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Nyhetsbilden har fått en framträdande roll som den 
svenska allmänhetens första kontakt med kriget i 
Ukraina. Den fotografiska bilden har en unik förmåga 
att både ge information om vad som pågår och skapa 
närhet. Samtidigt har kriget utmanat redaktionella 
rutiner och normer.

Det här kapitlet handlar om svenska redaktioners 
bildurval från den pågående konflikten i Ukraina. 
Genom en kvantitativ bildanalys och intervjuer med 
ansvariga för publicering och bildproduktion vid tre 
rikstäckande nyhetsmedier, Dagens Nyheter (DN), 
Svenska Dagbladet (SvD) och Aftonbladet (AB), söker 
jag besvara följande frågor.

• Hur visualiseras konflikten och dess effekt på 
befolkningen i Ukraina?

• Vilka faktorer spelar in i svåra publiceringsbeslut, 
såsom etik, händelseutvecklingen och tillgång till 
bildmaterial?

* Maria Nilsson är docent i journalistik vid JMK, Stockholm universitet, 
samt studierektor för journalistprogrammet.
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• Hur har konflikten påverkat redaktionella rutiner 
och normer för bildpublicering?

Syftet är att bidra med kunskap om bildjournalistikens 
roll i bevakning av krig och kriser, ett område som säl-
lan har uppmärksammats i svensk medieforskning.

Konfliktbilder och etiska dimensioner av att  
visa krigets effekt

Bilder och filmer från krig och konflikter sätter bild-
produktion och urval i ett politiskt sammanhang, 
särskilt bilder av civila offer som ytterst handlar om 
konfliktens ansvar och dess effekt (Allan, 2014; Fahmy 
& Kim, 2008). Visualiseringar av krisens offer kan 
väcka empati, chock eller likgiltighet beroende på hur 
de avbildas och i vilket sammanhang de publiceras 
(Chouliaraki & Stolic, 2017). Forskningen har funnit 
en återhållsamhet i publicering av bilder av identifier-
bara dödsoffer och skadade i västerländska medier, 
men även skillnader mellan hur människor i utsatta 
situationer visas beroende på geografiskt och kulturell 
närhet; det finns en större hänsyn till subjektens inte-
gritet när de återfinns ”nära” oss (Hanusch, 2012).

Journalistikens normer och etiska branschpolicys är 
avgörande i urvals- och publiceringsprocessen (Nils-
son, 2019). När redaktioner bryter mot dessa normer 
kan det skapa debatt, som när bilden av den 3-årige, 
drunknade syriske pojken Alan Kurdi publicerades 
hösten 2015 (Mortensen m.fl., 2017). Bilders effekt lyfts 
också fram i forskningen, med olika uppfattningar i 
litteraturen om bildens förmodade avtrubbande eller 
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opinionsväckande effekt (Linfield, 2010; Moeller, 
1989; Sliwinski, 2011). I den digitala mediekulturen 
konkurrerar journalistiken om uppmärksamhet med 
andra informations- och bildkällor, vilket kan leda till 
att allmänheten inte söker sig till nyhetsmedier först. 
Det kan utgöra en press att publicera (Schwalbe m.fl., 
2017), men även leda till att journalistiken framhäver 
sin traditionella grindvaktsroll att styra vad som visas 
(Nilsson, 2019).

Evakuering, flykt och materiella skador  
mest framträdande

En kvantitativ analys genomfördes av bilder publice-
rade i nyhetsartiklar under två månader efter Ryss-
lands invasion av Ukraina den 24 februari 2022, en 
period med omfattande bevakning i nyhetsmedierna. 
Samtliga tillgängliga bilder i DN, SvD och Aftonbla-
dets nyhetsdel, i print- och öppna digitala sajter, ingick 
i analysen, med totalt 60 dagars publiceringar för varje 
tidning. Videor och tv-inslag utelämnades, eftersom 
de inte publiceras i print och studiens huvudfokus är 
den fotografiska bilden och dess genomslag. I Tabell 1 
presenteras den del av analysen som fokuserar på den 
ukrainska befolkningen.

Flykt och evakuering är den största kategorin för 
alla tre tidningar, särskilt den första månaden då 
redaktionernas egna utsända gjorde reportage om 
flyktingar. Aftonbladet publicerade flest bilder av 
döda och skadade, vilket var förväntat på grund av tid-
ningens fokus på händelsenyheter och visualiseringar. 
De höga siffrorna reflekterar också tidningens rutin att 
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återpublicera bilder i sin bevakning, exempelvis från 
förlossningskliniken i Mariupol som attackerades av 
ryska styrkor i mars. DN och SvD publicerade färre 
bilder av döda och skadade, men i sinsemellan lik-
nande omfattning. Avslöjandet av massakern i Butja 
inträffade under de undersökta datumen, vilket resul-
terade i flera bildpubliceringar av dödsoffer.

Tabell 1. Krigets effekt på befolkningen i Ukraina i 
nyhetsbilder publicerade mellan 2022-02-24 och 2022-04-24

DN SvD Aftonbladet

Evakuering och flykt 31 27 22

Materiell förstörelse 22 26 18

Vardagsliv 21 17 15

Pågående attack 7 6 13

Dödsoffer 6 6 13

Skadade 5 4 10

Skyddsrum 1 5 5

Civilförsvar/beredskap 4 4 2

Övrigt 3 5 2

Summa procent 100 100 100

Antal bilder (n) 688 456 492

Gemensamt för de tre tidningarna var att de flesta 
bilderna av dödsoffer var så kallade metaforiska eller 
indirekta, det vill säga de visade exempelvis blodspår 
eller täckta kroppar. Undantag är bilder från begrav-
ningar med öppna kistor. Bilder av skadade människor 
visade offren antingen på platsen för en attack eller på 
sjukhus, då oftast med sjukvårdspersonal i bild eller 
andra tecken på assistans. Det stora utrymmet för bil-
der av materiella skador var väntat med tanke på att 
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så många av Ukrainas städer var en krigsskåde plats. 
Aftonbladets lägre siffror kan bero på att tidningen 
lägger stor vikt på videomaterial som inte ingår i 
analysen. Vardagsliv är den tredje största kategorin 
för samtliga tidningar och innefattar vardagsliv som 
avbryts av kriget, återuppbyggnad och det liv som 
pågår trots kriget. Vardagslivet är också fokus för 
samtliga redaktionernas egna rapportering på plats.

Vi måste visa omständigheterna

Kvalitativa intervjuer genomfördes med personer i 
chefsposition samt bildredaktör, eller motsvarande, 
för att belysa redaktionella rutiner, publiceringsbeslut 
och uppfattningar om bilders effekt.

Gemensamt för de intervjuade är att de hänvisar till 
de pressetiska reglerna som styrande för publicerings-
beslut; det handlar om en avvägning mellan nyhets-
värdet och skyddet av den avbildade personens inte-
gritet. Branschens normer lyfts också fram. I svenskt 
sammanhang publiceras inte bilder av identifierbara 
offer men vid internationella kriser, där informa-
tionsvärdet är stort, finns andra normer. Enligt Afton-
bladets  bildchef:

När det gäller ett krig blir det mycket svårare för man 
måste visa omständigheterna som sker, men man vill ju 
inte frossa i det.

Tillfrågade om redaktionella policys för bildpublice-
ring svarar fler respondenter att de snarare tar specifika 
publiceringsbeslut, men beskriver också en hållning 
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som har växt fram i diskussioner i takt med händelse-
utvecklingen i Ukraina. Bildredaktörerna beskrivs som 
första filtret i publiceringsbeslut när det gäller nyhets-
värdering, etik och verifiering.

Samtliga säger att det är nödvändigt att visa hur 
den ukrainska befolkningen drabbas, eller som Afton-
bladets bildchef uttrycker det:

Om man bombar ett sjukhus så måste man visa bilder av 
dem som skadas på sjukhuset.

SvD:s och DN:s bildpubliceringar beskrivs som avsteg 
från en annars mycket restriktiv hållning. Beslutet att 
publicera en förstasidesbild med döda kroppar efter 
avslöjandet om massakern i Butja, var en ovanlig 
publicering för DN. Redaktionschefen förklarar:

Vi gjorde bedömningen att man behövde se hur det ser ut 
på gatorna.

SvD tog ett aktivt beslut att publicera fler bilder av 
 krigets offer, enligt tidningens visuella chef:

Vi höll tillbaka ganska länge, men insåg att vi måste visa 
det. Vi publicerade först ett antal berättelser om ett antal 
specifika personer: Den gravida kvinnan som bärs på en 
bår, familjen med sina rullväskor, föräldrar som bär in sitt 
barn på ett sjukhus och som sedan går bort.
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Var går gränsen?

Effekten av fotografisk närhet och bildernas placering 
betonas i intervjuerna, här av Aftonbladets bildchef, 
med bilder från den bombade förlossningskliniken i 
Mariupol som exempel:

Där valde vi en bild av kvinnan som bärs på bår men hon 
är ännu levande på bilden (not: Kvinnan dog senare). Vi 
valde bort bilderna som visade tydliga skador. Men jag 
tycker att det är en bild som man måste visa.

Redaktionernas urval kan också handla om huruvida 
det ska skildras med bild eller ord, här enligt DN:s 
redaktionschef:

Det är inte helt lätt. Var drar vi gränsen för det vi ändå 
inte kan visa? Vi var en större grupp som gick igenom ett 
urval av bilder. Och då är det sådana saker som: ”Ser man 
ansiktet på offren? Hur mycket blod ser man?” som vi tit-
tade på och vägde emot: ”Vad visar faktiskt bilden och 
vad är det viktigt att vi visar?”, alltså den journalistiska 
avvägningen.

Betydelsen av bildens sammanhang återkommer i flera 
svar, och en brist på sammanhang kan vara skäl att 
avstå från publicering. Ett exempel som ges är New 
York Times omdiskuterade bild som visar identi-
fierbara dödsoffer, en kvinna och hennes två barn 
som dödats i Irpin när de försökte fly. Enligt flera av 
de intervjuade, bland andra SvD:s visuella chef: ”Om 
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det hade varit vår egen fotograf, och vi hade kunnat 
berätta mer om dem, då hade vi nog publicerat”.

Sammanhang handlar dels om redaktionens när-
varo på plats, där en ambition uttrycks att kunna 
berätta fördjupat och på ett unikt sätt, och dels om att 
kunna verifiera och ta reda på vad som har hänt.

Om en bild anses alltför stötande kan det, enligt tid-
ningarna, också vara ett skäl att avstå från publicering. 
SvD:s visuella chef:

Vi måste berätta vad är det som har hänt och vad är det 
vi ser på bilden. Och när man inte har den berättelsen 
blir det bara en bild på en död människa. Det kan bli för 
grovt, och då står det i vägen för granskningen.

På frågan om redaktionen publicerar för få bilder av 
krigets offer, hänvisar ansvariga chefer till risken för 
utmattning och avtrubbning hos läsarna som skäl till 
återhållsamhet, särskilt när attacker mot civila pågår 
oupphörligt och dagligen, men även etiska frågor kring 
exponering av människor i en utsatt situation. Flera 
nämner explicita bilder i omlopp på sociala medier, där 
vissa för en dialog med läsare. Alla tidningar gick ut 
och kommenterade bildflöden under konfliktens för-
sta månader, för att förklara publiceringsbeslut (DN, 
SvD), eller för att uppmana läsarna att agera källkri-
tiskt på sociala medier (Aftonbladet). Ingen säger sig 
däremot känna någon press från sociala medier att 
publicera fler krigsbilder.

Bildernas förmodade effekt hanteras genom tekni-
ker som inte är nya, men som kan ha en ny funktion i 
den digitala mediekulturen när journalistiken inte styr 
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informationsflöden som tidigare. Aftonbladet pixlar till 
exempel ansiktet på en närbild av en död människa på 
gatan i Butja, så att offret inte går att identifiera. SvD 
publicerar de mest närgångna bilderna från massakern 
på sajten snarare än i print. Viljan att styra över bilder-
nas spridning nämns också av flera chefer, bland andra 
DN:s redaktionschef:

De här bilderna går ju att hitta på internet, men vi måste 
ta ansvar för vår egen publicering. Det har hänt att vi 
har publicerat någon bild i print men inte digitalt just 
på grund av att vi inte kan kontrollera storleken när den 
sprids.

Diskussion

Bildanalysen visade att de tre tidningarna skildrade 
effekten på befolkningen bildmässigt främst genom 
evakuering och flykt, med bilder av döda och ska-
dade som tredje största kategori. Ett mindre fokus på 
fysiska skador i de analyserade bilderna överensstäm-
mer med tidigare forskning om så kallade explicita 
 bilder (Hanusch, 2012; Nilsson, 2019).

Resultaten från bildanalysen återspeglas i intervju-
svaren, där respondenter framhävde sina ansträng-
ningar att skildra kriget brett och fördjupat genom 
att hitta egna berättelser. Redaktionernas satsning 
på att vara på plats kan enligt forskningen potentiellt 
skapa känslomässig närvaro och väcka empati genom 
att läsare genom bild och text får möta invånarna och 
deras egna berättelser (Chouliaraki & Stolic, 2017; 
Sliwinski, 2011). Samtidigt kan ett fokus på vardagen 



Nyhetsbilden berättar och provocerar | 107106 | Maria Nilsson

långt från fronten bidra till minskad uppmärksamhet 
på den mänskliga kostnaden, vilket är en avvägning i 
de tre redaktionernas bevakning på ett plan som inte 
bara har att göra med bilder.

Faktorer som påverkade beslut för bildpublicering, 
enligt intervjusvaren, innefattade nyhetsvärde, etik, 
uppfattningar om publikerna och bildernas effekt. 
Rutinerna påverkades av kriget, enligt respondenterna 
på SvD och DN genom ökad publicering av så kallade 
explicita bilder, men inte på Aftonbladet. På alla tre 
redaktioner ledde konflikten till förstärkta rutiner och 
mer diskussion om etik och hur de visar människor 
utsatta för kriser. Framhävande av det egna publicis-
tiska ansvaret genom att sätta gränser för vad som 
visas, vilket alla tre tidningar tog upp, kan tolkas som 
ett hävdande av journalistikens grindvaktsroll. Det kan 
också ses som ett pedagogiskt initiativ att föreskriva 
allmänheten en etisk hållning i att hantera bildmate-
rial från händelsen (Nilsson, 2019).
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