigsbevakningen innebär detta att de svenska redak-
tionerna litar på att nyhetsbyråer och respekterade 
internationella medier gjort sin verifiering, och sedan 
kan man återge dessa nyheter.
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Detta mönster framkommer särskilt tydligt om vi 
betraktar alla de fall vi studerat tillsammans. Artiklar 
och inslag producerade vid hemmadesken är i mycket 
stor majoritet. I alla fyra fall som undersökts har 91 
procent artiklarna/inslagen producerats vid desken 
utifrån material från nyhetsbyråer och internationella 
medier. Störst andel nyheter med reportrar på plats i 
Ukraina har etermedierna, där är det runt en femte-
del av alla inslag som har en reporter på plats. I radio 
och tv är direktrapporten från den utsända reportern 
en viktig del med sin närvarokänsla. I viss mån kan 
siffrorna också spegla det faktum att public service- 
medierna har större resurser för utrikesbevakning. 
Kvällstidningarna har minst närvaro på plats.

Det är uppenbart att bevakningen bygger på ett 
förtroende för ”underleverantörerna” av nyheter (se 
mediekällor i tabell 6). Mediesystemet brukar ibland 
beskrivas som ett ekosystem med ”näringskedjor” för 
nyheter (Nygren 2016). Där internationella medier 
lägger ut sina ”nyhetsnät” av reportrar produceras det 
också nyheter, och Ukraina var våren 2022 en sådan 
del av världen. Det som binder ihop detta system är 
ett slags institutionellt förtroende, idén att alla delar 
av systemet arbetar utifrån samma värderingar och ett 
delat ideal av sanningssökande. Verifiering av nyheter 
är en viktig del i detta ekosystem. Men det innebär 
också att de delar av världen som står utanför systemet 
hamnar i en slags medieskugga.

Det finns också en viss rundgång i rapporteringen, 
där de svenska medierna refererar till varandra – mer än 
en fjärdedel av alla mediereferenser är till andra svenska 
medier. Trots att kriget äger rum i Ukraina, så är det en 
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mycket liten del av mediekällorna som kommer därifrån 
(5 procent totalt). De ryska medie källorna är mer än 
dubbelt så vanliga. I viss mån återspeglar siffrorna att 
det är svårt att vända sig till källor som är skrivna på ett 
språk som journalisten inte  förstår.

Vi har i tidigare studier visat att journalister försöker 
komma förbi dessa språkbarriärer genom olika digitala 
översättningsverktyg (Springer et al 2022). I källkritisk 
bemärkelse kan det vara vanskligt att använda sådana 
verktyg eftersom översättningar lätt blir fel. Det är där-
för inte otänkbart att användningen av ukrainska käl-
lor är mer omfattande än vad som syns här. Det skulle i 
sådana fall betyda att källtransparensen vad gäller dessa 
källor är lägre då de risken att tolka och översätta fel 
är betydande. Ryssland har också fler engelskspråkiga 
medier, vilket kan göra dem mer attraktiva att använda 
för svenska journalister.

Tabell 6. Källor i bevakningen av fyra fall* under kriget  
i Ukraina

Mediekällor Antal källor Andel (%)

Internationella medier/journalister 168 56
Ryska medier/journalister 38 13
Ukrainska medier/journalister 14 5
Svenska medier/journalister 79 26
Summa mediekällor 299 100

Ryska källor Antal källor Andel (%)

Ryska politiker 247 75
Ryska militär/myndigheter 70 21
Ryska NGO och civila strukturer (sjukvård etc) 2 0,5
Ryska civila/enskilda 4 1
Ryska kändisar (sport/kultur mm) 2 0,5
Ryska experter 5 1
Totalt ryska källor 330 100
Andel ryska källor av alla källor 15,8%
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Tabell 6. forts.

Ukrainska källor Antal källor Andel (%)

Ukrainska politiker 434 63
Ukrainska militär/myndigheter 88 13
Ukrainska NGO och civila strukturer (sjukvård etc) 30 4
Ukrainska civila/enskilda 137 20
Ukrainska kändisar (sport/kultur mm) 0 0
Ukrainska experter 2 0
Totalt ukrainska källor 691 100
Andel ukrainska källor av alla källor 30,4 %

Västliga källor Antal källor Andel (%)

Västliga politiker (t ex EU, UK och USA) 548 55
Västliga militär/myndigheter (Nato etc) 126 13
Västliga NGO och civila strukturer (sjukvård etc) 118 12
Västliga civila/enskilda 7 0,5
Västliga kändisar (sport/kultur mm) 5 0,5
Västliga experter 191 19
Totalt västliga källor 995 100
Andel västliga källor av alla källor 53,6 %

Antal källor totalt 2 315
*De fyra fallstudierna rör bombningen av, BB i Mariupol, biologiska och kemiska 
vapen, massakern i Butja samt rapporter om stupade soldater. N= 565

När det gäller källor i olika samhällssfärer i de fall vi 
undersökt råder en delvis annorlunda prioritetsord-
ning (tabell 6). Västerländska källor dominerar för-
visso, men de ukrainska källorna har en betydligt mer 
framskjuten position och är nära dubbelt så många (30 
procent) jämfört med de ryska (16 procent). De ryska 
källorna är starkt kopplade till de politiska och mili-
tära maktsfärerna (totalt 96 procent), medan källorna 
från Ukraina även inbegriper civilbefolkningen och 
olika organisationer. De västerländska källorna står 
ut i den bemärkelsen att olika typer av experter har en 
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betydande roll för rapporteringen (19 procent). Ryska 
och ukrainska experter är i princip frånvarande som 
källor i materialet.

I det digitala medielandskapet råder knappast någon 
brist på källor. Tvärtom är problemet ofta hur motta-
gare ska kunna orientera sig bland de tusentals filmer, 
bilder och inlägg som flödar inom och mellan sociala 
medieplattformar. Sociala medier har blivit en mycket 
viktig källa för journalister. De erbjuder också en ny 
sorts transparens, eftersom inlägg från till exempel 
Twitter eller Instagram kan inbäddas i den journalis-
tiska bevakningen vilket gör att läsare kan klicka sig 
vidare för att ta reda mer om ursprungskällan. Med 
transparens kommer även etiska problem. Vi har vid ett 
antal tillfällen kunnat notera hur tidningar bäddar in 
bilder och filmer från sociala medier utan att ge läsa-
ren någon information om vem källan är, eller i vilken 
utsträckning kontot är tillförlitligt. Hanteringen riske-
rar hamna i ett slags naiv objektivism, där ett inläggs 
faktiska existens förvisso inte kan förnekas, men där 
frågor om sanningshalt och partiskhet trängs undan till 
förmån för ett starkt nyhetsvärde. Risken med sådan 
källhantering är att läsaren till slut blir ansvarig för 
källkritiken, när det i själva verket bör vara tvärtom.

Transparens när det gäller trovärdighet?

Källkritiken och de journalistiska normerna sätts på 
prov i krigsbevakning: Ska osäkra uppgifter publi ceras 
snabbt eller ska de bekräftas av andra källor? Hur kan 
nyhetsredaktionerna vara transparenta när det gäller 
källornas trovärdighet och i vilken mån fakta är bekräf-
tade eller inte?



Hur vet medierna | 6564 | Gunnar Nygren och Andreas Widholm

De svenska medierna är en del av det internationella 
nyhetssystemet. De är beroende av nyhetsbyråer och 
andra medier, och detta beroende bygger på förtroende 
som är ett resultat av en lång erfarenhet av att nyheter-
nas ”underleverantörer” är noga i sin verifiering. För-
troende är den ena sidan i denna dagliga bevakning, 
den andra sidan är transparens om vilka källor som 
har använts och om de osäkerheter som finns i rap-
porteringen. På detta område visar resultaten att de 
svenska redaktionerna har blivit mer öppna om risken 
för desinformation och bristande trovärdighet hos de 
källor man ändå citerar.

Tabell 7. Finns det någon bedömning i texten i vilken  
mån källorna är trovärdiga – i alla de fyra case som ingår  
i studien? (%)

Nej
Ja, de är 

trovärdiga
Ja, tydliga 
förbehåll

Ja, de bedöms 
som inte 

trovärdiga
Totalt antal 

artiklar

SVT 66 4 14 16 50

SR 78 0 7 15 27

TV4 65 4 14 17 57

DN 51 2 14 33 85

SvD 61 5 15 19 59

Expressen 64 1 11 24 77

Aftonbladet 62 7 8 23 114

Göteborgs-Posten 48 9 14 29 56

Sydsvenskan 60 10 7 23 40

Totalt antal 341 27 67 130 565

Andel (%) 60 5 12 23 100
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En samlad analys av bevakningen av de fyra fallen 
visar att i fyrtio procent av artiklarna/inslagen finns 
det någon slags bedömning av trovärdigheten (tabell 
7). Vanligast är då att källor bedöms vara icke tro-
värdiga, i de flesta fall ryska källor. Bedömningar om 
trovärdighet är något ovanligare i etermedierna och 
allra vanligast i Dagens Nyheter. Källornas partiskhet 
och tidigare erfarenheter av källorna är några grunder 
för bristande trovärdighet. Men vanligast är att redak-
tionen tydligt säger att man vet att källorna ljuger 
(oftast ryska källor).

Ofta används markörer som ”Kreml förnekar” 
eller ”Ryssland hävdar” för att markera bristande tro-
värdighet. Det är vanligt att referera till andra medier 
eller experter för att peka på bristande trovärdighet i 
ryska påståenden, till exempel ”Enligt BBC finns inget 
stöd…” (Expressen 15 mars) och ”Experter har avfär-
dat de ’bevis’ som Rysslands lagt fram” (TT 25 mars). 
Men det är inte ovanligt med direkta påståenden som 
”det ryska påståendet har sedan motbevisats som lögn” 
(DN 14 mars). Eller i kommentarer och krönikor:

– Ryssland ljuger om i stort sett allting som händer 
i Ukraina och bedriver en fruktansvärd desinforma-
tionskampanj, säger SVT:s Moskvakorrespondent 
Bert Sundström (SVT 4 april)22

Ett sätt att öka transparensen i rapporteringen är 
att tydligt ange när faktauppgifter inte är bekräftade/
verifierade. Analysen av alla de fyra fallen visar att det 
anges att det finns obekräftade fakta i 15 procent av alla 

22 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svt-s-korrespondent-om-ryska- 
svaret-logner
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artiklar (tabell 8). Ofta gäller det uppgifter som siffror 
på antal dödade eller andra konkreta fakta. Dessa obe-
kräftade fakta omges då av så kallade ”disclaimers”, 
tydliga markeringar av osäkerheten som ”obekräftade 
uppgifter om att kemiska stridsmedel använts…” (TT 
12 april). Ett annat sätt är att understryka att uppgif-
terna kommer från den ena sidan (ofta den ukrainska), 
nyckelordet är då ”uppger” som antyder att fakta inte 
är bekräftade. Det är också vanligt att större bakgrun-
der också betonar vad man inte vet: ”vem som grävt 
(massgraven) och hur många som begravts där är 
oklart” (Expressen 4 april).

Tabell 8. Anges det i artikeln/inslaget om fakta är bekräftade 
eller inte? (procentandel av alla artiklar i de fyra fallstudierna)

Medium
Anges 
inte

Det anges 
att det finns 
obekräftade 

fakta

Det anges 
att fakta är 
bekräftade

Det finns både 
bekräftade och 

obekräftade 
fakta

Antal 
artiklar  

och inslag

SVT 76 6 18 0 50

SR 82 11 7 0 27

TV4 76 7 12 5 57

DN 74 13 11 2 85

SvD 76 15 5 3 59

Expressen 77 8 14 1 77

Aftonbladet 75 15 10 1 114

Göteborgs-Posten 62 20 14 4 56

Sydsvenskan 68 20 12 0 40

Totalt 417 72 65 11 565

Andel (%) 74 13 11 2 100
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En bredare bevakning

Är det mycket att tre av tio artiklar/inslag på olika sätt 
markerar bristande trovärdighet hos de källor som 
används? Att en av fyra artiklar/inslag tydligt markerar 
om fakta är bekräftade eller obekräftade? Den journa-
listiska auktoriteten bygger på att reportern och hela 
det nyhetsmaskineri där han/hon ingår strävar efter 
att komma så nära sanningen som möjligt (Kovach 
och Rosenstiel 2021). I denna överenskommelse med 
publiken behöver journalisten oftast inte redovisa de 
tveksamheter som uppstått under arbetet, det förut-
sätts att journalisten kollat uppgifterna så långt det är 
möjligt. Det ligger i nyhetsjournalistikens undertext 
att fakta ska vara kollade. Denna traditionella jour-
nalistiska auktoritet anges också som en av flera för-
klaringar till att bevakningen av kriget i Ukraina 2014 
knappt nämnde risken för desinformation (Nygren 
och Hök 2016).

I bevakningen av kriget 2022 har det hänt något. Des-
information och propaganda har blivit ett viktigt ämne i 
bevakningen av kriget, och det är inte ovanligt med mar-
keringar i rapporteringen för att visa när fakta är osäkra 
och källorna inte trovärdiga. Det ökar transparensen 
gentemot publiken, och blir samtidigt en ”brasklapp” 
för journalisten att ”jag kan ha fel…”. I längden kan 
detta stärka den journalistiska auktoriteten.

Men det finns också en risk för ensidighet i bevak-
ningen av kriget i Ukraina. Mönstren i källanvändning 
och perspektiv är tydligt pro-ukrainska, beroendet av det 
västliga nyhetssystemet är tydligt. Den pro-ukrainska 
hållningen är naturlig mot bakgrund av Rysslands brutala 
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angrepp på Ukraina och journalistikens roll som en del av 
den demokrati som hotas. Men samtidigt blir det också 
svårt för publiken att förstå Rysslands roll och agerande 
i kriget.

En bredare bevakning av kriget med mer språkkom-
petens på redaktionerna (till exempel i ukrainska och 
ryska) skulle ge tillgång till långt fler källor, särskilt 
idag med sociala medier och andra nätkällor. En större 
kunskap i digital källkritik på redaktionerna skulle 
också göra det möjligt att bredda urvalet av källor – 
kunskaper i det som brukar kallas digital forensics 
som innebär en kritisk granskning av digitalt innehåll. 
Då skulle bevakningen bli mindre beroende av de stora 
nyhetsbyråerna.

En generell slutsats av våra olika delstudier är att 
journalistiken visar ett förhållandevis stort intresse 
för svårigheterna att nå fram till säker kunskap om 
kriget. Informationskriget finns närvarande, antingen 
indirekt genom osäkerhetsmarkörer, eller direkt via 
rapportering om propaganda och desinformation. 
Men med tanke på den svenska journalistikens mycket 
starka beroende av nyhetsbyråer och andra medier, 
saknas det fortfarande en mer självkritisk bild kring 
vilka aktörer som egentligen dominerar nyhetspro-
duktionen, och vad det får för konsekvenser för med-
borgarnas kunskaper.

Avslutningsvis finns anledning att nämna några 
begränsningar när det gäller resultaten. Studien byg-
ger på fallstudiemetodik, vilket betyder att vi inte kan 
generalisera resultaten till Ukraina-rapporteringen 
som helhet. Resultaten om desinformations- och 
propa gandamarkörer är dock representativ för de sex 
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första veckornas rapportering. En hel del material 
som producerats har vi inte kunnat studera. Det gäl-
ler framförallt den journalistik som produceras i form 
av live-flöden, samt i tidningarnas tv-bevakning. För 
sådant material finns tyvärr inga pålitliga arkiv. Ett 
utmärkande drag för live-rapportering är en hög grad 
av osäkerhet samt att nyheterna succesivt uppdateras 
i takt med att nya uppgifter strömmar in till redak-
tionerna (Lewis & Cushion, 2009; Widholm, 2016b). 
Hade live-rapportering inkluderats i undersökningen 
hade de sociala medierna troligen haft en ännu mer 
central roll. Sannolikt hade också andelen icke veri-
fierade nyheter varit betydligt högre än vad den här 
undersökningen visar.
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Bilaga: Metodkommentar

I en kvantitativ innehållsanalys är det viktigt att kon-
trollera undersökningens reliabilitet. Detta har gjorts 
genom ett reliabilitetstest där kodaren dubbelkodat 
10 procent av materialet och sedan jämfört det med 
originalkodningen. Kodningens reliabilitet kontrolle-
rades med Holsti-metoden. Överenstämmelse mellan 
originalkodning och dubbelkodning visade på god 
reliabilitet, vilket betyder att samtliga variabler hade 
en Holsti- koefficient som översteg 0,8.

De artiklar och inslag som analyserats har inhämtats 
från det digitala mediearkivet Retriever. Vi använde 
oss bara av digitala källor. Eftersom vi arbetat med en 
fallstudiedesign, har särskilda sökord använts för res-
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pektive fallstudie. Undersökningarna är också gjorda 
under olika tidsperioder. Söksträngar och tidsperioder 
för respektive studie redovisas nedan.

Desinformations- och propagandamarkörer

(ukrai* OR ryss* OR rysk* OR krig*) AND (des-
inf* OR fake* OR fejk* OR propagand* OR ”falska 
nyhet*” OR ”falsk nyhet*” OR manipul* OR infor-
mationskri*)
Period: 24 februari–6 april 2022.

Bombningen av BB och barnsjukhus i Mariupol

(bb OR barnsjukhus*)
Period: 9 mars–22 mars

Biologisk och kemisk krigföring

(biologisk* OR kemisk*) AND vapen*
Period: 24 februari–21 april

Massakern i Butja

Intros:(bucha* OR butja*)
Period: 1–15 april

Krigföringens förluster

intros:(förlu* OR förlo*) AND (ryss* OR ukra* OR 
rysk*)
Period: 24 feb–7 april


