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Trots varningsklockorna var det få som hade kunnat 
tro att 2022 skulle vara året då ett fullskaligt krig bröt 
ut i Europa.

Nu, i december 2022, har det snart gått 10 månader 
sedan Ryssland invaderade Ukraina och lidandet som 
drabbat det ukrainska folket är oerhört. Självklart 
har detta präglat nyhetsbevakningen varje dag sedan 
invasionen i februari. Lyssnare och tittare kunnat följa 
krigets utveckling i det närmaste timme för timme tack 
vare redaktionernas oförtrutna arbete.

Samtidigt har informationsströmmarna kommit från 
fler håll än bara reportageteamens rapporter på plats. 
Frågan om vad som är sant, vad som är propaganda 
eller ren desinformation har blivit brännande het.

I rapporten Källkritik och krig som släpptes under 
hösten 2022 presenterade Institutet för Mediestudier 
en granskning av svenska mediers krigsrapportering 
under de första sex veckorna av Ukrainakriget och 
kunde slå fast att källor som inte kunde verifieras 
citerades och ren desinformation spreds även till den 
svenska publiken. Kanske är det oundvikligt? Finns 
tiden att hinna reflektera över uppgifter i sociala 
medier, modet att stå över publicering när sannings-
halten inte kan garanteras? Värt att fortsatt granska 
och reflektera över, inte minst eftersom uttrycket 
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”enligt obekräftade uppgifter” har visat sig vara svårt 
för publiken att förhålla sig till.

Vid sidan av krigsrapporteringen, som slukar redak-
tionernas budgetar och energi, har journalistikens för-
utsättningar att finansieras genom reklamintäkter en 
något oklar framtid. Vi noterar en klar förbättring sen 
2020, men enligt IRM:s prognos ändå sjunkande fram-
över. Hoppet står till en nivå som stabiliseras tack vare 
ökad digital annonsering.

Inrikespolitiskt har året präglats av valet i september. 
I Mediestudiers rapport Valrörelsen i medierna visar 
vi bland annat att redaktionerna valde att fokusera på 
färre frågor än tidigare och den bild väljaren fick av de 
politiska alternativen kunde skiljas sig rätt radikalt 
beroende på vilka medier som konsumerades.

I skrivande stund spelas fotbolls-VM i diktaturen 
Qatar. Åtskillig granskning har ägnats åt migrantarbe-
tarnas fruktansvärda arbetsvillkor under byggande av 
fotbollsarenor, hotell och restauranger. Debatten gick 
varm om huruvida mästerskapet skulle bevakas eller 
bojkottas av medierna. Problemet med sportswashing 
var en del av vår rapport På mediernas planhalva som 
även belyste sportjournalistikens professionalisering, 
framgångar och utmaningar. Vår förhoppning är att 
boken ska stimulera till fortsatt debatt och inte minst 
forskning. Ett som står klart är att debatten runt VM 
i Qatar kommer att fortsätta så länge mästerskapet 
pågår.

Till sist, i Mediestudiers årsbok 2022, finns beskriv-
ningen av hur lokaljournalistiken utvecklas i vårt 
avlånga land. Växer de vita fläckarna där det saknas 
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lokal journalistik och därmed möjlighet för gransk-
ning och spegling? Svaret är nej.

Den nedåtgående trenden, som glädjande nog bröts 
vid årsskiftet 2019/2020, håller i sig. Värt att notera är 
att ägarkoncentrationen samtidigt ökar kraftigt. I näs-
tan hälften av landets kommuner finns bara ett medie-
hus representerat. Vad det gör med det journalistiska 
innehållet och mångfalden av perspektiv behöver disku-
teras. En av många redaktioner omhuldad slogan färre 
men värre kan komma att visa sig otillräcklig i en allt-
mer splittrad och komplicerad verklighet.

En sak är säker, behovet av oberoende medieforsk-
ning, kunskapsspridning och debatt har sällan varit 
större.
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