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Under krigets för dagar rådde ett fullständigt kaos 
kring vad som hände: etablerade kanaler för officiell 
kommunikation fungerade inte. Ett nytt system med 
officiella telegramkanaler infördes först runt den 1 
mars 2022, men under de första timmarna – och till 
och med dagarna – av kriget fanns det ingen klar upp-
fattning om vad som pågick. Enligt många vittnesmål 
rådde en liknande situation inom regeringens och 
militärens strukturer. Före den 24 februari trodde inte 
majoriteten i Ukraina på ett fullskaligt krig, utan ville 
tro att även om det värsta skulle hända så skulle kon-
flikten begränsas till östra Ukraina, och möjligen till 
de södra regionerna, för att Ryssland ville upprätta 
en landväg till Krim. Följaktligen var det inte många 
ukrainare som var redo för ett fullskaligt ingripande 
från Rysslands sida.

Det fanns ett sådant enormt flöde av information 
med många förfalskningar och läckta hemliga upp-
gifter samtidigt, och ibland till och med en blandning 
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av båda, att journalisterna blev överväldigade. Det tog 
många viktiga dagar innan situationen stabiliserades.

Efter att den första chocken hade lagt sig etablerades 
ett informationsspridningssystem som vi ska beskriva 
vidare i denna artikel.

De sociala mediernas roll

I och med krigsutbrottet blev de sociala medierna en 
kraftfull och populär kommunikationskanal  mellan 
myndigheterna å ena sidan och befolkningen och 
medierna å den andra. Den sociala medieplattformen 
Telegram var populär i Ukraina redan före kriget, 
men i och med krigsutbrottet flyttade majoriteten av 
myndigheterna över till Telegram. Myndigheternas 
officiella webbplatser, liksom sidor på andra sociala 
medier, fungerar fortfarande, men Telegram har blivit 
till en av de viktigaste plattformarna. Det är ofta den 
primära informationskanalen med detaljer om ryska 
missilattacker eller myndigheternas senaste uttalanden 
– först senare dyker samma meddelanden upp på andra 
officiella plattformar. Det är vanligt att information 
från de ukrainska myndigheternas verifierade kana-
ler i Telegram återpubliceras av såväl ukrainska som 
utländska medier utan ytterligare faktagranskning.

Vid sidan av de officiella kanalerna finns många 
andra Telegramkanaler, regionala eller nationella, 
som lägger ut betydligt mer och snabbare information 
om flygattacker och dess konsekvenser, men infor-
mationen är inte alltid korrekt. På listan över de mest 
populära Telegramkanalerna i Ukraina är majorite-
ten anonyma. De påstås vara mediekanaler, men det 
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finns inga bakomliggande medier kopplade till dem. 
Det finns mycket begränsad information om vem som 
står bakom dem. Telegramkanaler regleras inte av 
ukrainsk lagstiftning, de kan inte stängas eller begrän-
sas, deras ägare är okända och de är inte skyldiga att 
offentliggöra information om sig själva.

Som tidningen Wired uttrycker det i en artikel om 
Telegram så ingriper sällan Telegrams ryska grundare, 
Pavel Durov, i kontroverser men han har skrivit om kri-
get. (Burgess 2022) Den 27 februari 2022 skrev Durov 
på Telegram:

Telegramkanaler blir alltmer en källa till obekräftad 
information om ukrainska händelser. Vi har inte den 
fysiska förmågan att kontrollera sanningshalten i alla 
kanalpublikationer.

Förmodligen är antalet följare det enda sättet att 
påverka de anonyma kanalerna att kvalitetssäkra sitt 
innehåll, men det verkar som om människor föredrar 
att läsa de kanaler vars partiskhet de delar. Och det 
finns en efterfrågan på alla åsikter på Telegram.

För att förstå Telegram-kanalernas betydelse i 
Ukraina tänka på vad som händer direkt efter ett luft-
värnslarm: När larmet ljuder söker människor ett 
mer eller mindre bra skydd, beroende på den aktu-
ella säkerhetssituationen i regionen. Sedan väntar de 
nervöst på nyheter om vilken region som drabbats av 
ryska attacker den här gången. Det gäller inte bara 
människor i landet eller invånarna i en viss ukrainsk 
region, utan också ukrainare som bor utomlands 
som oroas för släktingar eller vänner som lämnats 
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kvar. Under sådana omständigheter blir lokala Tele-
gramkanaler och grupper i andra sociala medier den 
 dominerande informationskällan som först senare 
kontrolleras mot officiella källor.

Enligt en undersökning som Kiev International 
Institute of Sociology genomförde i maj 2022, angav 
76,6 procent av ukrainarna att sociala medier var den 
primära informationskällan under kriget, och Tele-
gram är ledande bland dem (65,7 procent använder 
det för att få information). Inofficiella kanaler är all-
tid först att publicera ”nyheter” om den region eller 
stad som attackerats. Ofta finns också halvt suddiga 
videor eller foton. Fotona ser ganska lika ut: svart rök 
långt borta i ett landskap som kan vara vart som helst 
i Ukraina. Ibland är informationen korrekt, ibland 
inte. Om det är ett misstag publicerar de bara en fras 
som säger att angrepp i den eller den regionen har inte 
bekräftats. Förvånansvärt nog fortsätter människor 
att läsa dem trots sådana regelbundna misstag (en av 
dessa kanaler, ”Truha Ukraine” (Труха Украина), 
hade ungefär 2 miljoner läsare i juli 2022).

Kanske fortsätter människor att vända sig till sådana 
informationskanaler på grund av ett desperat behov 
av information. Kanalerna omnämns mycket sällan i 
medierna eftersom journalister är ganska försiktiga 
med att citera dem. I stället används kanalerna ofta som 
första informationskälla som senare måste bekräftas 
av officiella eller andra källor. Det är en vanlig praxis i 
Ukraina att informera om missilattacken först efter att 
en officiell bekräftelse har offentliggjorts (på lokal nivå). 
Innan dess brukar medierna säga att det fanns rappor-
ter om hörda explosioner och att fler detaljer väntas.



Oklar strategi i ukrainska mediers krigsbevakning | 7978 | Daria Taradai

Pro-ryska kanaler i Telegram

Den andra problematiska gruppen Telegramkanaler 
omfattar sådant som officiellt har klassificerats som 
ryska narrativ. Den 1 mars 2022, efter krigets första 
vecka, offentliggjorde Ukrainas säkerhetstjänst en 
lista över de kanaler som påstås legitimera begreppet 
Novorossija, alltså de regioner som bör annekteras 
och förbli under rysk kontroll. Det fanns tretton olika 
kanaler på listan, sex av kanalerna är politiska och sju 
är regionala nyhetskanaler som täcker de regioner som 
av Ryssland betraktas som pro-ryska och som drabbas 
hårdast av ryska attacker.

Innan kriget bröt ut var denna grupp av politiska 
kanaler relativt populära eftersom de hävdade att de 
hade exklusiv information från politiska insiders och 
därför kunde ge en alternativ syn på politiska händelser.

Namnen på kanalerna är metaforiska för den ukrain-
ska publiken. En heter till exempel ”Svart kvartal”, vil-
ket anspelar på namnet på produktionsbolaget ”Kvartal 
95” som president Volodymyr Zelenskyj grundade när 
han arbetade i underhållningsindustrin.

Senare, i juli 2022, offentliggjorde Ukrainas säker-
hetstjänst en längre lista över de pro-ryska kanaler, nu 
omfattande ett hundratal. Vi har tittat igenom dessa 
kanaler och delat in dem i tre huvudgrupper:

• Den första gruppen omfattar lokala regionala kana-
ler som täcker situationen i en viss stad eller region. 
Vanligtvis är dessa regioner redan ockuperade av 
Ryssland eller är under kraftig beskjutning av den 
ryska armén. Dessa kanaler är uppenbart pro-ryska 



Oklar strategi i ukrainska mediers krigsbevakning | 7978 | Daria Taradai

och återger det ryska perspektivet: dessa städer och 
regioner led innan ockupationen, när de var en del 
av Ukraina, och nu njuter de av ett ”fredligt liv” och 
ser fram emot att bli annekterade av Ryssland. Alla 
budskap i dessa kanaler är konstruerade i enlighet 
med officiell rysk propaganda. En betydande del av 
innehållet utgörs också av kopierade meddelanden 
från officiella ryska kanaler och kanaler från den så 
kallade Folkrepubliken Donetsk.

• Den andra gruppen består av lokala kanaler som 
bevakar situationen i städer och regioner nära front-
linjen, men som inte har en lika tydlig rysk diskurs. 
De publicerar en blandning av uppenbara fejk-
nyheter, om kriget och människors liv i Ukraina och 
utomlands, tillsammans med verkliga nyheter om 
missilattacker, flyglarm och konsekvenser. Sådana 
kanaler kan vara farligare eftersom agendan inte är 
så uppenbar, särskilt inte för vanliga läsare.

• Slutligen finns det en grupp kanaler som tillhanda-
håller så kallade politiska nyheter som främjar upp-
fattningen att Ukrainas motstånd omedelbart bör 
upphöra för att istället söka fred med Ryssland för 
att undvika att statsförfall. Information som publi-
ceras av sådana kanaler kan närmast beskrivas som 
rykten och tillskrivs icke-namngivna källor från 
olika ukrainska institutioner. Den inställningen är 
inte spridd i Ukraina, enligt färska undersökningar: 
I juli 2022 var 84 procent av ukrainarna inte beredda 
att ge upp de ockuperade ukrainska territorierna 
för fred, men trots det har kanalerna en viss publik. 
En av kanalerna från denna grupp, med titeln 
 ”Sanningsenligt”, har cirka 650 000 prenumeranter 
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(i juli 2022) och är därför ganska populär trots att 
deras budskap inte kan verifieras överhuvudtaget.

Ukrainska myndigheter avråder läsning av dessa 
kanaler på grund av Kreml-koppningarna, men efter-
som Telegram inte är reglerat kan de ukrainska myn-
digheterna bara uppmana, de kan inte stänga eller 
blockera information. Men varför läser människor 
kanalerna, trots att de uppvisar en så tydlig vinkling?

En möjlig orsakerna är att de tycks ge andra och 
alternativa perspektiv, något som det kan finnas ett 
uppdämt behov av i en situation där det finns statlig 
kontroll över televisionen (sedan krigets början sänder 
alla befintliga tv-kanaler statlig tv). Det finns en tydlig 
önskan hos den ukrainska regeringen att alla medier 
följer en bestämd nyhetsagenda. I slutändan kan 
människor, som avvisar den statliga agendan, inte få 
en fullständig bild i de pro-ryska Telegramkanalerna. I 
stället får de den andra dimensionen av propagandan: 
den pro-ryska. Situationen borde vara oroande för de 
ukrainska myndigheterna, men det finns inga tecken 
på en försvagning av statens informationskontroll.

Officiella kanaler och trovärdighet

Det finns en gryende diskussion inom journalistkåren 
huruvida det är rimligt att använda officiella Tele-
gram-kanaler som informationskälla. Ett av argumen-
ten till försiktighet med Telegram har att göra med 
dess eventuella koppling till den ryska säkerhetstjäns-
ten, genom de ryskfödda grundarna av plattformen, 
Pavel och Nikolai Durov.
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Pavel Durov, Telegrams vd, lämnade Ryssland 2016 
efter konflikter med de ryska myndigheterna och har 
sedan dess bott i Dubai. 2014 sålde han sitt tidigare 
projekt Vkontakte1 och började utveckla Telegram. En 
konflikt blossade upp när ryska myndigheter försökte 
ta kontroll över Telegram. Durov lämnade till sist 
 lämnade Ryssland, men tjänsten fungerar fortfarande 
i landet.

En diskussion om huruvida det är bra att i så hög 
grad förlita sig på Telegram startades av några medie-
experter i Ukraina, men frågan fick aldrig riktigt fäste 
fångades inte upp på djupet. Journalister fortsätter i 
allmänhet att lita på officiella Telegramkanaler och 
betrakta dem som pålitliga källor. Samma sak gäller 
ukrainska myndigheter som fortsätter att kommuni-
cera på plattformen. En av de möjliga förklaringarna 
är att Telegramkanaler är lättillgängliga, särskilt i en 
krigssituation: i stället för att besöka eller följa olika 
webbplatser eller Facebook-sidor kan en journalist 
enkelt och snabbt läsa alla regionala myndigheters 
Telegramkanaler. Det är särskilt bekvämt för jour-
nalister som arbetar på fältet eller under beskjutning 
eller vid flyglarm.

Fokus är dessutom oftare på journalistikens inne-
håll, och vilka källor som har används, snarare än att 
diskutera mediet som levererade informationen.

1 Vkontakte står under statlig rysk kontroll, är landets mest populära 
 sociala nätverk. Är påtagligt likt Facebook till funktion.



Oklar strategi i ukrainska mediers krigsbevakning | 8382 | Daria Taradai

Ryska källor

Förutom att kriget naturligtvis har vänt upp och ner 
på journalisters arbete sedan februari 2022 så har ett 
antal andra saker påverkat de ukrainska journalister-
nas situation, bland annat möjligheten att verifiera 
uppgifter. En av dessa kritiska utmaningar gäller hur 
ryska informationskällor ska betraktas. Majoriteten 
av ryska webbplatser är blockerade i Ukraina, men de 
kan nås antingen via VPN2 eller sociala medier. Rysk 
information betraktas som propaganda och desinfor-
mation av de ukrainska myndigheterna.

Från krigets första dag har ryska tjänstemän 
använt eufemismer, förnekat att ryska soldater begått 
några övergrepp även när det fanns tydliga bevis, 
och så vidare. Kriget i sig benämns av Ryssland som 
en ”special operation”, alla civila förluster förnekas 
 liksom all skada på civil infrastruktur i Ukraina.

Eftersom de ryska myndigheterna inte kan  hållas 
ansvariga inför någon så begränsas de inte i sina utta-
landen. Massmord i Butja har avslöjats efter det ryska 
tillbakadragandet från Kievregionen och Moskvas 
reaktion på dessa avslöjanden är mycket anmärknings-
värd. Den ryske utrikesministern Sergej Lavrov hävdar 
till exempel att filmer av kroppar i Butja, som dök upp 
strax efter det ryska tillbakadragandet, var ”iscensatta”.

Ryssland har hävdat att dessa bilder och videor visar 
”fejkade döda kroppar” och att det hela ”iscensattes” 

2 VPN, eller Virtual Private Network, är ett sätt att komma åt internet 
 genom att låta trafiken först passera en annan dator, för ändamålet 
placerad i ett annat land. Läsaren har då tillgång till internet såsom om 
 denne befann sig i det land där VPN-servern är placerad.
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efter att dess trupper lämnat staden. Ryssland har inte 
tagit något ansvar för Butja-massakern trots de många 
vittnesmål, satellitbilder, fotografier och filmer från 
vanliga människor samt rån övervakningskameror 
som visar att ryska styrkor bär skulden. Ett okritiskt 
upprepande av ryska uttalanden bidrar till att legiti-
mera lögnen och ge ytterligare uppmärksamhet åt 
 falska påståenden.

Samtidigt är ryssarna onekligen en part i kriget och 
deras perspektiv bör också uppmärksammas, men 
hur och på vilket sätt ska det göras? Många ukrainska 
medier väljer att helt ignorera de ryska ståndpunkterna, 
andra föredrar att bevaka dem på ett sarkastiskt sätt för 
att visa att på den låga trovärdigheten. Detta skiljer sig 
mycket från västmediernas bevakning: där är det ryska 
perspektivet alltid är närvarande, dock med försök att 
visa dess absurditet.

Samtidigt finns det fall där ryska officiella källor 
används eftersom de innehåller information, till exem-
pel om flygattacker, som ukrainska källor inte har. Den 
ukrainska regeringen begränsar rapportering av vissa 
typer av innehåll, till exempel såsom konsekvenser av 
missilattacker, särskilt under de första timmarna efter 
händelserna och tillåter endast att ge mycket allmänna 
beskrivningar. Under sådana förhållanden måste 
ukrainska och utländska journalister söka någon slags 
balans mellan att hålla sig till krigslagarnas krav på 
återhållsamhet och att informera allmänheten. Ryska 
källor används för att få en bättre förståelse för situa-
tionen, även om de inte citeras.

Ett anmärkningsvärt fall i detta sammanhang var 
upplösningen av belägringen av Azovstal i Mariupol, 
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där ukrainska soldater kapitulerade i slutet av maj 2022. 
Ukraina kallade kapitulationen för en evakuering och 
tystade ner händelsen helt. Journalister ombads att inte 
rapportera för att inte störa den militära operationen, 
allt medan ryska statliga medier rapporterade live och 
visade både bilder och videoklipp. Händelsen hade dock 
så stor betydelse att den inte gick att ignorera i ukrainska 
medier. Bilder på de tillfångatagna soldaterna spreds på 
ett stort antal meddelandeplattformar samt i grupper på 
sociala medier, och på grund av det stora allmänintresset 
tvingades ukrainska journalister också använda sig av 
information och bilder från ryska källor.

Kontroll av ukrainska källor

Det finns också problem med ukrainska informations-
källor. För det första begränsar den ukrainska reger-
ingen tillgången till viss känslig information, till exem-
pel om Ukrainas förluster. Officiellt kommer då och 
då ungefärliga uppskattningar, men det finns ingen 
tillförlitlig statistik: den är hemligstämplad. Dessa upp-
skattningar skulle kunna användas av ukrainska medier 
för att räkna ungefärliga siffror av förlusterna, men att 
göra sådana uträkningar kan betraktas som ett lagbrott 
av regeringen vilket innebär att ukrainska medier är 
mycket försiktiga. Istället skildras de dödade soldater-
nas personliga öden utförligt, sådana reportage tystas 
inte ner. Men utan att känna till de samlade förlusterna 
kan ukrainarna naturligtvis inte bedöma vare sig den 
ukrainska militärens effektivitet eller den allmänna 
situationen i armén. Samhället kan inte heller helt och 
fullt förstå vilket pris som landet betalar.
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Ukrainska myndigheter tillåter inte heller att ukrain-
ska medier publicerar detaljer om missilattacker eller 
information om västligt militärt bistånd som inte 
bekräftats av ukrainska officiella källor, och så vidare.

För det andra fanns det sällsynta men kända fall där 
ukrainska regeringen rapporterat om krigsbrott vilka 
senare avslöjades som förfalskningar. Särskilt gäller 
det uppgifter om sexualbrott. Trots att det finns en 
stor mängd bevis som grundligt samlats in och som 
bevisar en exempellös omfattning av våld som ryska 
soldater begått mot civila, undergräver falska histo-
rier som rapporterats av officiella källor förtroendet 
och försvårar journalisters arbete ytterligare. Trots att 
sådana fall är otroligt sällsynta, så försvagas Ukrainas 
trovärdighet på den internationella arenan – dessutom 
uppmärksammas de av ryska och pro-ryska medier. 
Känsligheten vid sexualbrott gör dem särskilt svåra att 
verifiera när tvivel uppstår.

Fallet med ombudsmannen

Det händelse som fått mest uppmärksamhet är avske-
dandet av Ljudmyla Denisova som följde efter kritik 
mot hennes arbete. Denisova var en politiker som ut-
sågs till ombudsman för mänskliga rättigheter av det 
 ukrainska parlamentet 2018, före Volodymyr Zelenskyj 
blev president.

I krigets första skede var Ljudmyla Denisova en 
framträdande röst när hon skildrade brott och över-
grepp som begåtts av ryska soldater. I sociala medier 
publicerade hon många inlägg som innehöll detal-
jerade beskrivningar av sexuellt våld samt brott mot 
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barn. Ukrainska journalister och människorätts-
aktivister blev upprörda över det sätt som Denisova 
tillhandahöll information och skrev ett gemensamt 
öppet brev där de uppmanade henne att undvika att 
skriva en ”skandalkrönika”.

Det fanns också minst ett fall där reportrar konsta-
terade, att Denisova ändrade Facebook-inlägg och tog 
bort detaljer om våldtäkter på barn. Efter att hon blivit 
borttvingad från sin post, publicerades en granskning i 
en av Ukrainas mest populära medier där källor från pre-
sidentens kansli berättade att Denisova fabricerat vissa 
detaljer om brott som begåtts av den ryska armén. Men 
granskningen gav inga tydliga bevis för anklagelserna 
och specificerade inte vilken information som var falsk.

Det allmänna intrycket är att det, trots verkliga och 
definitivt bevisade brott från den ryska arméns sida, 
fanns vissa detaljer eller händelser som den tidigare 
ukrainska ombudsmannen helt enkel hade hittat på. 
Det sägs att Denisova betraktade det som en del av 
informationskriget. Problemet är att sådana skandaler 
kan undergräva förtroendet för Ukraina.

Det var ingen överraskning att uppgifterna plock-
ades upp av ryska medier, politiker och bloggare och 
användes för att bekräfta den ryska berättelsen om 
fejkade mord och våldtäkter i Ukraina. Ytterligare ett 
problem är att sexualbrott är ett mycket känsligt ämne 
och att offren sällan är beredda att tala offentligt. Där-
för beskrevs inte många fall av sexuellt våld i detalj av 
medierna. Ofta var psykologer de enda källorna till 
sådana anonyma berättelser.

Det finns andra fall av falska uttalanden från Ukrai-
nas officiella källor, bland annat om förstörda militär-
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fordon, etcetera. Många av dem orsakades av vanliga 
misstag, särskilt under krigets första dagar.

Ytterligare ett fall rör den ukrainska generalstabens 
dagliga rapport om dödade ryska soldater och för-
störda militärfordon. Dessa siffror återpubliceras van-
ligtvis av många ukrainska medier utan att granskas 
eller bekräftas. Jämförelsevis beskriver västerländska 
experter Rysslands förluster som betydande, men färre 
jämfört med Ukrainas officiella uppskattningar.

Ryska officiella källor har bara rapporterat förluster 
en enda gång, i mars 2022, och sedan dess nämns det 
inte alls. Vad ska journalister göra i en sådan situation? 
Är det rimligt att rapportera Ukrainas uppskattningar, 
även om de inte kan bekräftas?

Visuella element och deras begränsningar

Det ryska kriget mot Ukraina är mycket visuellt. 
Smartphones är billiga och vanliga, vilket gör video- 
och bildmaterial mycket utbrett. Och alla sidor använ-
der det aktivt i sitt informationskrig.

Innan kriget bröt ut diskuterades hur samhället 
skulle agera om mobilnät och kabelinternet inte fun-
gerar. I större delen av Ukraina visade det sig aldrig 
vara ett problem. Däremot var de som bodde vid front-
linjen ändå isolerade från omvärlden eftersom de inte 
kunde ladda sina telefoner, eftersom de saknade el.

Det gjordes försök att stänga av de ockuperade 
områdena från nätet, men de höll inte i mer än några 
dagar. Det enda stora undantaget är Mariupol. Staden 
belägrades av ryska hybridstyrkor under mer än två 
månader vilket innebar att stadens invånare saknade 
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stabil och tillförlitlig förbindelse med andra delar av 
Ukraina, både på grund av avsaknaden av elektricitet 
och på grund av det nedsläckta nätet. Efter att Ukraina 
förlorade striden om Mariupol är staden fortfarande 
avskuren från resten av världen. Fritt och oövervakat 
tillträde för utländska journalister är begränsat (från 
och med sommaren 2022). All rapportering från sta-
den måste godkännas av ockupationsstyret och kan 
därför inte bekräftas och uppgifter därifrån bör bedö-
mas kritiskt. Sammanfattningsvis, efter att ockupatio-
nen har fullbordades så bidrar bild- och filmmaterial 
från Mariupol inte längre till att förstå vad som händer 
i staden.

Utan tvekan spelar internet en avgörande roll för 
mediebevakningen. Tillgång till internet via Starlink, 
ett projekt av det amerikanska rymdbolaget SpaceX 
som möjliggör höghastighetsinternet via ett enormt 
nätverk av satelliter och som de ukrainska styrkorna 
har fått tillgång till, gör att videor och foton från slag-
fältet snabbt kan få spridning.

Sådana bilder levererades från den belägrade Azov-
stal-fabriken i Mariupol när staden redan var under 
rysk kontroll. Filmer som visar hur civila och småbarn 
tvingas leva under jorden i veckor för att undkomma 
rysk eldgivning var ofattbara. Innan de slutligen gav 
upp lyckades soldaterna i Azovstal, som var helt beläg-
rade av ryska styrkor, skicka filmer som dokumente-
rade styrkornas sista dagar. Bilderna spreds i medier 
över hela världen och väckte stor uppmärksamhet.

Tillgång till internet hjälper alltså Ukraina att upp-
rätthålla informationsagendan, men samtidigt finns 
också det potentiella säkerhetsproblemet att ukrain-
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ska soldater kontaktar medier utan att behöva gå 
genom sina officerare eller högre befälhavare.

Alla dessa faktorer kunde ha underlättat journa-
listernas arbete på grund av de många fotografiska 
bevisen från hela landet, men det blev inte resultatet. 
Istället tillbringar specialister på många nyhetsredak-
tioner dagar och nätter med att försöka verifiera de 
mest spektakulära videorna eller köpa kommersiella 
satellitbilder som visar hur områden har förändrats 
med tiden. Denna typ av journalistiskt arbete är 
extremt tidskrävande och kräver stora resurser, men 
är mycket viktigt eftersom det är en viktig motvikt till 
ryska förnekanden och whataboutism.

2014 jämfört med 2022

Kriget i Ukraina började redan 2014, då Ryssland 
annekterade Krim genom att hybridstyrkor under 
förevändningen att vara lokala separatister, ockupe-
rade en del av det ukrainska territoriet i Donetsk- 
och Luhansk-regionerna. Under de följande åtta 
åren förnekade Ryssland inflytande över separatis-
terna – samtidigt som de försåg dem med vapen. Den 
ryska armén deltog inte i konflikten, uppgav landets 
ledning, och sade att de ryska soldater som bevis-
ligen återfanns bland separatisterna i själva verket 
var frivilliga.

Ukrainska medier var tvungna att relatera till detta 
narrativ och fick uppfinna olika språkliga konstruk-
tioner för att beskriva den ukrainska arméns mot-
ståndare: beväpnade rysslandsstödda separatister, 
pro-ryska miliser, och så vidare.
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Den ukrainska regeringen gjorde heller inte livet 
lättare för medierna eftersom det saknades en tydlig 
linje i den egna beskrivningen av de ryska hybrid-
styrkorna. Beroende på de politiska målen skiftade 
benämningarna. Just detta är den största skillnaden 
med situationen 2014 jämför med det fullskaliga kri-
get 2022. Nu är det tydligt vilka Ukrainas motståndare 
är och kriget kallas uttryckligen för Rysslands krig 
mot Ukraina eller benämns som rysk aggression. Även 
om soldaterna från de så kallade folkrepublikerna i 
Donbass också deltar i kriget är det tydligt att de står 
under fullständig kontroll av Ryssland.

Bortom terminologin finns det ytterligare en viktig 
skillnad mellan kriget 2014 och 2022. Under de första 
månaderna av kriget 2014 hade utländska journalister 
tillträde till områden som de ryska hybridstyrkorna 
hade ockuperat. Till och med ukrainska journalister 
hade möjlighet att komma in under den första tiden av 
ockupationen och utländska journalister hade tillgång 
fram till början av februari 2015. (BBC News 2015)

År 2022 saknar de flesta journalister något som helst 
tillträde till de regioner som ockuperas av Ryssland. 
De självutropade republikerna var nästan helt stängda 
under Covid-19-pandemin och i och med krigets bör-
jan blev det omöjligt att resa in. Mariupol är ett exem-
pel, dit endast personer som arbetar för ryska statliga 
medier får tillträde och staden är under fullständig 
kontroll av Ryssland.

I mitten av mars 2022 var nyhetsbyrån AP:s jour-
nalister Mstyslav Tjernov och Evgeniy Maloletka 
de sista som lämnade Mariupol. De beskrev sin dra-
matiska flykt från den belägrade staden i texten ”20 
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days in Mariupol: the team that documented the city’s 
agony” (Tjernov 2022a). Varför var deras flykt så far-
lig? Därför att Rysslands version av vad som pågick i 
Mariupol skilde sig väsentligt. Utländska journalister 
rapporterade om den enorma förödelse och den huma-
nitära katastrof i staden som orsakats av den ryska 
armén (Tjernov 2022b). Om Tjernov och Maloletka 
hade blivit tillfångatagna hade de sannolikt tvingats 
”erkänna” att deras material var förfalskat och riske-
rat att allt arbete varit förgäves.

Efter att ha tillfångatagits av ryska styrkor är det 
vanligt att de tvingas ställa upp på filmade bekännel-
ser som bekräftar den ryska agendan. Men inte heller 
dessa redogörelser är tillgängliga för publiken i Ryss-
land, om den inte själv gör ytterligare ansträngningar 
för att finna alternativa informationskällor, vilket de 
flesta inte gör. Här finns ytterligare en viktig aspekt, 
beträffande medielandskapet i Ryssland, som skiljer 
sig mellan 2014 och 2022: År 2014 fanns det flera rela-
tivt oberoende och inflytelserika medier i Ryssland, till 
exempel Novaja gazeta, TV Rain och Echo of  Mos-
cow (trots att de ägs av Gazprom). Dessutom fanns 
korrespondenter och lokalkontor för västerländska 
medier i Ryssland, till exempel BBC, Radio Liberty, 
Deutsche Welle.

Under 2014–2022 skedde en kraftig nedmontering av 
mediefriheten i Ryssland och införandet av nya medie-
lagar samt att journalister och medier belades med 
restriktioner efter att utpekats som ”utländska agen-
ter” förändrade snabbt situationen. Kulmen inträffade 
strax efter att Ryssland invaderade Ukraina. Alla käl-
lor till alternativ information förbjöds, många medier 
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stängdes, samtidigt som det i praktiken blev omöjligt 
för utländska journalister att arbeta i Ryssland.

Detta är viktigt, inte bara för att det gav ryska stats-
medier ett totalt informationsmonopol inom landet, 
utan också för att det begränsar den oberoende bevak-
ningen av Ryssland för en utomstående publik. Ryska 
statsmedier återger statens budskap med fullständig 
lydnad och utan minsta försök till granskning. Kreml 
får således upprepning och förstärkning av sin retorik 
full av eufemismer, som att kalla kriget för en ”special-
operation”, eller påståenden om att Ryssland inte 
har drabbats av några större konsekvenser av väster-
ländska sanktioner och att landet fortsätter att fram-
gångsrikt ”avnazifiera” Ukraina. Ryska myndigheter 
ljuger och utelämnar information. Även om utländska 
medier och experter kan ifrågasätta Rysslands age-
rande är det helt omöjligt för inhemska medier.

Ansvarsfriskrivningar

I utländska medier har det blivit vanligt med journa-
listiska friskrivningar i bevakningen av kriget mellan 
Ryssland och Ukraina. De exakta formuleringarna 
skiljer sig åt, men den allmänna idén är densamma: 
informationen går inte att verifiera.

Det är uppenbart att användningen av friskrivnings-
klausuler blivit alltmer sofistikerad med tiden. Jour-
nalister har uppfunnit flera olika fraser och använder 
dem under olika omständigheter. Är det möjligt att en 
journalist använda en friskrivningsklausul i stället för 
att göra ytterligare ansträngningar för att kontrollera 
viss information?
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Denna praxis kräver ytterligare forskning där man 
samtidigt studerar journalisternas motivation och publi-
kens uppfattning. Är det en ”strategisk ritual” för att 
göra rapporteringen mer trovärdig, trots omständighet-
erna? Varför tar journalister till sådana metoder? Har 
allmänheten någon nytta av sådana fri skrivningar? Vad 
är bäst: att inte publicera obekräftad information eller 
att publicera med friskrivningsklausul?

Slutligen, är det möjligt att motivera att publicering 
på grund av användningen av sådana friskrivnings-
klausuler?

Ruscister, orcher och ockupanter: patriotisk 
journalistik i Ukraina

Rysslands aggression gav en massiv reaktion i alla 
delar av det ukrainska samhället – journalistkåren 
är inget undantag. Vissa journalister anslöt sig till de 
väpnade styrkorna, och andra startade insamlingar 
genom att utnyttja sin popularitet i sociala nätverk. 
Reaktionerna var förutsägbar i en situation av full-
skaligt krig, när hela samhället mobiliserades.

Alla ukrainska medier bevakar inte kriget på 
samma sätt, men skillnaden ligger bara i hur tydligt 
det pro-ukrainska perspektivet är. Kvar finns mycket 
begränsat utrymme för kritisk bevakning. Även kritik 
mot regeringen eller av ukrainsk politik baseras på det 
pro-ukrainska perspektivet.

Utländska medier, inklusive de internationella pro-
gramföretagens ukrainska byråer, försöker hålla sig 
mer objektiva och neutrala, men absolut balans är 
illusorisk när det finns en uppenbar angripare och ett 
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tydligt offer. Utländska journalister undviker däremot 
det partiska språk som många ukrainska medier, jour-
nalister, politiker och experter använder. Denna typ av 
språk används av majoriteten av ukrainare i deras var-
dagliga kommunikation. Här är några exempel: Ryska 
styrkor kallas ”ruscister”, vilket är menat att ge asso-
ciationer till fascism, eller ”orcher”. Sådana benäm-
ningar används flitigt även i officiell kommunikation 
och i de lokala myndigheternas uttalanden.

Det finns ytterligare ett mycket populärt språkligt 
instrument för att visa attityden till Ryssland och Vit-
ryssland: båda länderna skrivs utan versaler, vilket 
strider mot ukrainska skrivregler.

Mediernas pro-ukrainska hållning kan ses – inte 
heller överraskande – i en närmast total frånvaro av det 
ryska perspektivet. I stället kan de ryska ståndpunk-
terna häcklas eller bemötas mycket kritiskt. Det är 
en ganska knepig situation eftersom ryska uppgifter, 
eller rapporter från de självutropade republikerna, så 
ofta har visat sig vara felaktiga att många ukrainska 
journalister helt enkelt ifrågasätter meningen med att 
bevaka dem överhuvudtaget.

Det allmänna intrycket är att det inte finns någon 
tydlig strategi för hur man ska hantera balansen när 
man bevakar detta krig. Besluten beror på situationen 
och de berörda journalisternas attityder.

Allt detta påminner om den ”patriotiska” journa-
listik som vi observerade bland ukrainska journalister 
2017–2018, under perioden mellan den första ryska 
attacken (2014) och den fullskaliga aggressionen. År 
2022 är den patriotiska journalistiken i Ukraina ett 
dominerande paradigm samt en normaliserad och 
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socialt acceptabel praxis. Precis hur journalister reso-
nerar kring sin egen yrkesroll och patriotisk journalis-
tik måste studeras. I praktiken finns däremot ingen, 
eller möjligen en mycket liten, diskussion i den ukrain-
ska mediesfären från och med juli 2022.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vissa 
tendenser som vi observerade i bevakningen av kriget 
2014 finns kvar, även åtta år senare. Ställningstagande, 
patriotisk mediebevakning och den otydliga grän-
sen mellan journalistik och aktivism har blivit ännu 
mer framträdande. Den här gången är efterfrågan på 
pro-ukrainsk bevakning mycket högre, sannolikt med 
tanke på omfattningen av den ryska aggressionen och 
det hot som den utgör mot själva existensen av Ukraina 
som stat. Åtminstone är det så många ukrainare ser på 
detta krig.

En sådan attityd kan inte undgå att påverka den 
journalistiska praktiken. En betydande del av den offi-
ciella uppgifter eller perspektiv förblir oemotsagda, 
och försök att ifrågasätta dem möts fientligt.

I vår tidigare studie, om hur svenska och ukrainska 
journalister arbetar med källor och verifiering i konflik-
ten mellan Ryssland och Ukraina, kom vi fram till att 
både källor och bekräftelser är svåra att spåra i den jour-
nalistiska produkten. Den här gången är källorna mycket 
tydligare, och officiell information återges mycket nog-
grannare, men försöken att verifiera informationen med 
andra källor är mycket mindre vanliga. Istället används 
olika ansvarsfriskrivningar för att ersätta bekräftelse. 
Alla dessa särdrag gör mediernas bevakning av den 
ryska invasionen och journalisternas arbete i Ukraina till 
ett intressant fall för vidare forskning.
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