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Om Institutet för
mediestudier
Institutet för mediestudier ska – med forskningen som
verktyg – verka för en välgrundad diskussion i samhället om hur medierna sköter sin grundläggande uppgift:
att på medborgarnas uppdrag granska makten och
skildra verkligheten. Det sker genom att initiera egen
forskning eller sprida kunskap om andras forskning
samt genom att vara mötesplats för diskussioner om
mediers roll i samhället.
Institutet stöds av en bred krets av samhällsintressen: fack, näringsliv och civilsamhälle som kyrkan och
idrottsrörelsen. Institutets forskning finansieras dessutom genom bidrag från bland andra stiftelsen Natur &
Kultur samt Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.
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Inledning
Källkritik är ett av fundamenten för en så trovärdig
och sann journalistik som möjligt. Ytterst handlar
nyhetsjournalistik om att erbjuda läsare, tittare och
lyssnare korrekta och verifierbara fakta. I bevakningen
av ett fullskaligt krig, där det angripande landet också
har ett väloljat maskineri för desinformation, propaganda och lögner, blir källkritik extremt svårt. Inte
minst eftersom medielandskapet i dag har så många
plattformar och avsändare, samtidigt som flödet av
svårkontrollerade fakta tycks outsinligt.
Just därför beslutade Institutet för mediestudier
redan i mars 2022 att göra en studie av hur svenska
medier verifierat den egna rapporteringen från kriget i Ukraina. Ett krig som inleddes redan 2014, men
utvecklades till ett fullskaligt krig när Ryssland gick in
i landet den 24 februari 2022.
Totalt studerades artiklar och inslag i nio av landets
ledande medier under krigets sex första veckor. Granskningen handlar om hur begrepp som desinformation
och propaganda förekommer i nyhetsflödet och om fyra
händelser: Bombningen av ett BB i Mariupol, förekomsten av biologiska vapen i Ukraina, massakern i Butja
samt hur många som dog på den ukrainska respektive
ryska sidan.
Redan under dessa veckor och under de månader
som gått sedan dess, har desinformation och propaInledning | 7

ganda vuxit som ämne i krigsrapporteringen. När den
här rapporten publiceras i oktober 2022 har kriget
pågått i åtta månader.
Målet med rapporten är att belysa de journalistiska
principer och praktiker som påverkar rapportering
från krigs- och konfliktområden. Några centrala frågor i diskussionen om källkritik och verifiering är:
• Hur vet medierna vad som är sant och falskt i ett
krig?
• Hur fungerar propaganda och hur kan vi skydda oss
från otillbörlig påverkan?
• Vilka är för- och nackdelarna med den snabbhet
som internet och mobiltelefoner innebär?
Gunnar Nygren, professor emeritus vid Södertörns högskola, och docent Andreas Widholm vid JMK, Stockholms universitet, är ansvariga för rapportens stora
studie av fyra nyhetshändelser som fick stor uppmärksamhet i svenska medier under krigets första 42 dagar.
De har också genomfört en kartläggning av vilken roll
som begreppen desinformation och propaganda har i
nyhetsflödet. De konstaterar att verifiering är en utmaning för svenska redaktioner, som därför är starkt beroende av internationella nyhetsbyråer och medier.
Journalisten Anna-Lena Laurén, korrespondent i
Ryssland för tidningarna Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet, ägnade en hel söndag åt att lyssna
på ryska propagandister i rysk tv. Hennes artikel
visar med plågsam tydlighet att president Putins och
hans regims kontroll över ryska medier gör det möjligt att oemotsagd sprida konspirationsteorier, över8 | Inledning

tolkningar, medvetna lögner och hets i de stora ryska
tv-kanalerna. ”Medan jag badar i Kanal 1:s nyhetssändningar och pratshower märker jag hur jag hela
tiden aktivt måste påminna mig om vad som egentligen hänt”, skriver Anna-Lena Laurén.
Daria Taradai, journalist vid BBC Ukrainian och
forskare vid Kyiv-Mohyla-akademin i Ukraina, skriver om en kaosartad situation för de ukrainska medierna. Undantagslagar innebär hög grad av statlig kontroll över medier, infrastrukturen går inte att lita på
och officiell kommunikation flyttar till sociala medier.
Alla källor vill dessutom använda journalistiken för
sina egna syften. Hennes text ger en unik inblick i hur
kriget ritat om spelplanen så att tillit och objektivitet
försvåras. Hon berättar om hur människor söker efter
halmstrån av information i sociala medier när de sitter
i mörka skyddsrum, om svårigheten att skilja rykten
från desinformation.
Det som brukar kallas det allra första Krimkriget,
alltså det mellan Ryssland och Storbritanniens allians
år 1853–56, räknas som det första fotograferade kriget. Och på den vägen är det. Den här gången är det en
kamera i allas ficka, mobilnät och satellit-internet som
förändrar bildjournalistiken.
Maria Nilsson docent och studierektor vid JMK,
Stockholms universitet, skriver om nyhetsbilden som
den första kontakten mellan en svensk publik och kriget. Hon har intervjuat journalister och redaktörer
på tre svenska tidningar om deras publicistiska beslut
kring bildpubliceringar. Dilemmat är att även om en
bild passerar det publicistiska nålsögat är det inte
säkert att det är etiskt försvarbart att sprida.
Inledning | 9

Redaktionerna måste inte bara säkerställa att bilderna inte är manipulerade, utan också göra det
mycket mer mödosamma arbetet att granska att de
verkligen visar vad som hävdas.
Sedan flera år bedriver Ryssland dessutom en systematisk kampanj mot Sverige och flera andra europeiska länder. Charlotte Wagnsson, professor vid Försvarshögskolan, skriver i sitt kapitel om hur negativa
budskap försåtligt paketeras som trovärdig nyhets
rapportering. Målet är att skada, smäda och styra
opinionen i en viss riktning. En viktig motkraft, betonar hon, är god journalistik.
Samtidigt innebär krigs- och konfliktbevakning
många svåra beslut för de redaktionella cheferna. Egna
fotografer och reportrar på plats är centralt. Samtidigt
riskerar de sina liv för att rapportera och öka kunskapen om vad som sker.
Anne Lagercrantz, divisionschef SVT Nyheter och
Sport, skriver personligt om våndan över att skicka
medarbetare på livsfarliga uppdrag, men också om
den imponerande frivilligheten hos de som åker. Hon
beskriver ett fördjupat säkerhetsarbete på redaktionerna och mellan de stora mediehusen, men också om
den bottenlösa sorgen att förlora en kollega.
Anne Lagercrantz konstaterar att priset för att inte
vara på plats vore högt för ett samhälle, eftersom vi då
skulle förstå mycket mindre om världen, vad som sker
och hur civila drabbas.
Institutet för mediestudier hoppas att denna rapport ska bidra till en ökad förståelse, kunskap och
medvetenhet om hur journalistiken kan motverka

10 | Inledning

desinformation, propaganda och lögner. Det är sällan
enkelt men alltid nödvändigt.
Ulrika Beck-Friis, föreståndare, Institutet för mediestudier
Jonathan Lundqvist, programredaktör, Institutet för
mediestudier
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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 motståndet mot den ryska invasionen. Det var den ”David
och Goliathistoria” som medierna behövde under krigets andra dag för att gestalta det ukrainska motståndet. 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:
* Gunnar Nygren är journalist och professor emeritus i journalistik vid
Södertörns högskola. Andreas Widholm är docent i journalistik vid
JMK, Stockholms universitet.
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– Russian warship, go and fuck yourself!
Ljudklippets ursprung var oklart, åtminstone i
Expressen och Göteborgs-Posten som lade ut länkar från okända privatpersoner1. I texten hänvisas
till ukrainska inrikesministeriet och internationella
medier som CNN och Guardian. Händelsen bekräftades 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 ukrainska 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 tillbaka 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 veckorna 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-soldaternas-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 Chibrov som satt vid kommunikationsradion den dagen2.
BBC drar slutsatsen att beskedet att de 13 gränsvakterna 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 fångutväxling, 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 undersökts (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 källkritik 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 uppgifterna 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 veckorna kan närmast jämföras med situationen under
Covid-19-pandemin. För att kunna navigera i nyhetsflödet på ett meningsfullt sätt, och dessutom kunna
säga något om journalistikens källhantering och verifiering, 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 rapporteringen under de sex första veckorna av kriget, med
start den 24 februari 2022 då Ryssland inledde invasionen. 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 journalistiska källkritiken varit särskilt svår: den ryska bomb16 | Gunnar Nygren och Andreas Widholm

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). Utöver
de fyra fallen har vi också genomfört en kartläggning av vilken roll som begreppen desinformation och
propaganda har i nyhetsflödet. Fokus är på hur journalisterna 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 redaktion (n=511) under de sex första veckorna av kriget.
För TV4 och SR har dock samtliga inslag kodats eftersom underlaget annars skulle blivit för litet. Innan det
slutgiltiga urvalet genomfördes gallrades artiklar och
inslag bort som inte hade kriget i Ukraina som huvudsakligt tema.
Fallstudierna bygger på en kombination av kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys, där analys av generella mönster i materialet kompletteras med kvalitativa
observationer av särskilt framträdande aspekter.3 Innehållskodningen 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 arki3

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, artiklar 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 invasionen. 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 journalistiken 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 praktiken handlar en stor del av det journalistiska arbetet om
ett slags pågående förhandling av de etiska reglerna,
inte minst när det gäller utrikesrapportering, där möj18 | Gunnar Nygren och Andreas Widholm

ligheten till en egen gedigen faktakontroll i bästa fall
är begränsad, men oftast praktiskt omöjlig att genomföra på grund av det geografiska avståndet.
Ett växande tema i medieforskningen de senaste åren
handlar om journalistikens professionella epistemologi, 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 medielandskap 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 journalistik. Det handlar om logiska, empiriska, affektiva,
ideologiska, auktoritära, och narrativa förhållningssätt. Det logiska förhållningssättet till sanningen är
relativt ovanligt i journalistiken eftersom det inte förutsätter referenser till särskilda fakta utan snarare
till premisser för logisk härledning. En sådan premiss
kan vara att ökad förekomst av koldioxid i atmosfären bidrar till global uppvärmning, för att använda ett
exempel som faktiskt ofta förekommer inom journali
stiken. Att redogöra för premisserna för en argumentaHur vet medierna | 19

tion kan vara lika viktigt som att hänvisa till enskilda
fakta, eftersom premisserna styr hur vi kan förklara
samband och orsaksförhållanden. I källkritisk bemärkelse 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 journalister utgår från det empiriska förhållningssättet: Hur
många dog i Rysslands attack? Vad sade Rysslands
utrikesminister Lavrov i mötet med Turkiets president
Erdogan? Vilken var statsministerns reaktion?
Det empiriska sanningsbegreppet utgår från verifierbara fakta och har dominerat den moderna journalistiken 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 verkligheten, och där fakta och värdeomdömen bör vara
tydligt separerade. Den mest etablerade metoden för
att verifiera uppgifter är att använda minst två av varandra 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 förekomsten 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 situa20 | Gunnar Nygren och Andreas Widholm

tioner är journalisterna således ”objektiva” i fråga om
själva förmedlingen av yttrandena, men de tar samtidigt inte hänsyn till argumentens logiska eller empiriska giltighet (Parks, 2022).
Tidigare studier vi genomfört visar att svenska journalister 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 b
 rukar
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 pressade 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 förhållningssättet finns även bland journalister som rapporterar
från skrivbordet på hemmaredaktionen. I bedömningen av vilka källor som är tillförlitliga spelar förtroende för internationella medier en viktig roll. Majoriteten 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 undviker regelmässigt ryska medier som källor eftersom de
– på goda grunder – saknar förtroende för innehållet
(Springer et al 2022). Däremot använder de ofta västerländska 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 journalister. Problemet är att det samtidigt riskerar ge en
snedvriden och ensidig bild av konflikter.
Det ideologiska förhållningssättet till sanning kommer 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 målgruppen (Olausson, 2014). Ett väl dokumenterat fenomen 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 förhållningssätt 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 Sverige, eftersom det numera råder politisk konsensus i
riksdagen om att Sverige ska stödja Ukraina såväl ekonomiskt 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 ideologiska 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 sanningsbegreppets inflytande kan ses i USA, där Donald Trumps anklagelser om valfusk fått mycket starkt stöd hos hans sympatisörer och bland partiska mediekanaler, trots att det
är bevisat att det inte förekom något storskaligt valfusk
(Pennycook & Rand, 2021). Det auktoritära förhållningssättet 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 berättelse 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 exkluderas för att de stör berättelsestrukturen. Rapporteringen
om Ormön med dessa ingredienser av hjältar och skurkar, 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 berättelser 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 nyhetsvärderingskriterier (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 polariseringen 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 ”hybridkrigföring”, 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 narrativ dominerar de statligt kontrollerade medierna i
Ryssland, men förs även ut i form av global desinformation 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 förstås 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 resultatet av medvetet och strategiskt kommunikationsarbete
(Seib, 2021). Källorna som producerar desinformation
inbegriper alltifrån stater och olika typer av organiserade intressen som politiska partier. Dagens medielandskap har gjort det betydligt enklare och mer effektivt att sprida felaktig och vilseledande information
riktad till särskilda målgrupper. En viktig orsak är att
nyhetsmediernas 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 spridningsoptimerade botar,
falska organisationer, falsk forskning, eller olika typer
av arrangerade symbolhandlingar, såsom offentliga
demonstrationer (Seib, 2021; Keller et al, 2020). I strategisk mening är det inte alltid så att desinformatörer
vill etablera en särskild bild av hur ett fenomen ska uppfattas. 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 sofistikerade former av desinformation vilar ett stort ansvar
på journalistiken. Frågan är i vilken utsträckning journalistiken synliggör för läsare och tittare när uppgifter
är osäkra eller när den bredare kontexten för rapporteringen 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
framgår 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
angreppskriget. Under 2014, då konflikten ännu inte
blommat ut i ett fullskaligt invasionskrig, låg motsvarande 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 således 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 ”desinformation” 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 propagandamarkörer har inget publicistiskt värde i sig. Snarare blir
de meningsfulla först då de sätts in i ett relevant sammanhang för läsaren, och framför allt om de bygger
på tillförlitliga uppgifter. Det finns dessutom en risk
att de används som ett slags frikort för att publicera
obekräftade uppgifter. För att nå en inblick i hur referenser till propaganda och desinformation används i
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bevakningen har vi undersökt fyra centrala aspekter
i bevakningen: Vilka bär ansvaret för att desinformation sprids? Inom vilka tematiska kontexter förekommer referenser till desinformation? Hur sprids
desinformation? 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 artiklarna och inslagen vi studerat inriktar sig på rysk desinformation, 18 procent noterar att desinformation finns
på alla sidor i konflikten, 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 propagandamaskineri i sig. Under
de första veckorna av kriget tvingades flera korrespondenter som var stationerade i Ryssland att vända hem
till Sverige. Ryssland ansågs inte säkert då repressionen blivit allt hårdare mot de som uttrycker avvikande
åsikter om den ryska ”specialoperationen”. Sveriges
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Radio rapporterade exempelvis den 6 mars om att
”informationskriget” lett till ett ”mycket bekymmersamt 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 protest i direktsänd tv där hon visade upp en skylt med texten: ”Tro inte på propagandan. De ljuger för er”.7 Denna
och andra bilder tas emellanåt som intäkt för att Ryssland ”förlorar propagandakriget”. Det talas exempelvis
om Ukraina-konflikten som ”det första Tiktok-kriget”,
där vanliga människors bilder och videos utgör en motkraft 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
president Vladimir Putin. I dessa texter och inslag är
varken propaganda eller desinformation ett huvudsakligt 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

6

7

https://sverigesradio.se/artikel/rug-informationskriget-drabbar-
europas-journalister
https://sverigesradio.se/artikel/ryska-informationskriget-fors-av-
professionella-nattroll
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 & Esaiasson, 2020 för en studie av hur liknande osäkerhetsmarkörer 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 incitament 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 informationsarbete behandlas.8
Generellt har vi inte hittat några dramatiska skillnader mellan medierna vi undersökt. Sveriges Radio
och TV4 är de som i minst utsträckning varnar för desinformation 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 uppmärksamhet 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 identifierat i materialet
(diagram 4). Här bör nämnas att kategorierna inte är
ömsesidigt uteslutande vilket innebär flera kategorier
kan förekomma i en och samma artikel. Oftast ses desinformation som ett uttryck för hur Ryssland söker
etablera en större rysk berättelse om kriget, till exempel genom att prata om ”avnazifiering” av Ukraina,
Nato-utvidgning som ett direkt hot mot ryska intressen, 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 flera kategorier
kan ﬁnnas 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 exempel på utbredningen av ”meta-journalistik”, genom
vilken journalister riktar ett kritiskt sökarljus mot
mediesystemen och förutsättningarna för att bedriva
journalistik i olika geografiska och politiska samman32 | Gunnar Nygren och Andreas Widholm

hang. Meta-journalistik är ofta ett sätt för branschen
att upprätta gränser mellan professionell eller ”riktig” 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 strategiska narrativen och markera sådan distans till uppgifter 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 symbolhandlingar som arrangerade demonstrationer, är mindre
framträdande. Likväl finns de närvarande, vilket vittnar 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 händelser och processer som har ett direkt inflytande på
den egna nationen alltid har ett högt nyhetsvärde inom
utrikesjournalistiken. En annan är att journalistiken 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 medieområdet. I det här fallet handlar det både om stora och välkända propagandakanaler som RT och Sputnik, men
också om ryska trollfabriker som inte bara sysslar med
desinformation utan också personangrepp och förföljelse 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 propagandan. Planerna avvisades snabbt, däremot startade 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 uppfattning 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 kunskapsläget är osäkert, till exempel vid allvarliga hän9
10

11

12

https://sverigesradio.se/artikel/sveriges-radio-startar-podd-pa-ryska
https://bahnhof.se/2022/03/10/oppet-brev-till-sveriges-alla-radio
entusiaster/
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/magdalena-andersson-ett-nytt-ochmorkt-kapitel-i-europas-historia
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 nyhetsredaktioner 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 verklighetsbeskrivningen 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 nyhetsbyråer 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 källorna. Görs det tydliga kopplingar till propaganda och
desinformation?
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Naturligtvis är det mycket av arbetet under nyhetsprocessen 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 Mariupol 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 kvinnor 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 skönhetsblog13

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/G3gorB/rysk-attack-mot-barnsjukhus-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, sammanlagt 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 beskrivningen 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 gäller trovärdighet eller uppgifter bedöms som inte trovärdiga (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
SVT

Nej

Ja, det är
Ja, tydliga
Ja, källor
trovärdiga förbehåll om bedöms som
källor
trovärdighet inte trovärdiga

Total

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 påståendet 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 journalistgruppen 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-edf7240a9d990e7e3e32f82ca351dede
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Biologiska vapen i Ukraina?

Ryska anklagelser mot Ukraina och USA för att förbereda 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 huvudsak om att en svensk SD-riksdagsledamot uteslutits
ur partiet sedan han delat ett videoklipp som upprepade 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 oidentifierad 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 användning av kemiska vapen kunde inte bekräftas och händelsen 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 massförstörelsevapen, och under kriget i Syrien anklagades
president Assad för att använda kemiska vapen. Även
Ryssland har använt sådana anklagelser i informationskrig. 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 sovjettiden16. Sedan 2005 har Ukraina ett samarbete med
USA om smittskydd, och USA lämnar finansiellt stöd
för laboratorier.
Mediernas rapportering följer nyhetsflödet, och refererar 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
Hur vet medierna | 43

De viktigaste källorna finns på alla sidor:
• Västliga politiker är den vanligaste källan med
alla sina varningar för rysk användning av biologiska 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 redaktionens 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 intervjuer 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)

Anges
inte

Det anges
att det finns
obekräftade
fakta

SVT

8

0

0

0

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

Medium

Det finns både
Det anges bekräftade och
att fakta är obekräftade
bekräftade
fakta
Totalt
8

Sydsvenskan

12

3

0

0

15

Totalt

136

27

7

2

172

Andel (%)

79

16

4

1

100

Hur vet medierna | 45

”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 internationella politiker. Men det finns också tydliga varningar till publiken om att området är fullt av försök
att vilseleda och sprida desinformation. Flera av medierna 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 fladdermöss 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, betonar Aftonbladet och låter en svensk militär expert
kommentera. Dagens Nyheter fördjupar också kunskapen 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 huvudstad. Fram till 2022 var staden mest känd för att författaren 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 förstörelse 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 myndigheter
sett till att journalister kom ut till förorten medan
kroppar ännu låg kvar, samtidigt som ukrainsk militär 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 överlevande 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, närmast 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 försvarsdepartementet som förnekar och kallar det hela för ”provokation”
och ”iscensättning” av de ukrainska myndigheterna.
Uppgift står mot uppgift, men starkast är alla intervjuerna 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 journalister 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 borgmästare 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 uppröjningsarbetet 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 journalistik. 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 tisdag 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 berättar 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 artikel om bildgranskningen, finns den med i alla medier.
I Expressen finns också en detaljerad genomgång av
några videoklipp som Ryssland anser vara förfalskningar, 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 förband som begått brotten i Butja. Både ett förband från
östra Sibirien och tjetjenska specialförband pekas ut,
samtidigt som redaktionerna också länkar till internationella medier som The Times, som går vidare på
ansvarsfrågan. Källorna till påståenden om vilka soldater som ligger bakom kommer mest från den ukrainska sidan, till exempel namnlistan från försvarsdepartementet. 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 välmanikurerad 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 kommer från nyhetsbyråerna, att det finns ett förtroende
för nyhetsleverantörerna. Tidigare studier av TT:s
arbete visar till exempel att de noga väljer vilka nyhetsbyråer 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 deskrapportering 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 kompletteras 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 förnekanden. 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 artiklar/inslag (43 procent) är klart pro-ukrainska. Resten
är neutralt redovisande.
52 | Gunnar Nygren och Andreas Widholm

Det finns också källor från de båda sidorna i bevakningen. 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 fördömanden 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 svårdefinierade 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 information 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
Twitterlänk 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.
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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

29,2

15,4

4,3

7,9

9,9

Andel av alla artiklar,
N= 253 (%)
*

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 exempel 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
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bilder har verifierats. Helt dominerande är då att hänvisa till andra medier, till exempel New York Times
eller BBC. Delvis kan detta vara en följd av den journalistiska 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 vanliga, 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 informationskriget, 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 officerare som ska ha dödats. Som Expressen den 23 mars:
Alexej Sjarov var befälhavare för 810:e enskilda gardesmarininfateribrigaden, en del av Rysslands marinkår.
Nu ska han ha dödats av ukrainska trupper utanför den
belägrade staden Mariupol i Ukraina. Hans död tillkännagavs av ukrainska arméns officer A
 natolij 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 källor 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/
Hur vet medierna | 57

i de ukrainska uppgifterna. Som i Svenska Dagbladet
den 25 mars där överstelöjtnant Joakim Paasikivi kommenterar de ukrainska siffrorna över ryska förluster:
– Det är omöjligt att veta, men det verkar vettigt,
säger Joakim Paasikivi, militärstrateg på Försvarshögskolan. Han tillägger att det är brukligt att multiplicera 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 försiktighet när det gäller rapportering om militära förluster.
20
21

https://www.svd.se/a/34OxW0/sa-manga-ryssar-kan-ha-dott-i-ukraina
https://www.dn.se/varlden/expert-om-ryska-forstarkningar-star-inforett-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 Ja, tydliga
trovärdiga förbehåll

Ja, de bedöms
som inte
Totalt antal
trovärdiga
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 grundbultarna i den journalistiska arbetsprocessen (Kovach och
Rosenstiel 2001). Men det betyder inte att varje enskild
kugge i nyhetsmaskinen gör denna koll – istället bygger nyhetsflödet på att verifieringen görs i början av
flödena, vid nyheternas källa. I resten av processen
bygger journalistiken på förtroende, på att redaktionerna litar på att verifieringen är gjord av andra. I
krigsbevakningen innebär detta att de svenska redaktionerna 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 femtedel 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 mediekällorna 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 därför inte otänkbart att användningen av ukrainska källor 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
Totalt ryska källor
Andel ryska källor av alla källor

5

1

330

100
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

691

100

Totalt ukrainska källor
Andel ukrainska källor av alla källor
Västliga källor

30,4 %
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

7

0,5

5

0,5

Västliga civila/enskilda
Västliga kändisar (sport/kultur mm)
Västliga experter

191

19

Totalt västliga källor

995

100

Andel västliga källor av alla källor
Antal källor totalt

53,6 %
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 prioritetsordning (tabell 6). Västerländska källor dominerar förvisso, 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 militära 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 mottagare 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 journalistiska 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 läsaren någon information om vem källan är, eller i vilken
utsträckning kontot är tillförlitligt. Hanteringen riskerar 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 publiceras
snabbt eller ska de bekräftas av andra källor? Hur kan
nyhetsredaktionerna vara transparenta när det gäller
källornas trovärdighet och i vilken mån fakta är bekräftade eller inte?
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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 nyheternas ”underleverantörer” är noga i sin verifiering. Förtroende 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 rapporteringen. 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? (%)
Ja, de bedöms
som inte
Totalt antal
trovärdiga
artiklar

Nej

Ja, de är
trovärdiga

Ja, tydliga
förbehåll

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 redaktionen tydligt säger att man vet att källorna ljuger
(oftast ryska källor).
Ofta används markörer som ”Kreml förnekar”
eller ”Ryssland hävdar” för att markera bristande trovärdighet. 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 avfärdat 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 desinformationskampanj, 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 obekräftade 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 uppgifterna 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 bakgrunder 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

Det anges
Det finns både
att det finns Det anges bekräftade och
Antal
Anges obekräftade att fakta är obekräftade
artiklar
inte
fakta
bekräftade
fakta
och inslag

SVT

76

6

18

0

50

SR

82

TV4

76

11

7

0

27

7

12

5

57

DN
SvD

74

13

11

2

85

76

15

5

3

59

Expressen
Aftonbladet

77

8

14

1

77

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 journalistiska 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 förutsätts att journalisten kollat uppgifterna så långt det är
möjligt. Det ligger i nyhetsjournalistikens undertext
att fakta ska vara kollade. Denna traditionella journalistiska auktoritet anges också som en av flera förklaringar 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. Desinformation och propaganda har blivit ett viktigt ämne i
bevakningen av kriget, och det är inte ovanligt med markeringar 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 bevakningen 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 språkkompetens 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 nyhetsproduktionen, och vad det får för konsekvenser för medborgarnas kunskaper.
Avslutningsvis finns anledning att nämna några
begränsningar när det gäller resultaten. Studien bygger på fallstudiemetodik, vilket betyder att vi inte kan
generalisera resultaten till Ukraina-rapporteringen
som helhet. Resultaten om desinformations- och
propagandamarkörer 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 gäller 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 redaktionerna (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 verifierade 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 kontrollerades 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 res72 | Gunnar Nygren och Andreas Widholm

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 (desinf* OR fake* OR fejk* OR propagand* OR ”falska
nyhet*” OR ”falsk nyhet*” OR manipul* OR informationskri*)
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
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Oklar strategi i ukrainska
mediers krigsbevakning
Daria Taradai*

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 uppfattning 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 konflikten 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 uppgifter samtidigt, och ibland till och med en blandning
* Daria Taradai är journalist på bl a BBC Ukrainian och lektor vid
Kiev-Mohyla-akademin i Ukraina och har deltagit flera internationella
forskningsprojekt om krigsrapportering i landet.
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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 m
 ellan
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 kanaler 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 informationen är inte alltid korrekt. På listan över de mest
populära Telegramkanalerna i Ukraina är majoriteten 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 begränsas, 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 kriget. (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 luftvärnslarm: När larmet ljuder söker människor ett
mer eller mindre bra skydd, beroende på den aktuella 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 Telegramkanaler 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 Telegram är ledande bland dem (65,7 procent använder
det för att få information). Inofficiella kanaler är alltid 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 rapporter om hörda explosioner och att fler detaljer väntas.
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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”, vilket anspelar på namnet på produktionsbolaget ”Kvartal
95” som president Volodymyr Zelenskyj grundade när
han arbetade i underhållningsindustrin.
Senare, i juli 2022, offentliggjorde Ukrainas säkerhetstjänst 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 kanaler 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
78 | 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 frontlinjen, 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 tillhandahåller så kallade politiska nyheter som främjar uppfattningen 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
Oklar strategi i ukrainska mediers krigsbevakning | 79

(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 eftersom Telegram inte är reglerat kan de ukrainska myndigheterna 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 Telegram-kanaler som informationskälla. Ett av argumenten till försiktighet med Telegram har att göra med
dess eventuella koppling till den ryska säkerhetstjänsten, 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 medieexperter 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 kommunicera 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 journalister som arbetar på fältet eller under beskjutning
eller vid flyglarm.
Fokus är dessutom oftare på journalistikens innehåll, 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
s ociala nätverk. Är påtagligt likt Facebook till funktion.
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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 journalisternas 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 desinformation 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 ”specialoperation”, alla civila förluster förnekas
liksom all skada på civil infrastruktur i Ukraina.
Eftersom de ryska myndigheterna inte kan h
 ållas
ansvariga inför någon så begränsas de inte i sina uttalanden. Massmord i Butja har avslöjats efter det ryska
tillbakadragandet från Kievregionen och Moskvas
reaktion på dessa avslöjanden är mycket anmärkningsvärd. 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
g enom 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 legitimera 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 exempel 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 situationen, 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 informationskällor. För det första begränsar den ukrainska regeringen tillgången till viss känslig information, till exempel om Ukrainas förluster. Officiellt kommer då och
då ungefärliga uppskattningar, men det finns ingen
tillförlitlig statistik: den är hemligstämplad. Dessa uppskattningar 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 soldaternas 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.
84 | Daria Taradai

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 historier 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 avskedandet 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 övergrepp som begåtts av ryska soldater. I sociala medier
publicerade hon många inlägg som innehöll detaljerade beskrivningar av sexuellt våld samt brott mot
Oklar strategi i ukrainska mediers krigsbevakning | 85

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 konstaterade, 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 presidentens 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 plockades 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. Därför 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 Ukrainas officiella källor, bland annat om förstörda militär86 | Daria Taradai

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 förstörda militärfordon. Dessa siffror återpubliceras vanligtvis 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 videooch bildmaterial mycket utbrett. Och alla sidor använder 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 frontlinjen 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 staden måste godkännas av ockupationsstyret och kan
därför inte bekräftas och uppgifter därifrån bör bedömas kritiskt. Sammanfattningsvis, efter att ockupationen 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 slagfältet snabbt kan få spridning.
Sådana bilder levererades från den belägrade Azovstal-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 belägrade av ryska styrkor, skicka filmer som dokumenterade styrkornas sista dagar. Bilderna spreds i medier
över hela världen och väckte stor uppmärksamhet.
Tillgång till internet hjälper alltså Ukraina att upprätthålla 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 journalisternas 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, ockuperade en del av det ukrainska territoriet i Donetskoch Luhansk-regionerna. Under de följande åtta
åren förnekade Ryssland inflytande över separatisterna – 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 konstruktioner för att beskriva den ukrainska arméns motståndare: 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 hybridstyrkorna. Beroende på de politiska målen skiftade
benämningarna. Just detta är den största skillnaden
med situationen 2014 jämför med det fullskaliga kriget 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 början blev det omöjligt att resa in. Mariupol är ett exempel, 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 journalister Mstyslav Tjernov och Evgeniy Maloletka
de sista som lämnade Mariupol. De beskrev sin dramatiska 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 farlig? Därför att Rysslands version av vad som pågick i
Mariupol skilde sig väsentligt. Utländska journalister
rapporterade om den enorma förödelse och den humanitära 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 riskerat att allt arbete varit förgäves.
Efter att ha tillfångatagits av ryska styrkor är det
vanligt att de tvingas ställa upp på filmade bekännelser som bekräftar den ryska agendan. Men inte heller
dessa redogörelser är tillgängliga för publiken i Ryssland, 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 relativt oberoende och inflytelserika medier i Ryssland, till
exempel Novaja gazeta, TV Rain och Echo of Moscow (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 medielagar samt att journalister och medier belades med
restriktioner efter att utpekats som ”utländska agenter” förändrade snabbt situationen. Kulmen inträffade
strax efter att Ryssland invaderade Ukraina. Alla källor 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 statsmedier ett totalt informationsmonopol inom landet,
utan också för att det begränsar den oberoende bevakningen 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 västerländska sanktioner och att landet fortsätter att framgångsrikt ”avnazifiera” Ukraina. Ryska myndigheter
ljuger och utelämnar information. Även om utländska
medier och experter kan ifrågasätta Rysslands agerande är det helt omöjligt för inhemska medier.
Ansvarsfriskrivningar

I utländska medier har det blivit vanligt med journalistiska 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 friskrivningsklausuler blivit alltmer sofistikerad med tiden. Journalister 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 omständigheterna? Varför tar journalister till sådana metoder? Har
allmänheten någon nytta av sådana friskrivningar? 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 friskrivningsklausuler?
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 programföretagens 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, journalister, politiker och experter använder. Denna typ av
språk används av majoriteten av ukrainare i deras vardagliga kommunikation. Här är några exempel: Ryska
styrkor kallas ”ruscister”, vilket är menat att ge associationer till fascism, eller ”orcher”. Sådana benämningar 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 Vitryssland: 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 ståndpunkterna 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” journalistik 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 resonerar kring sin egen yrkesroll och patriotisk journalistik måste studeras. I praktiken finns däremot ingen,
eller möjligen en mycket liten, diskussion i den ukrainska 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 gränsen 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 officiella 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 konflikten mellan Ryssland och Ukraina, kom vi fram till att
både källor och bekräftelser är svåra att spåra i den journalistiska produkten. Den här gången är källorna mycket
tydligare, och officiell information återges mycket noggrannare, 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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Nyhetsbilden berättar
och provocerar
Maria Nilsson*

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 sällan har uppmärksammats i svensk medieforskning.
Konfliktbilder och etiska dimensioner av att
visa krigets effekt

Bilder och filmer från krig och konflikter sätter bildproduktion 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 identifierbara 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 integritet när de återfinns ”nära” oss (Hanusch, 2012).
Journalistikens normer och etiska branschpolicys är
avgörande i urvals- och publiceringsprocessen (Nilsson, 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 publicerade i nyhetsartiklar under två månader efter Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022, en
period med omfattande bevakning i nyhetsmedierna.
Samtliga tillgängliga bilder i DN, SvD och Aftonbladets 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 tidningens 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 liknande omfattning. Avslöjandet av massakern i Butja
inträffade under de undersökta datumen, vilket resulterade 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 begravningar 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 bilder av materiella skador var väntat med tanke på att
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så många av Ukrainas städer var en krigsskådeplats.
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 publiceringsbeslut; det handlar om en avvägning mellan nyhets
värdet och skyddet av den avbildade personens integritet. Branschens normer lyfts också fram. I svenskt
sammanhang publiceras inte bilder av identifierbara
offer men vid internationella kriser, där informationsvärdet är stort, finns andra normer. Enligt Afton
bladets b
 ildchef:
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 bildpublicering 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 händelseutvecklingen i Ukraina. Bildredaktörerna beskrivs som
första filtret i publiceringsbeslut när det gäller nyhetsvärdering, etik och verifiering.
Samtliga säger att det är nödvändigt att visa hur
den ukrainska befolkningen drabbas, eller som Aftonbladets 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 tittade 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 närvaro 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 tidningarna, 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 första månader, för att förklara publiceringsbeslut (DN,
SvD), eller för att uppmana läsarna att agera källkritiskt på sociala medier (Aftonbladet). Ingen säger sig
däremot känna någon press från sociala medier att
publicera fler krigsbilder.
Bildernas förmodade effekt hanteras genom tekniker 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 bildernas 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 skadade som tredje största kategori. Ett mindre fokus på
fysiska skador i de analyserade bilderna överensstämmer med tidigare forskning om så kallade explicita
bilder (Hanusch, 2012; Nilsson, 2019).
Resultaten från bildanalysen återspeglas i intervju
svaren, där respondenter framhävde sina ansträngningar 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
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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 publicistiska 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 bildmaterial från händelsen (Nilsson, 2019).
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Propaganda skadar, smädar
och styr
Charlotte Wagnsson*

Sedan flera år bedriver Ryssland en systematisk kampanj mot Sverige och andra europeiska länder. Negativa
budskap paketeras som trovärdig nyhetsrapportering.
Syftet är att skada, smäda och påverka opinionen i en
viss riktning i enskilda sakfrågor genom att framställa
länderna som demokratier i förfall. För att bemöta
dessa budskap ökar behovet av kvalitetsjournalistik.
Nästan var tionde svensk tog under 2020–2021 del
av RT och/eller Sputnik, som båda är ryska statskontrollerade nätplattformar. Dessa mediekonsumenter är också mer skeptiska än andra till traditionella
medier. De återfinns i alla åldersgrupper och bland
anhängare av samtliga politiska partier, men det finns
en överrepresentation av unga män samt av personer
som röstar på Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet
alternativt på något småparti utan representation.
I två forskningsstudier om mediekonsumtion åren
2020 och 2021, baserade på representativa Novus-
undersökningar med 3 033 respektive 2 032 respon* Charlotte Wagnsson är professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan,
forskar om säkerhetspolitik och informationspåverkan. Tidigare journalist på bland annat Katrineholms-Kuriren.
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denter, fann jag en svensk RT/Sputnik-konsumtion
om 7 respektive 10 procent. Under 2022 gick jag vidare
med 43 djupintervjuer, bland annat för att försöka förstå RT/Sputnik-konsumenternas drivkrafter.
De preliminära resultaten visar att somliga vill
”hålla koll på andra sidan”, medan andra anser att
alternativa medier håller högre kvalitét än traditionella. En tredje grupp dras motvilligt till alternativa
medier, inklusive RT/Sputnik, av andra skäl. De lockas
exempelvis för att alternativa medier är snabbare med
att publicera namn i samband med brott. En fjärde
grupp anser att alla medier är lika dåliga och att man
därför måste söka information mer förutsättningslöst.
Oavsett läsarnas drivkrafter riskerar RT/Sputnik-läsare att påverkas av de förvrängda budskapen.
Min egen forskning visar att svenska RT/Sputnik-
konsumenter i högre grad än andra håller med om
de ryska narrativen. Det går inte att utläsa ur resultaten om de lockas till dessa medier för att de håller
med om narrativen, eller om de blivit påverkade av vad
de läst. Det finns dock annan forskning som visat att
RT-konsumenter faktiskt påverkats av narrativen. En
amerikansk experimentstudie genomförd av forskare
vid University of California tyder exempelvis på att
RT-konsumenter påverkas i vissa frågor – även när
de är medvetna om källan (undersökningen utfördes
innan invasionen av Ukraina). Andra studier visar att
den typ av upprepade budskap som karaktäriserar RT/
Sputnik-rapporteringen har särskilt stor potential att
påverka mottagaren.
Statspropaganda via engelskspråkiga nätplattformar
är problematisk, eftersom läsare kan luras att tro att de
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konsumerar traditionell och äkta journalistik. Det är en
falsk bild, forskning om RT visar att den ryska staten
är involverad i såväl finansiering, som rekrytering och
utbildning av journalister, inklusive fostran i att rapportera i ”anti-västlig anda”.
Min egen forskning visar att Sputniks skildring av
Sverige inte följer det dagliga nyhetsflödet, utan utgör
en långsiktig kampanj, med selektiv och uthållig rapportering som följer fasta narrativ. Innehållet är systematiskt snedvridet och ofta uppbyggt genom antydda
samband mellan orelaterade händelser.
Sputnik rapporterar negativt om hela Norden.
Sverige och Danmark framställs nästan uteslutande
negativt, med stort fokus på invandring, brottslighet,
moraliskt förfall, dekadens, konflikt, splittring, svagt
och inkompetent ledarskap, naivitet och ryssofobi.
Sverige karaktäriseras som ett land i förfall. Övriga
nordiska länder porträtteras på liknande vis, med
samma teman och narrativa tekniker, men Sverige
smutskastas i högre grad än de andra länderna.
Budskapet började trummas in 2014 och har diversifierats över tid, men några centrala komponenter
förblir konstanta: Ett tidigare föredömligt, moraliskt
och starkt Sverige har förfallit till följd av antingen
politikers inkompetens, extremliberalism, invandring
eller feminism. Förövarna – immigranter, islamister
och radikala feminister – är bortom kontroll. Offren
är ”vanliga svenskar” (ofta män) och vissa politiska
grupper, som framställs som tilltänkta hjältar, som av
etablissemanget hindras från att rädda landet.
I Sverige anses dessa ”problem” komma inifrån,
medan Danmark också sägs ha påverkats negativt uti110 | Charlotte Wagnsson

från av EU, med liknande resultat. I artiklar om Finland
och Norge framhålls ländernas goda grannrelationer
med Ryssland, men även här återfinns liknande berättelser. Fokus ligger på ländernas medlemskap i EU respektive Nato och skadliga influenser därifrån.
Resultaten överensstämmer med forskning som visar
att en förkrossande majoritet, 80 procent, av Sputniks
och RT:s rapportering om europeiska länder målar upp
en negativ bild av splittrade samhällen kännetecknade
av inre konflikt, odugligt ledarskap och bristande demokrati. Sverige skildras allra mest negativt.
Flera studier om Sputniks och RT:s skildring av
Sverige, Danmark, Norge, Finland och Nederländerna
har identifierat tre övergripande strategier: skada –
smäda – styra.
Skada innebär försök att få ett land att verka svagt,
genom systematiskt förtal av exempelvis militär kapacitet, politisk styrbarhet och nationell sammanhållning. Här återfinns historier om hur Norge och Sverige
strider om renar som korsar gränsen på felaktiga vis,
hur Sverige ligger i konflikt med andra länder, men
också otaliga berättelser om intern splittring.
Smäda består i systematiskt förtal av moral, liberala
värderingar och avsaknad av historia och traditioner.
Ibland är de identiska mellan länderna, som i fallet
med förbjudna kristna julsånger i skolor, medan de i
andra fall anpassas efter nationell kontext. Rapporteringen om Nederländerna fokuserar på en misslyckad
narkotikapolitik. Rapporteringen om Danmark visar
exempelvis hur barn får bevittna dissekering av djur
på zoo och där lärare hugger huvudet av kycklingar på
biologilektioner.
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Styra utgör försök att påverka publiken i enskilda
sakfrågor, genom ”piska och morötter”, alltså genom
att uppmuntra önskvärd händelseutveckling och bortse
från, förminska eller kritisera icke-önskvärd sådan. Det
kan exempelvis gälla de nordiska ländernas oönskade
samarbete med Nato, eller den nederländska rättegång
som gällde Rysslands inblandning av nedskjutningen
av det malaysiska passagerarplanet MH17.
Hur ska seriösa, trovärdiga och traditionella medier
förhålla sig till Rysslands – och andra illasinnade
aktörers – propaganda? En tillbakablick är på sin plats:
År 2015 agerade EU mot vad som sågs som ett ryskt hot
på informationsområdet mot Europa. Jag och en kollega studerade hur den nybildade enheten East StratCom Task Force1 bemötte rysk informationspåverkan
i tämligen konfronterande, ibland raljerande, ton. Vi
frågade oss om EU därmed riskerade att underminera
sin självbild som normativ makt och att höja konfliktnivån i Europa. Samtidigt klargjorde vi problemen med
ett passivt förhållningssätt.
I en uppföljande studie skapade vi fyra idealtyps
modeller för att bemöta illegitim påverkan. Den första
är passivitet, i tillit till fria medier och en robust offentlig sfär. Den andra att satsa på korrekta beskrivningar
av de fenomen som informationspåverkan angriper,
utan att bemöta motparten. De två sista är blockering
(censur) respektive direkt konfrontation.

1

East StratCom Task Force är en EU-enhet som skapades 2015 för att motverka rysk desinformation. En av enhetens huvuduppgifter är att fortlöpande analysera och kommentera rysk desinformation på hemsidan
”EUvsDisinfo”, där veckobrevet ”Disinfo review” också återfinns.
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Blockering var inte aktuellt för Sverige vid den tiden,
men strategin hade tillämpats i Baltikum. Efter Rysslands angrepp på Ukraina i februari 2022 beslöt EU,
inklusive Sverige, att blockera RT och Sputnik. Åtgärden kan diskuteras. Det är emellertid lika viktigt att
diskutera konfrontationsmetoden.
Slutligen, om problemet som diskuterats i denna
artikel beskrivs som ”fake news” eller ”desinformation” blir svaren sannolikt ”faktagranskning” och
”källkritik”. Dessa svar är otillräckliga, då det inte
främst rör sig om lögner, utan om kraftigt och systematiskt snedvridna budskap. Om problemet å andra
sidan beskrivs som ”informationskampanjer” eller
”informationsoperationer”, blir svaret sannolikt att
medier, myndigheter och medborgare ska vara på sin
vakt mot information, ständigt beredda att avvärja,
dementera eller blockera.
Jag menar att ”kampanjer” och ”operationer” bör
reserveras för högst tillfälliga angrepp, som den mot
svensk socialtjänst under vintern 2022, eller ryskkontrollerade mediers hetsande av båda sidorna under
Black Live Matters-protesterna sommaren 2020.
”Informationspåverkan” eller ”statspropaganda” är
exempel på lämpligare beteckningar på den systematiska och långsiktiga påverkan som Ryssland bedriver.
Mot den räcker inte reaktiv faktagranskning och höjd
medvetenhet. Bemötandet måste vara uthålligt och
aktivt. En central komponent är kvalitetsjournalistik.
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Kremls kampanjer
skymmer kriget
Anna-Lena Laurén*

Den här texten är en återpublicering från Dagens
Nyheter den 21 augusti 2022.
Nyheter, talkshower och politiska program. Dag efter
dag. Från morgon till kväll producerar de statliga ryska
tv-kanalerna propaganda som rättfärdigar anfallet
mot Ukraina. DN:s korrespondent rapporterar i detalj
om hur en vanlig rysk nyhetssändning ser ut – och konstaterar att det är svårt att inte bli påverkad.
Första stora nyhetssändningen på Pervyj kanal
inleds klockan nio på morgonen med en dramatisk
jingel. Klädd i röd klänning står nyhetsuppläsaren
bakom ett skrivbord. Den påkostade studion går i
ryska flaggans färger: blått, rött och vitt.
– Det här är nyheterna på ettan, godmorgon. I studion Valerija Korabljova.
Korabljovas röst är vänlig. När hon börjar läsa upp
rubrikerna går den ner en oktav och tonen blir hotfull.
Hon börjar med vad hon kallar ”en hel uppsättning
provokationer”:
* Anna-Lena Laurén är journalist och Moskva-korrespondent för Dagens
Nyheter och Hufvudstadsbladet.
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– Ukrainas nya taktik: Minerade broar, vapenlager
vid bostadshus. Donetsk har beskjutits i natt, vilket
ledde till eldsvåda.
Bilder på utbombade hus och brinnande byggnader passerar på skärmen. Sedan övergår man till en
mamma som gråtande av tacksamhet sitter med sin
bebis på en sjukhussäng.
– Två gånger räddad till livet – först evakuerad från
kriget, därefter fick hon ett friskt hjärta. Rapport om
hur Ryssland hjälper Arinas familj och andra flyktingar.
Nästa inslag handlar om hur problem hopar sig i EU
på grund av sanktionerna mot Ryssland.
– EU:s tjänstemän bråkar om rumstemperaturer –
hur högt blir priset för de antiryska sanktionerna?
Till allra sist kommer en inrikesnyhet från Ryssland.
Den handlar om skogsbränderna i Sibirien.
Språket i sändningen är specifikt. Dels kallas Rysslands krig i Ukraina konsekvent en ”specialoperation”.
Dels omnämns den ukrainska försvarsmakten aldrig
som en armé. Istället säger man ”militära grupperingar”, ”radikaler”, ”nationalister” och ”nynazister”.
Varje gång man rapporterar om hur ukrainska armén
beskjutit något mål fogar man in ordet Nato.
– Ukrainska nationalister skjuter igen på Donbass.
Den använder granater av Nato-standard, säger Valerija Korabljova.
På skärmen visas en karta med alla orter där Ukraina
ska ha placerat ammunitionsdepåer och militärbaser i
närheten av civila byggnader.
Nästa inslag handlar om hur framgångsrikt den rysktillverkade drönaren Orlan 10 lokaliserar ukrainska
positioner och vapendepåer.
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– Denna lätta och kompakta apparat kan vara i
luften i flera timmar och flyga över hundra kilometer.
Den letar efter mål dag och natt och överför omedelbart koordinaterna till vårt artilleri, säger Valerija
Korabljova triumferande.
Under tiden visas bildmaterial av hur kamouflage
klädda, maskerade ryska soldater skjuter upp drönaren. Därefter kör de i sandig terräng med stridsvagnar. Det är oklart exakt var materialet, som
kommer från ryska försvarsministeriet, har filmats
– det handlar uppenbarligen om iscensättningar. Sol
daterna har prytt hjälmarna med det orange-svarta
så kallade S:t Georgsbandet, som är en av Putin
regimens symboler. De talar inte ryska utan det
turkbesläktade språket tuvinska. En stor del av soldaterna i ryska armén kommer från fattiga delar i
Sibirien, Altaj och Kaukasien.
Senare på kvällsnyheterna visas samma bilder i ett
helt annat inslag. Orsaken till att samma material
används i olika sammanhang är uppenbar. Kanal 1 har
ett outsinligt behov av bildmaterial eftersom den kör
sändningar om den så kallade specialoperationen från
morgon till kväll.
– Och nu ska vi presentera nya namn på dem som
modigt och manligt skyddar Donbass. Äldre sergeant
Anton Mansurovskij. Tack vare hans mod lyckades
våra soldater inta en strategiskt viktig strand. Äldre
fänrik Dmitrij Kosiug har reparerat över hundra militärfordon sedan specialoperationen började. Äldre
löjtnant Jevgenij Rjabets, bataljonschef för andra
armékorpusen i folkets armé i LNR, har deltagit i
befriandet av flera större orter.
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Först efter 13 minuter och 26 sekunder i den knappt
24 minuter långa sändningen övergår man till ryska
inrikesfrågor. Vid det laget är tittaren till hundra procent införstådd med vad kriget i Ukraina handlar om.
Hur Ryssland skyddar civilbefolkning mot banditer
och nazister. Hur man kämpar mot Nato-teknologi
som de sluga västländerna har försett banditerna med.
Hur Europa självt får betala ett bittert pris eftersom de
vill straffa Ryssland.
Kanal 1 kallas i folkmun Första kanalen, Pervyj
kanal. Det är Rysslands näst populäraste tv-kanal med
1,2 miljoner tittare. Nummer ett är Rossija-1 med 1,3
miljoner.
Däremot är det knappt någon som tittar på RT, den i
västvärlden mest kända propagandakanalen. Engelskspråkiga RT:s uppgift är att producera propaganda
riktad till omvärlden.
Andelen tittare för Rossija och Kanal 1 framstår
som liten för ett land med 144 miljoner invånare. År
2021 sade 69 procent av ryska medborgare mellan 18
och 24 år att de aldrig tittar på tv, enligt det Kreml
lojala opinionsinstitutet VTSIOM. Av samtliga till
frågade sade 28 procent att de enbart använder nätet
som informationskälla.
Ändå sipprar budskapet ner. De lögner som framförs
i de statliga kanalerna – att det ukrainska ledarskapet
är nazister, att Nato planerade att bygga militärbaser
i Ukraina och att ryskspråkiga i Ukraina förföljs – hör
jag själv ofta upprepas i vardagliga diskussioner i S:t
Petersburg. Delvis kan det bero på att hela 53 procent av Rysslands invånare uppger att de fortfarande
använder både tv och internet som informationskälla.
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Men framför allt har det att göra med att propagandamaskineriet inte bara jobbar via tv-kanaler.
Man publicerar också på sociala medier, framför allt
Telegram. Ryska Telegram är fullt av anonyma nyhetskanaler som påstår sig ha hemliga källor och insider
information. De trummar ut samma budskap som de
statliga tv-kanalerna, dock inte lika aggressivt och
grovt tillyxat.
Efter morgonnyheterna tar det nya programmet
”Antifejk” vid.
– Det här är Antifejk och här slåss vi mot fejk och
desinformation. I dag kommer vi att diskutera inte
bara den globala uppvärmningen utan även en massa
andra fejknyheter, inleder programledaren Aleksandr
Smol.
”Antifejk” börjar med att motbevisa rykten om att
de nya husen som Ryssland bygger upp i Mariupol är
av dålig kvalitet. (Att det är Ryssland som jämnade
staden med marken nämns inte med ett ord.) Därefter
går man över till den globala uppvärmningen.
– Nu är det dags att tala om klimatvapnet. Europa
har haft extremt höga temperaturer i sommar. Och
naturligtvis anklagar de oss. Vem är skyldig? Ryssland!
säger Aleksandr Smol.
Det är oklart vad han menar med ”klimatvapnet”.
EU har aldrig betraktat den globala uppvärmningen
som ett ”klimatvapen” – begreppet existerar över
huvud taget inte i en västerländsk kontext. EU har
heller aldrig anklagat Ryssland för att ensamt åstadkomma den globala uppvärmningen.
Det hela är kort sagt huvudlöst från början till slut.
Jag tittar vidare för att förstå vad Smol egentligen
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menar, jag väntar på att han ska precisera, men det gör
han inte.
Smol vet att tittarna förstår precis vad det handlar
om: Väst hatar Ryssland.
Som vanligt.
Efter ”Antifejk” är det dags för programmet ”Leva
och ha hälsan” (Zjit zdorovo!). En grupp läkare deltar i en pratshow där man ger goda råd om till exempel svindel eller dålig blodcirkulation. Programmet är
uppenbarligen riktat till Pervyj Kanals trognaste tittare,
nämligen personer över 60 år.
Därefter är det dags för programmet ”Tiden får
utvisa” (Vremja pokazjet), som från början till slut
handlar om kriget i Ukraina. Pratshowen inleds med
samma bilder av uppskjutning av drönare som visades
i morgonnyheterna. Programledaren Ruslan Ostasjko
utropar förtjust:
– Föreställ er hur de ukrainska nazisterna får hjärnsläpp när de försöker avlyssna våra killar och hör ett
språk de inte förstår. Alla folk i vårt enorma land deltar i kampen att avnazifiera Ukraina!
I två timmar och trettiofyra minuter avlöser en strid
ström av gäster varandra med titlar som ”säkerhetsexpert”, ”militär expert” och ”ekonomisk expert”.
Blodisande hotelser om ett kärnvapenkrig varvas med
visserligen vinklade, men förhållandevis sakliga intervjuer. Vissa av dem motsäger rentav det som Kanal 1
har sänt i morgonens nyhetsprogram.
– Just nu skjuter ukrainarna väldigt lite på Donetsk.
De har flyttat sitt artilleri eftersom de prioriterar
andra städer, säger Jaroslav Vorobjov, journalist på
nättidningen Readovka.
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Samma morgon har morgonnyheterna haft inslag
om att Ukraina fortsätter beskjuta Donetsk.
Det motsägelsefulla är inte ett problem för indoktrineringen. Dess mål är att väcka känslor. Framför allt är
det att jobba med kvantitet – att från morgon till kväll
sända våg efter våg av propagandamaterial. Att man
ibland motsäger sig själv spelar ingen roll, så länge budskapet man trummar ut inte förändras: ”Ryssland är
hotat”, ”ukrainska ledningen är nazister”, ”Nato vill
ha ett krig med Ryssland”, ”väst ångrar redan sanktionerna”. I väst är det oenighet och bråk, i Ryssland står vi
enade. Man behöver inte lyssna aktivt. Det räcker med
att tv:n står på, att bakgrundsbruset inte tar slut.
När ”Tiden får utvisa” är slut tar nästa talkshow
vid. Den heter ”Det stora spelet” (Bolsjaja igra) och
handlar om geopolitik – Putins favoritämne. En av
programledarna är Vjatjeslav Nikonov, sonson till den
sovjetiska utrikesministern Vjatjeslav Molotov och en
av Rysslands mest kända hökar.
Timme efter timme. Första korta nyhetssändningen
börjar klockan fem på morgonen, sista kvällsnyheterna klockan tre på natten. Däremellan flera långa
nyhetssändningar samt tre pratshower. De sistnämnda
pågår sammanlagt i nio timmar.
Medan jag badar i Kanal 1:s nyhetssändningar och
pratshower en dag märker jag hur jag hela tiden aktivt
måste påminna mig om vad som egentligen hänt. Att
det var Ryssland som anföll Ukraina. Att Ukraina har
en folkvald president. Att ingen har hotat Ryssland
med kärnvapen.
När jag till sist går och lägger mig minns jag plötsligt en kommentar från en medpassagerare på tåget
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mellan Moskva och Sankt Petersburg. Jag satt och
läste Kremltrogna Moskovskij Komsomolets då han
vänligt påpekade:
– Kom ihåg vad professor Preobrazjenskij1 sade. Läs
inga sovjetiska tidningar före maten.

1

Professor Preobrazjenskij är en av huvudpersonerna i Michail Bulgakovs
roman ”En hunds hjärta”.
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Livsfarligt uppdrag
som gör skillnad
Anne Lagercrantz*

”Bengt, jag är med.” Bakom en stenmur hukar Bengt
Norborg, en av SVT:s mest erfarna utrikesreportrar.
Det är kaotiskt. En projektil har slagit ner, alldeles
nära. Fotograf Emil Larssons kamera skakar. Bilderna
flimrar. Han fortsätter ändå att filma och får kontakt
med Bengt som direkt in i kameran ger en lägesbild.
De följer frivilliga som riskerar sina liv för att evakuera civila från den ukrainska fronten. Även de utsända
riskerar sina liv. Är det värt det?
Jag återkommer till den frågan, som jag har haft
tillfälle att grubbla på.
Ukraina-kriget har på många sätt tydliggjort utrikes
reportrarnas väsentliga roll. I Ryssland fruktas oberoende journalistik så mycket att den som rapporterar
om krigets sanning, och benämner krig som krig, riskerar böter eller många år i fängelse. Makthavare ljuger
skamlöst och slipper helt kritiska frågor.
Även i Kiev har president Zelenskyj förstått vikten av
att nå ut. Med hjälp av sin telefon når han hela världen
via sociala medier på ett par sekunder.
* Anne Lagercrantz är divisionschef för SVT Nyheter och Sport, tidigare
chef för Ekot, Sveriges Radio, och TV4 Nyheterna.
122 | Anne Lagercrantz

Få uppgifter går helt att lita på. Journalister på fältet
är centrala. Inte bara för att ge en oberoende bild av en
brutal vardag men också för att få oss att förstå. Emil
Larssons och Bengt Norborgs rapportering från Butja
avslöjar ofattbara grymheter och ger en kontext till en
svensk publik.
Under Ukraina-kriget har vi ett haft team på plats
nära oavbrutet sedan veckorna före krigsutbrottet den
24 februari 2022. Vid ett fåtal tillfällen har en specialist från SVT:s säkerhetsavdelning varit med. Det
är ovanligt men har förekommit genom åren. Första
gången jag var med om att skicka med en säkerhetsmedarbetare var till kaoset efter jordbävningen i Haiti
2010 när jag var chef för TV4 Nyheterna. Det innebär
extra ögon och öron på plats, underlättar logistiken
och minimerar risker om något skulle hända.
Alla stora svenska mediekoncerner har professionaliserat sitt säkerhetsarbete genom åren. När jag började
som journalist bestod säkerhetsavdelningen ofta av en
tidigare polis som kunde åka hem till personer som
hotade medarbetare. Idag finns kompetens kring allt
från it-säkerhet och personskydd till högriskarbete. Det
finns också ett generöst samarbete mellan koncernerna.
Vi delar även kunskap inom EBU, inom säkerhetsorganisationen INSI och direkt mellan redaktioner. Jag är
uppriktigt glad för denna utveckling. Det gör journali
stiken bättre och vi har mer kvalificerat underlag när vi
rör oss i farliga områden.
Även säkerhetsutbildningarna har utvecklats.
Några av de första kom till efter kriget i Bosnien på
1990-talet och numera är de integrerade i redaktionernas arbete. Idag tillåts ingen att åka på en högriskresa
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som inte genomgått en relevant utbildning. Lärandet
innefattar allt från sjukvårdskunskap till hur man undviker minor, bemästrar en förhandling vid en vägspärr
och hur man undviker it-intrång.
Teknikens utveckling har också underlättat journalistiken i högriskområden. Kameror är mindre skrymmande och vi kan vara mer diskreta. Material skickas
via internet från fältet istället för att som förr sändas
via satellit från upplänkställen, något som ofta innebar att teamen exponerades under långa resor.
Även skyddsutrustningen har väsentligt förbättrats.
Idag kan vi följa teamen via GPS-spårare och kommunicera säkert genom krypterade appar. Materialet i
skyddsvästar har förbättrats och är nu flera kilo lättare. Det finns enkla kepsar som skyddar mot kastade
flaskor och stenar. Vi kan röra oss enklare och säkrare.
Trots alla dessa förbättringar kvarstår stora risker,
på många sätt är de till och med större idag, inte bara
på grund av intensiteten i bevakningen under anfalls
kriget i Europa. Vi ser att journalister allt oftare är
måltavlor. Regimer vill tysta och dölja övergrepp.
Enligt 2021 års pressfrihetsindex från Reportrar utan
gränser har antalet länder där pressfriheten anses bra
aldrig varit så få. Ett rekordstort antal journalister
fängslades 2021 och 46 journalister dödades.
Så varför utsätter vi som arbetsgivare medarbetare
för fara? Och varför åker de frivilligt?
Jag har haft tillfälle att grubbla på frågan. När Institutet för Mediestudiers Ulrika Beck-Friis ber mig skriva
den här texten säger hon krasst: ”du är den mediechef
som varit på flest begravningar av utsända, jag tror att
det är gör något med en som chef ”. Kanske är det så.
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Minnena stannar. Vinden som blåste så kallt under
TV4-fotograf Uffe Strömbergs begravning i Stockholm,
den vackra musiken när orgeln ersattes av en flygel på
frilansande fotojournalisten Martin Adlers begravning
utanför Västerås och ceremonin och de starka talen när
Nils Horner begravdes i Borås.
Uffe rånmördades i Taloqan i Afghanistan 2001,
Martin sköts under en demonstration i Mogadishu 2006
och Nils under en reportageresa i Kabul 2014. De var
erfarna, skickliga och genomtänkta. De tog hem var
dagen, förhoppningar och faror långt bort till en intresserad svensk publik. Enskilt är priset för högt. Inget är
värt ett släckt liv och anhörigas enorma förlust.
Men priset att inte vara på plats vore ännu högre för
ett samhälle. Vi skulle lämnas ensamma åt att tolka
stridande parters budskap, att sålla i en flod av rykten
och desinformation och vi skulle höra generaler och
makthavare, inte intervjuer med civila som drabbas
hårdas.
Jag är glad för förbättrade förutsättningar och för
en kår som hjälper varandra. Jag är stolt över bevakningen och professionaliteten. Det som präglar alla de
utrikeskorrespondenter jag jobbat med, på tre stora
redaktioner, är deras gemensamma kall att berätta.
Om vardagen och om krigets förbrytelser. Jag har vare
sig mött våghalsar eller machoattityder. Jag har heller
inte mött naivitet. Både chefer och utsända är väl medvetna om de ökade riskerna. Men de vet att vi behöver
vara där. Det gör skillnad.
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Rapporten visar också hur Ryssland sedan flera år systematiskt skadar,
smädar och styr bilden av Sverige. En direktrapport från Ukraina ger en
inblick i hur oklar strategin är för den inhemska bevakningen av kriget.
Institutet för mediestudier vill med den här rapporten fördjupa diskussionen
om källkritik och faktagranskning i krigs- och konfliktapportering.
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Krigsrapporteringen från Ukraina utmanar redaktionernas resurser för
att kontrollera vad som är sant och falskt. I rapporten Källkritik och krig
presenteras en granskning av hur redaktionerna hanterar desinformation
och säkerställer trovärdighet i svenska mediers rapportering under
krigets sex första veckor. Slutsatsen är att det är ovanligt att redaktionerna
verifierar den egna rapporteringen, vilket istället överlåts på utländska
nyhetsbyråer och medier. Den övervägande delen av den svenska
bevakningen görs på distans.
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