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Obekräftade uppgifter och tveksam trovärdighet är 
vanliga inslag i rapporteringen om kriget i Ukraina. 
Dessutom är desinformation och propaganda viktiga 
teman i de stora medierna – främst det ryska infor-
mationskriget. Det visar en studie av hur nio ledande 
svenska medier bevakade krigets första sex veckor. 
Studien publicerades av Institutet för mediestudier i 
oktober 2021 i rapporten ”Källkritik och krig”. Syftet 
var att undersöka vilka markörer redaktionerna använ-
der för att visa publiken när uppgifter är osäkra, samt 
att undersöka hur medierna rapporterar om risken för 
desinformation.

Nästan på dagen tre månader efter Rysslands invasion 
i Ukraina, den 27 maj, berättade SVT:s Rapport att 
”nu uppges ryska styrkor ha omringat staden Severo-
donetsk”. SVT hade inga egna journalister på plats 
utan byggde på nyhetsbyråerna AFP:s och AP:s källor 
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i området. En tv-tittare reagerade på detta och skrev 
i en anmälan till Granskningsnämnden att uppgiften 
kom från en guvernör tillsatt av Ryssland och att SVT 
därmed: ”återger okritiskt rysk propaganda”.

SVT svarade att man lagt in ordet ”uppges” för 
att visa att uppgiften inte var säkerställd. Detta 
räcker inte, ansåg Granskningsnämnden: Uppgiftens 
ursprung var inte tydligt och det fanns olika uppgif-
ter om hur läget egentligen var. SVT fälldes därför för 
bristande  saklighet.

Verifiering – att undersöka om fakta stämmer – är 
kärnan i journalistik, skriver de amerikanska forskarna 
Bill Kovach och Tom Rosenstiel i boken ”Elements of 
journalism” (2021). Liknande krav återfinns i de etiska 
reglerna för journalister i de flesta länder. I de svenska 
pressetiska reglerna formuleras de redan i första punk-
ten med orden ”korrekt och allsidig nyhetsförmedling”. 
I andra punkten preciseras vidare att journalisten ska 
”kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständig-
heterna medger, även om de tidigare har publicerats”1.

I den journalistiska praktiken reduceras ofta fakta-
kontrollen till frågor om förtroende för nyhetsleveran-
törerna – att man litar på sina källor, vare sig det är 
vakthavande hos polisen eller en nyhetsbyrå (Ekström 
och Nohrstedt 1996). Samtidigt finns idealen där: jour-
nalistiken ska söka efter något slags sanning så långt 
det går, vara kritisk mot källorna och ta reda på vad 
som faktiskt har hänt.

1 https://medieombudsmannen.se/det-har-ar-medieombudsmannen/ 
publicitetsreglerna-grunden-i-det-medieetiska-systemet/
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Forskning om journalistikens sanningsbegrepp 
visar att det finns flera dimensioner i detta. Den empi-
riska sanningen – när, var och hur något hände är bara 
ett av dessa. Att ta uppgifter för sanna kan också bygga 
på förtroende för källorna, på värderingar och sociala 
normer, eller på vilka uppgifter som passar bäst i den 
historia som ska berättas; ett slags ”narrativ sanning” 
där vinkel och dramaturgi påverkar valet av källor 
(Parks 2022).

Desinformation ett viktigt tema

I studien av Ukrainabevakningen fanns flera frågor:

• Hur beskrivs desinformation och propaganda i 
nyhetsflödet?

• Vilka källor används i nyheter där det finns olika 
versioner?

• I vilken grad är rapporteringen transparent när det 
gäller trovärdighet och om uppgifter är bekräftade 
eller inte?

För att svara på den första av dessa frågor gjordes en 
analys av rapporteringen om kriget de första sex veck-
orna. Nio olika medier undersöktes: SVT, Sveriges 
Radio, TV4, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 
Göteborgs-Posten, Sydsvenska dagbladet, Aftonbladet 
och Expressen. Av de sammanlagt 11 403 artiklar och 
inslag2 som analyserades tog 13 procent upp begrepp 

2 De artiklar som analyserades fanns lagrade i Retriever. Det innebär att 
mediernas liveflöden inte finns med i analysen.
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som desinformation, propaganda, fake news och så 
vidare, betydligt fler än i bevakningen av kriget i Ukraina 
sommaren 2014, då bara några enstaka procent av alla 
artiklar tog upp sådana teman (Nygren och Hök 2016).

I huvudsak är det Ryssland som bär ansvaret för 
desinformation under kriget 2022, enligt medierna. 
Men i var femte artikel om desinformation lyftes även 
Ukrainas styrning av information och propaganda 
fram. Många artiklar/inslag handlade om ”informa-
tionskriget”, men desinformation nämndes också i 
samband med beskrivningen av läget i kriget, situatio-
nen för civila och den internationella politiken.

Den vanligaste typen av desinformation var inte 
vilseledande eller manipulerade bilder, bara några 
enstaka procent handlade om detta. Istället handlade 
det oftast om krigsberättelsen i stort – till exempel om 
de ryska påståendena om ”avnazifiering” och ”folk-
mord” på ryssar i Ukraina. Desinformation nämn-
des också ofta kopplat till enskilda händelser som till 
exempel bombningen av BB i Mariupol.

Deskjournalistik och transparens

För att undersöka vilka källor som användes och hur 
trovärdighet och osäkra uppgifter hanterades i bevak-
ningen valdes fyra händelser och teman ut där olika 
versioner stod mot varandra:

• Bombningen av BB i Mariupol
• Beskyllningar om biologiska och kemiska vapen 

under mars och april
• Massakern i Butja
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• Uppgifter om militära förluster under de första sex 
veckorna

Bevakningen av dessa händelser och teman analysera-
des, sammanlagt 565 artiklar och inslag.

Den helt dominerande bevakningen av dessa fyra 
teman gjordes från redaktionerna i Sverige, över 90 
procent av alla artiklar och inslag byggde på nyhets-
byråer och internationella medier. Bara i knappt tio 
procent av artiklarna och inslagen fanns en utsänd 
reporter i Ukraina. De egna utsända kunde ge direkta 
inblickar, till exempel från Butja, men det förekom 
också att material från nyhetsbyråer presenterades så 
otydligt att läsaren kunde få intrycket att redaktionen 
varit på plats.

Källorna fanns till stor del utanför Ukraina: Västliga 
politiker, militärer och experter utgjorde drygt hälften 
av alla källor. En knapp tredjedel av källorna fanns i 
Ukraina och en sjättedel i Ryssland. Detta mönster 
är en konsekvens av beroendet av nyhetsbyråer och 
stora internationella medier. En fråga är om det går att 
bredda urvalet av källor, utan att för den skull hamna 
i rysk propaganda? Här behövs vidare studier av till 
exempel vilka språkkompetenser som finns på redak-
tionerna och vilka kunskaper om regionen som gör 
bevakningen mindre beroende av andra medier.

I fyra av tio artiklar finns tydliga markörer när det 
gäller källornas trovärdighet. Oftast betonar partisk-
het, men också att tidigare erfarenheter visar att dessa 
källor ljuger. Även obekräftade uppgifter förekommer 
i rapporteringen, och de omges då av markörer som 
”enligt obekräftade uppgifter”, någon part ”uppger” 
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att det har hänt eller tydliga uttryck som ”vad vi inte 
vet är vilka som ligger i massgraven …” (i Butja).

Att återge osäkra uppgifter kan vara relevant för 
nyhetsförmedlingen, till exempel när ryska FN-repre-
sentanter anklagar USA för att förbereda biologisk krig-
föring mot Ryssland. Det är en del i informationskriget 
och i det diplomatiska spelet, och behöver inte ha någon 
förankring i verkligheten. Av det skälet är det viktigt att 
redaktionerna går vidare och undersöker om det ligger 
något i anklagelserna. Detta gjordes genom experter i 
Sverige och andra länder, och även genom att referera 
större medier, till exempel BBC, som faktakontrolle-
rade de ryska påståendena. Analyser i New York Times 
av satellitbilder som visade döda kroppar på gatorna 
i Butja blev en viktig del i rapporteringen om de ryska 
påståendena om ”iscensättning” med skådespelare.

Sociala medier är en viktig källa och finns med i mer 
än var tredje artikel/inslag. Mönstret i källanvändning 
på sociala medier följer samma mönster som för övriga 
källor. Det är mest västliga elitkällor, till exempel olika 
politikers twitterkonton som syns. Inte minst president 
Zelenskijs dagliga tweets och tal samt hans eget konto 
på plattformen Telegram.

En vanlig form av användning av sociala medier är 
länkar som läggs in i löpande text, samt inbäddade 
hela tweets. Detta väcker frågor när det gäller okända 
avsändare – vet redaktionen vem som står bakom kon-
tot? Hur ska publiken värdera en källa från sociala 
medier om det inte finns någon information om dess 
ursprung?
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Journalistisk auktoritet och förtroende

Journalistikens trovärdighet bygger på att publiken kan 
utgå från att innehållet på något sätt är faktakollat. 
Om inte av den reporter som berättar, så åtminstone i 
tidigare led i nyhetskedjan ända ner till nyhetsbyråns 
medarbetare på plats. Denna trovärdighet är central 
för journalistikens auktoritet och uttrycktes tydligt av 
det legendariska nyhetsankaret Walter Cronkite när 
han varje dag avslutade sändningen på amerikanska 
CBS på 1960-talet med orden – ”that’s the way it is”.

Finns det plats för osäkerhet i denna auktoritet eller är 
det så att obekräftade uppgifter och tveksamhet under-
minerar journalistens auktoritet inför publiken? Medie-
landskapet har förändrats i grunden sedan 1960-talet, 
och publiken har idag många fler källor och kanaler att 
vända sig till. Det blir allt vanligare att människor väl-
jer medier som speglar deras egna politiska värderingar. 
Allra tydligast blir detta när det gäller konsumtion av 
”alternativa” nyhetssajter, som ofta ger uttryck för en 
stark misstro mot de etablerade medierna.

Samtidigt har publiken ett stort förtroende för public 
service och dagspress, de senaste åren till och med 
något stigande (Martinsson och Andersson 2022). För 
att dessa stora medier ska kunna behålla förtroendet, 
kan det vara nödvändigt att ompröva den journalistiska 
auktoriteten. Det kan man göra på flera sätt – både 
genom bredda källorna och stärka faktakontrollen och 
genom att visa tydligare när man är osäker och ifråga-
sätter trovärdigheten hos källorna.

Vilka markörer som kan användas för att visa osäker-
het kan diskuteras, det viktiga är att publiken får en tyd-
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lig information om vad som är tveksamt och obekräftat. 
Ökad transparens om risker för desinformation stärker 
enligt vår uppfattning förtroendet för journalistiken.

Referenser

Ekström, M. och Nohrstedt, S-A (1996) Journalisti-
kens etiska problem. Stockholm: Rabén Prisma.

Kovach, B. & Rosenstiel, T. (2021). The elements of  
journalism: what newspeople should know and the 
public should expect. (Fjärde reviderade upplagan.) 
New York: Crown.

Martinsson, J och Andersson, U (2022) Svenska trender 
1986–2021. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs 
universitet.

Nygren, G. och Hök, J. red. (2016) Ukraina och infor-
mationskriget – journalistik mellan ideal och själv-
censur. Stockholm: Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap.

Parks, P. (2022). Senses of Truth and Journalism’s 
Epistemic Crisis. Journal of  Media Ethics, 1-15.


