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Vilseledning och förfalskning  
– desinformation som vapen
GUNNAR NYGREN

I början av juli 2014 återtog den ukrainska armén delar av de områden 
som de ryska separatisterna kontrollerat. Den 12 juli visar den ryska 
Channel 1 en intervju med Galina Pyshniak som presenteras som en 
flykting från Slovjansk. Hon berättar en hårresande historia om vad 
som hände när de ukrainska trupperna kom: De samlade människor 
på det centrala torget i staden, tog den treårige sonen till en av milis-
ledarna och korsfäste honom på en anslagstavla medan modern fick 
se honom förblöda. Sedan släpades modern efter en stridsvagn längs 
gatorna tills hon dog. Allt detta fick stadens invånare bevittna.

Historien var skakande – om den hade varit sann. Redan samma dag 
reagerade kända ryska motståndare till kriget som Boris Nemtsov och 
Aleksandr Navalny. En journalist på liberala Novaja Gazeta i Moskva 
skickades till Slovjansk där ingen som han mötte kände igen den. 
Andra journalister, både ryska och amerikanska, som var på plats 
dagen efter de påstådda morden sa att ingen hade sett något som 
påminde om Pyshniaks historia. Tvärtom välkomnades de ukrainska 
militärerna, och lokalbefolkning berättade om hur väl soldaterna 
uppförde sig.

Bild 1. Galina Pyshniak berättar om ”korsfästningen” i Slovjansk.
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Pyshniaks historia hade också tveksamma detaljer – det torg där 
morden skulle ägt rum heter något annat och den information som 
fanns om kvinnan online visar att hon inte var från Slovjansk, utan 
från Donetsk och gift med en aktiv medlem i de ryska miliserna. 
Hennes föräldrar trodde att hon hade berättat historien för att hon 
fick betalt för det. När den engelskspråkiga tidningen Moscow Times 
ville ha en kommentar från Channel 1, så var det tyst1.

Historien om korsfästningen i Slovjansk är ett av nära 400 exempel 
på påhittade eller förvrängda nyheter som analyseras på websajten 
StopFake2. Den drivs av den främsta journalistutbildningen i Kiev, 
Mohyla School of Journalism, och samlar och analyserar exempel på 
förvrängda och falska nyheter om utvecklingen i Ukraina. Samtidigt 
är Stopfake i sig själv också en del av det komplicerade informations-
kriget – bland finansiärerna finns både amerikanska Sorosstiftel-
serna och en stiftelse knuten till US Information Agency. Mer om 
detta senare.

Vit, svart och grå propaganda
Den ryska propagandan beskrivs ofta som ”desinformation”. Standard-
verket ”Propaganda and persuasion” (Jowett och O´Donnel 2015) 
berättar att termen ”desinformatsia” från början är rysk, och användes 
under sovjettiden. Genom att producera falska nyheter och få in dessa 
i olika nyhetsmedier genom trovärdiga källor, skulle motståndarna 
försvagas. Ett känt exempel är historien om hur AIDS utvecklades 
i den amerikanska arméns laboratorier för biologisk krigföring, en 
historia som via medier i Indien och Afrika spred sig globalt. Men 
även USA har använt sig av desinformation via medier, något som till 
exempel avslöjades i den så kallade ”Iran-contrasaffären” på 1980-talet.

Propaganda har alltid använts i krig och konflikter. Från 1600-talets 
religionskrig och framåt har propaganda systematiskt producerats för 
att påverka människor, skapa stöd för den egna saken och ingjuta 
skräck för motståndaren. Propaganda brukar delas in i tre grupper 
(Jowett och O´Donnel 2015:20-31):

 • Vit propaganda – där är avsändaren synlig och väldefinierad, 
innehållet är sakligt korrekt.

 • Svart propaganda – där är källan dold och osynlig,  
innehållet är ofta falskt eller snedvridet.

1. http://www.themoscowtimes.com/news/article/state-run-news-station-accused-of-making-up-child-crucifix-
ion/503397.html och http://www.stopfake.org/en/lies-crucifixion-on-channel-one/ 

2. www.stopfake.org 

http://www.themoscowtimes.com/news/article/state-run-news-station-accused-of-making-up-child-crucifixion/503397.html
http://www.themoscowtimes.com/news/article/state-run-news-station-accused-of-making-up-child-crucifixion/503397.html
http://www.stopfake.org/en/lies-crucifixion-on-channel-one/
http://www.stopfake.org
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 • Grå propaganda – ligger i gränslandet mellan den vita och 
svarta, till exempel USAs radiosändningar till Sovjetblocket 
under kalla kriget och andra sätt att påverka opinionen med 
halvt dolda och förvrängda budskap med oklara avsändare.

Ett exempel på grå propaganda som redovisas av Jowett/O´Donnel 
är Pentagons hemliga program för att förse tv-kanalerna med ”obe-
roende” militära experter. Under åren 2002–2008 rekryterade och 
utbildade USAs militärhögkvarter 75 pensionerade höga militärer 
för att de skulle kunna vara kommentarer i tv-nyheter om till exem-
pel Iraks eventuella innehav av massförstörelsevapen. 

NATO har utvecklat särskilda PSYOPs, psykologiska operationer som 
en del av sina strategier (Nohrstedt och Ottosen 2014). Med dessa ska 
man försvaga motståndarens publiker, stärka sina egna och vinna 
ökat stöd bland de tveksamma. Detta gör man till exempel genom 
att starta tidningar, radio och tv-kanaler under namn som döljer den 
egna inblandningen. Samtidigt innebär medieutvecklingen med till 
exempel sociala medier att mer sofistikerade gråa och svarta propa-
gandastrategier utvecklas (Jowett och O´Donnel 2015).

Även i Ryssland finns ett stort intresse och en mycket vid definition 
av begreppet ”informationskrig”. FOI (Totalförsvarets forsknings-
institut) har utifrån officiella ryska dokument beskrivit den ryska 
synen på informationskrig (Franke 2015). Denna innefattar allt från 
att använda elektronisk krigföring för att slå ut motståndarens 
kommunikation på slagfältet, cyberskrig för att störa motståndares 
datornätverk till påverkan av opinioner genom medierna. Den ryska 
synen på information bygger på att staten har en suveränitet över 
det egna ”informationsrummet”, det är staten som ska kontrollera 
den offentliga sfären i det egna landet och inga främmande makter. 
Det förklarar att Rysslands de senaste åren begränsat utländskt 
ägande i mediesektorn, och samtidigt försökt minska inflytandet 
från internationella organisationer genom att klassa internationella 
organisationer (NGOs) som ”främmande agenter”. 

Samtidigt visar dokumenten en defensiv hållning och en syn på 
inflytande som ett ”nollsummespel”, enligt FOI. Om Ryssland ska 
kunna öka sitt inflytande i världen, så gäller det också att minska 
andras inflytande, och detta gäller även inflytandet över opinionen. 
Ryssland känner att deras syn på världen inte får genomslag, och 
när Putin förklarar satsningen på satellitkanalen Russia Today är det 
för att bryta ”det anglosaxiska monopolet” i de globala medierna3.

3. http://www.bbc.com/news/world-europé-34248178

http://www.bbc.com/news/world-europé-34248178
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Informationskriget har blivit en del av de militära strategierna i 
Ryssland, precis som hos NATO. Detta hänger ihop med den föränd-
rade balansen mellan militära och ickemilitära medel i konflikter 
mellan stater, enligt chefen för generalstaben Valerij Gerasimov i 
ett tal i februari 2013. Enligt Gerasimov är lärdomarna från dagens 
krig i norra Afrika och Mellanöstern att ickemilitära medel är mer 
effektiva än militära medel för att uppnå politiska mål. Bland dessa 
ickemilitära medel finns allt från politiska och ekonomiska påtryck-
ningar och att skapa allianser med politisk opposition till informa-
tionsoperationer. I ett visst läge kan konflikten också övergå i en 
militär fas innan freden återställs (Persson och Vendil-Pallin 2014). 
Detta tänkande bygger också på att gränsen mellan krig och fred 
blir alltmer suddig, på det som i Ukraina har kallats ”hybridkrig” 
där inte heller den militära inblandningen är direkt synlig. I detta 
tänkande blir ”informationskriget” ännu viktigare.

Desinformation eller bara olika perspektiv?
Var går då gränsen mellan desinformation, informationskrig och ett 
legitimt sätt att föra fram den egna sidans syn på saken? Det är lätt 
för en part att klassa motståndarens påståenden som propaganda 
eller desinformation, medan man själv bara står för den ”objektiva 
informationen”. Detta gör till exempel de polska och holländska 
regeringarna när de i juli 2015 förklarade att de ska starta en rysk-
språkig nyhetsbyrå för att möta den ryska propagandan (SvD 21 juli 
2015). De ryska insatserna för ”informationssäkerhet” formulerades  
2000 och gäller fortfarande. De definiernas som en del av informations-
kriget som omfattar allt från hot mot system för telekommunikatio-
ner till ”mjuka” områden som utländska medier som hotar statens 
säkerhet genom att de riktar sig till en rysk publik och sprider des-
information (Franke 2015).

Kriteriet för desinformation är att rör sig om en medveten vilja från 
avsändarens sida att förfalska verkligheten på något sätt, en med-
veten vilseledning (Sjöstedt 1988, Jowett och O`Donnel 2015). Det 
handlar alltså inte om skilda tolkningar av verkligheten, utan om 
medvetna försök att plantera falsk eller missledande information 
i medier under i en konflikt. I en forskningsrapport från Styrelsen 
för psykologiskt försvar 1988 beskrivs olika typer av desinformation 
(Sjöstedt 1988):

 • Simulering – att skapa en falsk bild genom att uppfinna  
saker/händelser, genom att skapa skenbilder.

 • Dissimulering – att dölja verkligheten genom maskering  
och göra något osynligt.
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Desinformationen har olika mål, enligt Sjöstedt, som att destabilisera 
motståndaren och skapa stöd för den egna saken. Men också rekryte-
ring av anhängare och att skapa oklarhet om de egna avsikterna. Med 
hjälp av PR kan opinioner påverkas med både skönmålning av den 
egna sidan och svartmålning av den andra sidan. Ett väldokumenterat 
fall av desinformation är historien om hur irakiska soldater tog späd-
barn ur kuvöserna på ett sjukhus i Kuwait vid invasionen 1991 för att 
skicka kuvöserna hem till Irak. Ett ögonvittne visades upp inför press-
sen i New York, men historien visade sig sedan vara helt uppdiktad 
av PR-byrån Hill and Knowlton som arbetade på uppdrag av Kuwaits 
regering. Men historien fick ändå betydelse inför FNs beslut att stödja 
USA i det första Gulfkriget 1991 (Jowett och O´Donnel 2015).

Stopfake och desinformationens mönster
En dryg vecka efter förre presidenten Janukovytj flykt från Kiev i 
februari 2014 startades projektet Stop Fake vid journalistutbildningen 
i Kiev; Mohyla School of Journalism. Det initierades av stiftelsen 
”Development of Ukraine” med oligarken Rinat Akhmetov som finan-
siär, men på hemsidan förklarar man att projektet är helt obundet av 
partier och organisationer. Stopfake bygger på att läsare rapporterar in 
misstänkt desinformation som sedan analyseras och spåras av hem-
sidans medarbetare som är studenter och fd studenter. Sidan har också 
tips på hur man själv som privatperson kan avslöja falsk information. 

Syftet med sidan är att ”kolla fakta, verifiera information och avslöja 
förvrängd information och propaganda om händelser i Ukraina 
bevakade i medier”4. Den är uppbyggd efter modell från den ameri-
kanska Politifact, och den har även enligt egen uppgift på hemsidan 
fått stöd från amerikanska Soros Foundation och en stiftelse med 
stöd av US Information Agency. Men man betonar också att projektet 
är beroende av frivilligt arbete och donationer från enskilda. Varje 
vecka läggs nya ”fejknyheter” ut, och sidan publicerar numera även 
tv-sändningar och tar in artiklar som beskriver informationskriget.

Under ett drygt år, från mars 2014 till april 2015, publicerade Stopfake 
379 fall av förvrängda och felaktiga nyheter, enligt en uppsats vid 
Södertörns högskola (Soldemo och Ståhl 2015). Drygt en tredjedel var 
helt förfalskad information, medan två tredjedelar var missledande 
information som syftade till att vilseleda publiken. I de allra flesta fall 
var det Ryssland som gynnades av det falska och vilseledande (206 fall), 
men det förekom även 13 fall som var till Ukrainas fördel. I många fall 
var det också oklart vem som gynnades av den falska nyheten. 

4. http://www.stopfake.org/en/about-us/ 

http://www.stopfake.org/en/about-us/
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Det vanligaste var att motståndarna svartmålades, endast i ett fåtal 
fall förekom skönmålning av den egna sidan. Svartmålning förekom 
i 183 fall, medan skönmålning av den egna sidan fanns i 22 fall.

De viktigaste källorna för desinformationen var de stora tv-kanalerna 
som riktade sig till en ryskspråkig publik i både Ryssland och Ukraina. 
Den allra vanligaste var tabloid-tv-kanalen Life News TV som är ganska 
nystartad. Den började som en nyhetssajt 2009, och fick börja sända 
på satellit och marknät från april 2014. Den är privatägd, och är ett av 
de ryska medier som kritiseras hårdast för att strunta i journalistisk 
etik. Andraplatsen i ”fejkligan” tas av den största kanalen Russia 1 som 
publicerat ca 35 fall av falska nyheter under året. Satellitkanalen Russia 
Today förekommer ganska sällan i Stopfake.

Även sociala medier är en viktig plattform för vilseledande och falsk 
information. På den ryska motsvarigheten till Facebook, VKontakte, 
sprids många ganska grova förfalskningar och bildmanipulationer. På 
nyheterna i tv är desinformationen mer sofistikerad och välbearbetad.

Vanligast är att både bild och text ger ett felaktigt intryck eller är 
helt förfalskade. Andra former av ”fejk” är när händelsen är falsk, 
en slags iscensättning av samma typ som ”vittnesmålet” om kors-
fästningen i Slovjansk. Eller när bilder används på fel sätt – gamla 
bilder som tas fram och påstås visa något helt annat som till exempel 
döda kroppar från Tjetjenien som påstås visa en massaker i östra 
Ukraina. Här följer några exempel från StopFake.

Bilder som används i fel sammanhang

Antisemitism i Kiev eller på Krim?
I mars 2014 visar tv-kanalen Russia Today ett reportage om hur judar 
flyr från Kiev på grund av antisemitism. Kanalen varvar bilder med 
klotter på synagogan med en intervju med Ukrainas högste rabbin 
Yaakov Dov Bleich som talar om hur osäkra judar känner sig. Men 
bilderna är inte tagna i Kiev, utan i Krims huvudstad Simferopol, och 
rabbinen talar i själva verket om hur hoten mot judar ökat på Krim 
efter det ryska övertagandet. Genom att klippa intervjun och påstå 
att bilderna kommer från Kiev, ger tv-inslaget intrycket av att anti-
semitismen ökar i Ukraina efter Janukovytj fall5.

5. http://www.stopfake.org/en/fake-jewish-people-are-leaving-kiev-because-of-the-anti-semitism-of-the-new-
government/

http://www.stopfake.org/en/fake-jewish-people-are-leaving-kiev-because-of-the-anti-semitism-of-the-new-government/
http://www.stopfake.org/en/fake-jewish-people-are-leaving-kiev-because-of-the-anti-semitism-of-the-new-government/
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Ett annat exempel är en artikel på den stora sajten LiveLeak som 
är baserad i Storbritannien, och som har en stor publik i USA och 
Canada. Den bygger helt på användarproducerat material, och i 
den del som handlar om Ukraina är innehållet starkt ryssvänligt. 
I januari publicerades till exempel ”bildbevis” för att amerikanska 
legosoldater slåss i Ukraina. Men en analys av StopFake visade att 
bilden i själva verket var tagen i Afghanistan 2010, och alltså visade 
något helt annat än vad artikeln i LiveLeak påstod.

Bild 2. ”Bildbeviset” i LiveLeak var i själva verket lånat från Wikimedia Common och föreställde något  
helt annat än soldater i Ukraina.
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I Life News tv-nyheter 19 augusti 2014 berättar man hur den ukrainska 
armén skjuter med artilleri, granatkastare och tunga maskingevär 
mot ett bostadsområde i staden Ilovajsk. Men videon som sägs visa 
detta är i själva verket tagen i en helt annan stad, Miusynsk utan-
för Luhansk och visar hur milismän i den ökände rebelledaren 
”Motorola”´s gäng skjuter mot ett bostadshus i staden6. 

Bild 3. Life News är en av de vanligsta källorna till desinformation till rysk fördel.

Förfalskade bilder
På den ryska sociala medieplattformen Vkontakte spreds i oktober 
2014 ett fotografi som sades föreställa en demonstration i Krama-
torsk till minne av den ukrainska rebellarmén under andra världs-
kriget. På banderollen fanns porträtt av de ukrainska nationalis-
terna Stephan Bandera och Roma Schukhevytch invid bilden på 
Adolf Hitler.

Originalbilden var dock tagen i Lviv i västra Ukraina två år tidigare, 
och istället för Hitler fanns där en bild på en annan känd nationalist 
Eugene Konovalets. Denna bild hade sedan använts som grund för 
den manipulerade bilden på Vkontakte för att etablera sanningen att 
det är nazister som tagit över i Kiev.

6. http://www.stopfake.org/en/the-lie-of-lifenews-images-of-ukrainian-army-shellfire-in-ilovaisk/
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Ett annat mer humoristiskt exempel på förfalskning sägs visa hur 
medlemmar i frivilligbrigaden Azov isbadar i en vak som är skuren 
som ett hakkors. Skaparen av bilden uppgav att den var fejkad, men 
bilden fick ändå spridning på ryska sociala medier där den påstods 
visa legoknektarnas sanna natur. I själva verket var bilden tagen i 
ryska Tula, och vaken förställde från början ett kors7.

Bild 4 och 5. Två exempel på manipulerade bilder.

7. http://www.stopfake.org/en/photo-fake-the-azov-regiment-bathed-in-an-ice-hole-in-the-form-of-swastika/
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Iscensättning av händelser

Nyheten om ”korsfästelsen” i Slovjansk är ett exempel på när nyheter 
skapas för att passa i en särskild situation. Ett annat exempel är 
när samma ögonvittne återkommer i olika situationer. En kvinna 
vid namn Maria Tsypko intervjuades i ryska tv-kanaler flera gånger 
under april–maj 2014 – först som ögonvittne till brandmassakern 
i Odessa 2 maj, sedan som valorganisatör i Donetsk en dryg vecka 
senare och i början av juli var hon ögonvittne till en massaker i 
staden Kramatorsk i östra Ukraina.

Ett annat exempel på iscensättning kommer från Odessa eller närmare 
bestämt Krim. På Vkontakte spreds i december 2014 en film som sades 
föreställa arbetare i hamnen i Odessa som strejkade och demonstre-
rade under paroller som ”Låt oss göra gemensam sak med Donbass” 
och mot den av de ledande oligarkerna i Ukraina ”Kolomoiski bort 
från Odessa”.

När lokala medier i Odessa fick se filmen, så åkte de till hamnen där 
ingen hört talas om saken. Men på Krim finns en lokal nyhetssajt som 
detaljerat berättade om hur Krimbor fick 400 rubel för att ställa upp 
i filmen som sades vara en reklamfilm8. 

Bild 6. Deltagarna fick 400 rubel var för att vara med på denna iscensättning som gjordes på Krim, men 
som sades föreställa protesterande arbetare i Odessa.

Analysen av de 379 fallen av desinformation visade att vilseledning var 
vanligare är ren förfalskning. Författarna drar slutsatsen att vilseled-
ningen lättare accepteras av publiken än rena lögner, den skapar en 
osäkerhet hos publiken och en känsla av att man egentligen inte vet 
så mycket. Denna strategi innebär också att det inte gör så mycket 

8. http://www.stopfake.org/en/video-of-strike-of-odessa-portside-plant-was-shot-in-crimea/
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om desinformation avslöjas – detta ökar bara intrycket av att alla 
sidor ljuger i propagandakriget och att man som mediepublik inte 
kan lita på någon. 

Även om Ryssland dominerar i produktionen av falska nyheter som 
uppmärksammas på Stopfake, så finns det också exempel på ukrain-
ska sajter som sprider falska nyheter. I oktober 2014 berättade flera 
sajter att ryska och kinesiska styrkor drabbat samman vid gränsen 
och minst 16 ryska soldater skulle ha dödats. Nyheten spreds snabbt 
i nätverken, och den angivna källan var den ryska sajten Lifenews. 
Men en kontroll med källorna visade inget stöd för nyheten som var 
påhittad9. Stopfake avslutade denna granskning med en tillrättavis-
ning att falska nyheter bara ger stöd åt den ryska propagandan.

Desinformation i medierapporteringen?
Det ligger i desinformationens natur att den inte ska synas i medie-
rapporteringen. Därmed går det inte heller att undersöka hur stor 
andel av medieinnehållet som innehåller försök till desinformation 
genom falska nyheter, vilseledning och förvrängning. Däremot kan 
man undersöka i vilken mån nyhetsrapporteringen diskuterar des-
information, om den nämns och i så fall vem som beskylls för den.

Här syns stora skillnader mellan de undersökta medierna i de fyra 
länderna. I Ryssland och Ukraina är desinformation ett vanligt tema 
som nämns i upp till 15 % av alla artiklar och inslag. Även i Polen är 
ämnet vanligt, medan det knappt förekommer alls i svensk rapporte-
ring under perioden.

Mönstret är närmast övertydligt när det gäller vem som beskylls för 
desinformation: I ryska medier är det ukrainska politiker och medier 
samt internationella provästliga källor som står för desinformationen.  
I ukrainska och polska medier är det Ryssland och ryska separatister 
som står för desinformationen. Det är hela tiden motsidan som ankla-
gas. Exempel från Ukraina ges ovan via Stopfake, och i den ryska bevak-
ningen var anklagelser om förfalskade bilder viktiga till exempel i 
diskussionen om ansvaret för nedskjutningen av MH17. I slutet av juli 
var anklagelser om förfalskade fotografier vanliga när ryska försvars-
departementet bemötte Ukrainas säkerhetstjänst som visade bilder på 
ryska missilsystem hos rebellerna. Fler exempel finns i både kapitel 4 
om den ryska mediebevakningen och kapitel sju om tv-kanalen Russia 
Today som profilerar sig på kritisk granskning av västmedier.

9. http://www.stopfake.org/en/fake-chinese-militaries-attacked-russian-soldiers-on-the-border/
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ANDEL AV ARTIKLAR/INSLAG SOM 
NÄMNER DESINFORMATION (%) SVERIGE RYSSLAND UKRAINA POLEN

Ja 1,6 14,7 10,8 13,4

Nej 98,4 85,3 89,2 85,8

N= 249 624 591 352

Vilken sida anklagas för desinformation? (Antal artiklar/inslag)

Ryssland 2 7 50 32

Ryska rebeller 2 6 64 20

Ukraina (politiker+media) 1 50 1 0

Ukraina(militär) 0 7 1 0

Internationella provästliga källor 1 27 0 0

Internationella proryska källor 0 0 0 1

Antal 6 97 116 53

Tabell 1. Diskuteras desinformation öppet i artikeln/inslaget?

Varför diskuteras inte desinformation i svensk nyhetsbevakning? 
I intervjuerna med svenska reportrar nämns desinformation från 
båda sidor som ett av de stora problemen i arbetet (se kapitel 6). 
Men i den publicerade bevakningen nämns den knappast alls. Ett 
undantag är till exempel Aftonbladet som ägnar en hel artikel åt Russia 
Today och en av deras presentatörer som lämnat programmet i protest 
mot snedvriden rapportering. 

Orsakerna till att desinformation knappast nämns alls i Sverige kan 
vara flera, till exempel att det i yrkesrollen ingår att göra källkritiska 
bedömningar men att det inte finns någon tradition av transparens 
runt källkritiken och att dessa bedömningar sällan redovisas för 
publiken. Om journalister börjar diskutera trovärdigheten i de fakta 
som förmedlas, så kan det också undergräva journalisternas egen 
auktoritet. Journalistikens svagheter blottläggs om journalisterna 
diskuterar problemen med att undersöka vad som verkligen händer 
i Ukraina, om det blir tydligt hur omfattande och hur avancerad 
desinformationen verkligen är.

Beskyllningar om desinformation gör också att journalisten lätt kan 
uppfattas som partisk – och det uppfattas som obekvämt av många 
svenska journalister som vill vara opartiska. En tredje förklaring 
kan vara att svenska journalister undviker allt som kan misstänkas 
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ligga nära desinformation, och mest litar till de stora och välansedda 
nyhetsbyråerna och medieföretagen. Till exempel används uppgifter 
på sociala medier mycket sällan som en källa eftersom de är svåra 
att verifiera (se kapitel 6).

MH17 och de ryska trupperna i Ukraina
Det är två händelser i konflikten sommaren 2014 som särskilt drivit 
fram anklagelser om desinformation – nedskjutningen av det malay-
siska passagerarplanet MH17 och frågan om ryska trupper i östra 
Ukraina i under andra halvan av augusti. 

När det gäller MH17 är bilden olika i medierna i de fyra länderna: 
I Ukraina och Polen är det ingen tvekan om att det är de ryska 
rebellerna som bär ansvaret. Även i Sverige har rebellerna ansvaret. 
Men i de flesta artiklar diskuteras inget ansvar alls, det är så själv-
klart att det inte behöver nämnas. I Ryssland är bilden mer kompli- 
cerad – i den mån någon pekas ut så är det den ukrainska militären.
Men i många artiklar/inslag sägs att det är oklart vem som har 
ansvaret eller också berörs frågan inte alls. I Russia Today är det i 
nästan hälften av alla artiklar/inslag som det är oklart vem som 
är ansvarig för katastrofen (se kap 7). Oklarheten understryks av 
beskyllningar om förfalskade bilder.

DE ANSVARIGA ÄR… SVERIGE RYSSLAND UKRAINA POLEN

…ryskstödda rebeller 34,4 3,5 46,0 75,4

…rysk militär 1,1 0 12,0 12,3

…ukrainsk militär 3,3 31,0 2,0 0

…västmakter 1,1 1,8 0 0

Det är oklart vem som bär ansvaret 7,8 15,9 6,0 12,3

Inget ansvar diskuteras  
i artikeln/inslaget

52,2 47,8 34,0 0

Antal artiklar (N=) 90 113 50 65

Tabell 2. Framförs det några påståenden om ansvaret för nedskjutningen av MH17? (%).

Redan samma dag som MH17 sköts ner, förklarade USAs vicepresident 
Joe Biden med stöd av underrättelseinformation att det troligen var 
ryskstödda rebeller som låg bakom. De ryska siffrorna återspeglar  
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försök att hitta alternativa förklaringar, till exempel att ett ukrainskt 
stridsflygplan hade setts följa efter MH17 och därefter skjutit ner pla-
net. En sammanfattning av de alternativa förklaringarna som gjorts 
av Stopfake pekar också på andra uppgifter från en påstådd trafik-
ledare i Kiev som aldrig återfunnits och andra mer absurda konspira-
tionsteorier. Som till exempel att MH17 egentligen är det försvunna 
planet MH370 (som försvann fyra månader tidigare mellan Kuala 
Lumpur och Beijing) som fyllts med döda kroppar och sprängmedel 
för att kasta skulden på Ryssland.10

De ryska medierna ger en bild av osäkerhet runt ansvaret för kata-
strofen med MH17, och pekar ut motståndarna i Kiev. Men när det 
gäller frågan om ryska trupper i Ukraina så är strategin istället 
största möjliga tystnad. I både Ukraina och Polen berörs frågorna 
runt den ryska inblandningen i minst hälften av alla artiklar och 
inslag. I dessa artiklar radas upp hundratals olika bevis och indika-
tioner på den ryska närvaron i Ukraina – vittnesuppgifter, underrättel-
seinformation som satellitbilder, tekniska bevis och fotografier från 
till exempel sociala medier där ryska soldater lagt ut bilder på sig 
själva på plats i Ukraina. Också i svenska medier är bevisen tydliga, 
även om frågan inte är lika omskriven.

I Ryssland är det bara en artikel på 20 som överhuvudtaget tar upp 
frågan. Bara i 35 av de 624 artiklarna och inslagen tas frågan om 
ryska trupper i Ukraina upp. I de flesta fall säger man att det inte 
finns någon rysk inblandning, bara i ett fåtal fall nämns ryska 
reguljära trupper i Ukraina.

SVERIGE RYSSLAND UKRAINA POLEN

Ryska reguljära trupper i Ukraina 34 6 44 14

Ryska frivilliga i Ukraina 7 9 1 1

Ryskt stöd för rebellerna 50 17 34 54

Oklar situation 2 6 20 10

Ingen rysk inblandning 2 60 0 21

Annat 4 3 1 0

Antal artiklar/inslag (N=) 90 35 269 352

Tabell 3. Hur beskrivs frågan om ryska trupper i Ukraina? (%).

10. http://www.stopfake.org/en/mh17-anniversary-in-russia-conspiracy-theories-on-downed-plane-still-find-believers/
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Det är mot slutet av augusti som de två ryska tidningarna i under-
sökningen nämner frågan. Den 27 augusti berättar Kommersant om 
de tillfångatagna fallskärmjägarna från 98e sibiriska divisionen som 
enligt den ryska versionen ”gått vilse” 30 km in i Ukraina. Även en 
av de journalister som intervjuats berättar att han skrev en artikel 
om ryska soldater i Ukraina som publicerades på tidningen webb-
plats, men som togs bort eftersom ämnet var känsligt. Även andra 
tidningar för den liberala eliten i Moskva berättar om en direkt rysk 
inblandning. I dagstidningen Vedomosti frågar man sig 27 augusti om 
Ryssland är i krig? Artikeln nämner döda ryska soldater från flera 
ryska förband från bland annat Rostov och Pskov, och varnar för att 
landet ska göra om misstag från Sovjettiden då militära aktioner 
utomlands startades i hemlighet. 

En postmodern syn på sanning – relativ och osäker
Innehållsanalysen visar att desinformation och olika former av grå och 
svart propaganda är centrala i beskrivningen av konflikten i Ukraina. 
Båda sidor beskyller varandra, och det är bara i den svenska rapporte-
ringen som en diskussion om desinformation lyser med sin frånvaro.

Den ukrainska sidan har blivit en del av det västliga mediesystemet 
med alla de stora medierna och nyhetsbyråerna på plats i Kiev. Ukrain-
ska journaliststudenter försöker kartlägga rysk desinformation på 
faktakoll-sajten Stopfake med stöd av både ukrainska pengar och väst-
liga stiftelser. När trycket var som starkast i maj 2014 erbjöd sig också 
flera Natoländer att hjälpa Ukraina med motåtgärder mot rysk pro-
paganda, det som i Nato kallas PSYOPs, enligt tidningen US News och 
World Report11.

En enkel Googlesökning på begreppet PSYOPs och Ukraina, visar ett 
antal sajter beskriver det mesta som hänt i Ukraina sedan hösten 2013 
som ett resultat av NATOs psykologiska operationer. Sajter med namn 
som 21st centurywire12 och New Eastern Outlook13 lanserar storslagna kon-
spirationsteorier som ligger väl i linje med de ryska versionerna av 
händelserna – från ”statskuppen” mot Janukovytj till MH17 och den 
ryska invasionen. Allt är bara psykologiska operationer från väst för 
att inringa Ryssland, enligt dessa webbsajter.

11. http://www.usnews.com/news/articles/2014/05/01/sources-nato-countries-planning-communications-mission-
in-ukraine

12. http://21stcenturywire.com/2014/08/21/ukraine-natos-russian-tank-invasion-psyop/
13. http://journal-neo.org/2015/09/18/american-risks-life-limb-and-citizenship-to-fight-facists-in-ukraine/
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Den ryska strategin i ”informationskriget” mot väst bygger på en rela-
tivisering av sanningsbegreppet, enligt författarna Peter Pomerantsev 
och Michael Weiss i rapporten ”The menace of reality”. Deras tes är att 
den ryska sidan inte i första hand syftar till att övertyga om att de 
har rätt, men att utså tvivel på att det går att veta något säkert om 
vad som pågår. I denna syn finns det inte någon sanning, utan bara 
olika perspektiv och olika versioner av vad som händer:

”The underlying mindset of the Kremlin´s political technologists exploit the 
idea that ”thruth” is a lost cause and that reality is essentialy malleable and 
the instant, easy proliferation of fakes and copies on the Internet makes it 
the ideal forum to spread such ideas” – Pomerantsev och Weiss 2014:17

Analysen av medieinnehållet och analysen av falska och förvrängda 
nyheter på Stopfake leder fram till en preliminär bild av de ryska 
strategierna i informationskriget. Dessa strategier gäller i första hand 
i relation till de ryskspråkiga publikerna i Ryssland och Ukraina, 
men delvis också den globala kanalen Russia Today.

 • Att med förvrängda och falska nyheter skapa bilden av en fascistisk 
junta som tagit makten i Kiev och som hotar den ”ryska världen”. 
Detta syns tydligt i de avslöjade nyheterna på Stopfake.

 • Att sprida osäkerhet och känslan av att vi egentligen inte vet 
vad som pågår under ytan, att även om det verkar konstigt 
kanske det ligger något i det som sägs. Denna taktik användes 
tydligt i bevakningen av MH17 där oklarheten betonas i den 
internationella kanalen Russia Today, men också får stor plats i 
nationella ryska kanaler. Ukrainska myndigheter anklagas för 
desinformation för att lägga skulden på Ryssland.

 • Tystnad och förnekande. Denna taktik användes vid den snabba 
annekteringen av Krim, och efteråt var även journalister 
bland dem som fick statliga utmärkelser direkt av Putin för 
sina insatser i detta14. Sedan användes denna taktik när det 
gällde ryska trupper inne i östra Ukraina.

14.  http://www.dn.se/nyheter/varlden/putin-ger-journalister-medalj-for-objektivitet/
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Detta betyder inte att Ukraina saknar mediestrategier. Det betyder 
inte heller att NATOs eventuella psykologiska operationer skulle 
vara betydelselösa (fast bara detta konstaterande innebär också att 
den andra av dessa ryska strategier fått fäste). Den enda helt säkra 
slutsatsen är att desinformation och grå-svart propaganda spelar 
en stor roll i detta postmoderna krig. När osäkerheten om vad som 
faktiskt händer ökar både i de direkt inblandade länderna och i 
omvärlden, så förskjuts fokus från det faktiska händelseförloppet 
till en diskussion om vad vi egentligen vet. Under tiden ”etableras 
fakta” som i den snabba annekteringen av Krim.
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