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Vänner och fiender i mediebilder av Ukrainakriget
GUNNAR NYGREN OCH JÖRAN HÖK

Mediebevakningen av kriget i Ukraina 2014 var svår. Flera av de 
svenska reportrar som intervjuas berättar hur känsligt ämnet var, 
hur de möttes av ilskna epost och telefonsamtal om att de gick den 
ena eller andra sidans ärenden. Även direkta hot förekom, och Svenska 
Dagbladets korrespondent Anna-Lena Lauren skriver att bevakningen 
väcker känslor på ett sätt hon inte upplevt tidigare (Laurén 2015).

I Ryssland och Ukraina var det ännu mer tillspetsat. På redaktionerna 
i Moskva var följsamheten stor, och när känsliga uppgifter om ryska 
trupper i Ukraina publicerades plockades artikeln bort från tidning-
ens webbplats, berättar en reporter. I Ukraina kunde det också gälla 
livet – sex journalister dödades under 2014 i bevakningen av kon-
flikten1. I intervjuer berättar ukrainska reportrar hur de fortsatte 
att arbeta ”under cover” när rebellerna tog över i Donetsk med ett 
ständigt hot av att bli gripna och misshandlade.

Det är två världsbilder som bryts mot varandra i mediernas beskriv-
ning av konflikten i Ukraina. På den ena sidan finns den mediebild  
som företräds av ryska medier. Denna beskriver en Natostyrd be straff-
ningsexpedition mot självförsvarsstyrkor i östra Ukraina och en rysk 
räddningsaktion för halvön Krim. På den andra sidan finns den väst-
liga mediebilden – ett ryskt överfall på ett självständigt grannland 
och en militär ockupation av Krim. 

Den här rapporten undersöker hur dessa världsbilder byggs upp i 
bevakningen av kriget i östra Ukraina i juli–september 2014. Den 
analyserar de ledande mediernas nyhetsbevakning i fyra länder – 
Ukraina, Ryssland, Polen och Sverige. Tre medier i varje land ingår i 
analysen: de största tv-nyheterna samt de största tidningarna (både 
kvalitetstidningar och tabloider). Även bevakningen i den internatio-
nella tv- kanalen Russia Today har studerats. Metoden är kvantitativ 
innehållsanalys som gör det möjligt att frilägga generella mönster 
i medieinnehållet, hur ofta och hur mycket olika typer av nyheter 
och gestaltningar förekommer i medieutbudet (Esaiasson m fl 2012). 
Med ett gemensamt kodschema har forskare i de fyra länderna 
analyserat 1 875 nyhetsartiklar och inslag i tv-nyheter under två 
månader sommaren 2014. 

1. http://en.rsf.org/ukraine.html
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Dessutom har journalister på de studerade medierna intervjuats om 
sina erfarenheter och synen på bevakningen av konflikten.

För det första har vi undersökt innehållet i ledande massmedier i Polen, 
Sverige, Ryssland och Ukraina och dessutom specialstuderat den ryska 
kanalen RT. Vi har granskat hur konflikten gestaltats, hur fiendesidan 
framställts och vilka ord och begrepp som använts i beskrivningen av 
händelseförloppet.

För det andra har vi undersökt journalistikens faktabasering. Vi har 
letat efter mönster källanvändningen i de olika länderna, granskat 
vilka får komma till tals i tv-program och tidningsartiklar och hur 
man har hanterat olika typer av källor. Vi har även sökt svar på frågor 
som rör desinformation och källkritik i journalisternas dagliga arbete.

För det tredje har vi undersökt vilka perspektiv som återfinns i rap-
porteringen och i anslutning till detta intervjuat journalister och 
redaktörer i alla fyra länderna om vilka uppfattningar de har om 
de möjligheter och begränsningar som fanns för det dagliga arbetet 
under konflikten, med andra ord om den faktiska yrkesrollen. Vi har 
frågat om reportrarna tagit ställning i sin nyhetsrapportering eller 
om de har strävat efter att vara neutrala observatörer. Slutligen har 
vi sökt svar på frågor som rör hot mot journalisters personliga säker-
het och begränsningar i de villkor som rör det dagliga arbetet. 

I detta avslutande kapitel jämförs resultaten i de olika länderna, 
och några slutsatser runt mediernas roll i konflikten diskuteras. 
För den som följt mediernas roll i krig och konflikter är våra slut-
satser inte någon överraskning, de faller väl inom de mönster som 
syns i tidigare forskning om mediernas roller i krig och konflikt 
(se kapitel 1 och 2). Kanske är det just detta som är den viktigaste 
slutsatsen: trots att internets globala offentlighet ger tillgång till 
en mängd informationskällor, så är medierna lojala med den egna 
stats- och militärledningen och med den egna nationen. De breda 
medier som undersöks i denna rapport är en del av ”informations-
kriget” runt Ukraina, kampen om människors tänkande och före-
ställningar om vem som är vän och fiende.

Slutsatserna i detta avslutande kapitel är författarnas, och för en 
närmare analys av mediernas bevakning i respektive land samt 
intervjuerna med journalister hänvisas till tidigare kapitel i boken.
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Gestaltning (1) – vad bevakas i konflikten?
När vi granskar hur konflikten gestaltats i de olika staterna kan vi 
skilja på vad som bevakas och hur det görs. Svaret på frågan ”vad” 
anger fokus för arbetet, medan ”hur” visar det faktiska slutresultatet 
av rapporteringen.

Analysen av de teman som dominerar i bevakningen av konflikten i 
Ukraina visar tydliga skillnader (tabell 1). Eftersom massmedierna i 
de olika länderna har olika utgångspunkter skiljer sig även graden 
av närhet och avstånd till striderna:

I ukrainska medier domineras bevakningen av själva konflikten.  
Väpnade strider, konsekvenser för de civila samt historier om ukrainsk 
militär är de viktigaste områdena i bevakningen. I till exempel tabloid-
tidningen Segodnya drivs en kampanj för stöd åt flyktingar från östra 
Ukraina och krigets konsekvenser skildras utförligt. Den ukrainska 
militären får betydligt mer uppmärksamhet än det internationella 
politiska spelet och nedskjutningen av MH17. Däremot är fiendesidan 
nästan osynlig, bara ett fåtal artiklar har de proryska rebellerna som 
huvudtema. Men den ryska inblandningen på olika sätt (vapen, hjälp-
konvojer och reguljära trupper) får betydligt mer uppmärksamhet.

Även i ryska medier är närheten till konflikten tydlig. Strider och 
konsekvenser för de civila står för nästan en fjärdedel av bevakningen. 
Men också den internationella politiska diskussionen är viktig 
och rapporteringen om MH17 tar stor plats. Även det ryska stödet 
behandlas, fast då nästan enbart som ett humanitärt stöd för de 
civila som drabbas. 

I de polska medierna är bilden en annan. Där är det internationell 
politik och den ryska inblandningen som får den största uppmärk-
samheten. Plus konsekvenserna av sanktionerna mot Ryssland och 
de mot-sanktioner som också drabbar polska varor. Nedskjutningen 
av MH17 får stor uppmärksamhet, och vissa medier drar paralleller 
till flygkatastrofen i Smolensk 2010 där den polska presidenten och 
delar av regeringen omkom. Även de proryska rebellerna bevakas, 
medan konsekvenser för de civila syns inte så mycket. Fokus i bevak-
ningen är på rysk aggression och hur världen kan möta denna.

I de svenska medierna är nedskjutningen av MH17 det enskilt största 
ämnet, särskilt i Aftonbladet där denna nyhet tar två tredjedelar av 
bevakningen. Även internationell politik och sanktioner får mycket 
plats, medan själva konflikten i Ukraina får mindre uppmärksamhet. 
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Men när strider och konsekvenser för civila beskrivs, så ges det ofta 
stort utrymme med egna reportrar på plats. Den ryska inbland-
ningen beskrivs tydligt med fokus på militärt stöd.

SVERIGE RYSSLAND UKRAINA POLEN TOTALT

Internationella politiska 
diskussioner om sanktioner, 
förhandlingar m.m.

19 16 10 20 15

Väpnade strider 11 13 17 7 13

Konsekvenser för de civila 5 10 19 2 11

Proryska rebeller 5 1 1 7 3

Rysk inblandning (vapen, 
humanitär hjälp, trupper)

10 11 10 18 12

Militärt stöd till Ukraina 0 1 3 3 2

Folkligt stöd för  
någon av parterna

1 1 4 4 3

Konsekvenser för ekonomin 
av t.ex. sanktioner

14 7 9 16 10

Förhandlingar (t.ex. Minsk) 2 5 1 2 3

Berättelser om ukrainsk militär 0 7 16 1 8

Nedskjutningen av MH17 30 13 6 17 14

Övrigt 2 13 4 3 7

Summa 100 100 100 100 100

Antal artiklar (N=) 249 623 651 352 1875

Tabell 1. Huvudtema i bevakningen av konflikten (% av antal artiklar).

Aktörer och perspektiv i bevakningen
Samma mönster syns bland aktörerna. En analys av dominerande 
aktörer och sekundära aktörer visar vilka som får framträda och lite 
om deras roller. I Ukraina är det de ukrainska militärerna, civila och 
det civila samhället som dominerar helt bland aktörerna. Politiker och 
myndigheter i Ukraina spelar en betydligt mindre roll, även om de får 
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synas lite oftare som andrahandsaktör. Också de ryska politikerna får 
vara med mest som andra-aktör, liksom de pro-ryska rebellerna som 
nästan aldrig får vara huvudaktör. Detta tyder på en intensiv bevak-
ning av händelser i den konkreta konflikten, av vad som händer i 
östra Ukraina – men där fiendesidan sällan får vara synlig aktör.

I Ryssland finns aktörerna mer på den politiska nivån, såväl bland 
ryska, ukrainska som internationella politiker. Men även ukrainsk 
militär och civila finns med i beskrivningen av konflikten. De pro-
ryska rebellerna har en nedtonad roll, de syns mest som andra-
handsaktörer.

I Polen är bilden den motsatta – där är det de ryska politikerna och de 
proryska rebellerna som är huvudaktörer i över hälften av artiklarna 
och inslagen om konflikten. Det ryska hotet dominerar bevakningen 
helt, och varken ukrainska militärer eller civila syns som aktörer. De 
ukrainska politikerna syns delvis, men mest som andrahandsaktörer 
som reagerar på det ryska hotet. Däremot har internationella politiker 
en viktig roll i den polska bevakningen i samband med sanktioner och 
motåtgärder mot den ryska aggressionen.

I Sverige är det internationella politiker, inklusive ryska och ukrain ska 
politiker som är de viktigaste aktörerna. Den regelbundna be vakningen 
ligger mycket på detta politiska plan, och de pro-ryska rebellerna före-
kommer mest som andrahandsaktörer. Men även civila har en viktig 
roll i reportage om krigets konsekvenser.

Teman och aktörer ger vissa ledtrådar till bevakningen. Men det säger 
inte så mycket om värderingar som präglar bevakningen. En annan 
fråga i innehållsanalysen undersöker vilket perspektiv som uttrycks 
tydligast i artikeln/inslaget, om den uttrycker ett stöd för någon sida 
eller om den är mer neutral i beskrivningen.

Perspektivet visar stora skillnader. I Ukraina är stödet för nationen, 
för militären och regeringen kompakt i mediebevakningen, nästan 
tre av fyra artiklar uttrycker detta tydligt. Mindre än var femte artikel 
är mer neutral i sitt perspektiv. I Ryssland är bilden den motsatta, 
om än inte lika tydlig. Hälften av artiklarna och inslagen uttrycker 
ett tydligt stöd för den ryska regeringens politik, medan 14 % mer 
visar ett stöd åt de civila i området. Var femte artikel är neutral. 
Var tionde artikel uttrycker stöd åt separatisterna. 

I Polen och Sverige är perspektivet tydligt till stöd för Ukraina, men 
många artiklar är också ganska neutrala. Det ryska perspektivet är 
knappast synligt i Polen och Sverige.
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SVERIGE RYSSLAND UKRAINA POLEN TOTALT

Stöd för Ukraina, för dess 
regering eller militär

50 4 73 56 44

Stöd för de civila 6 14 8 0 8

Stöd för den ryska regeringen 4 50 0 0 17

Stöd för proryska separatister 2 11 0 0 4

Neutralt 37 21 18 44 27

Summa 100 100 100 100 100

Antal artiklar 249 624 649 352 1874

Tabell 2. Vilket perspektiv uttrycks i artikeln/inslaget? (%)

Gestaltning(2) – hur ser bevakningen ut?
Det är inte bara vad som bevakas som uttrycker ett perspektiv, utan 
också hur detta bevakas. Det handlar om ordval och om hur konflik-
ten i Ukraina definieras. Gestaltningen uttrycker värderingar och 
visar publiken hur den ska tolka nyheterna Genom att anknyta till 
tidigare referensramar, till nationella och historiska sammanhang 
sätts konflikten in i en kontext som också medvetet eller omedvetet 
påverkar publiken i dess tolkning av nyheterna. I forskning kallas 
dessa mekanismer ”framing” – när ord och symboler används upp-
repade gånger för att gynna en viss tolkning av en händelse, ofta även 
med en viss moralisk och känslomässig riktning (Entman m fl 2009).

I gestaltningen är ordvalen viktiga. I analysen av bevakningen skiljer 
sig ordvalen i beskrivningen av konflikten tydligt (fullständiga siffror 
på ordval finns i respektive kapitel). Gestaltningen syns också i den 
sammanvägda bedömningen av hur konflikten beskrivs – som en 
konflikt mellan stater, mellan staten och aktörer inom landet eller 
som ett inbördeskrig (tabell 3).

I ukrainska medier handlar det mest om en ”antiterroristoperation” 
(ATO), den officiella term som regering och militärer använder (i 66 % 
av de fall då konflikten namnges). Men det är också frågan om ett 
krig (37 %) och en konflikt (36 %). Eller också är det bara en ”situa-
tion”. En tydligt skillnad kommer i slutet på augusti då president 
Porosjenko börja beskriva konflikten som en rysk invasion, och det 
slår även igenom i medierna. Sammantaget beskriver ukrainska 
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medier konflikten som både en inomstatlig konflikt och en konflikt 
mellan stater (främst i slutet av perioden). Men nästan aldrig ett 
inbördeskrig.

I ryska medier benämns konflikten som ett ”krig”, (43 %) eller som 
en konflikt eller bara som en ”situation” (22–24 %). Även begreppet 
”ATO” förekommer, troligen i samband med att ukrainska företrädare 
citeras. Sammantaget beskrivs konflikten tydligt som ett inbördes-
krig, och absolut inte en konflikt där två stater (dvs även Ryssland) 
är inblandade.

Även i polska medier är det tydligt att händelserna är ett ”krig”, i 
55 % av alla tillfällen då konflikten benämns. Andra vanliga benäm-
ningar är ”konflikt” (31 %) och ”rysk invasion” (21 %). Språkbruket 
är mer militärt, och det ligger i linje med befolkningen av rysk 
aggression i polska medier. Sammantaget är de polska medierna 
entydiga – det är en konflikt där rebellerna är understödda av en 
annan stat (Ryssland) eller en konflikt mellan stater.

I svenska medier benämns det som händer i Ukraina som en ”kon-
flikt”, ”krig” eller ”kris” ( varje benämning används i 34–38 % av 
de artiklar där konflikten etiketteras). ”Rysk invasion” är betydligt 
mer ovanlig, och än mer sällan talas det om konflikten som ett 
”inbördeskrig”. Sammantaget är bilden i Sverige ganska splittrad, 
men vanligast är beskrivningen av konflikten som mellan staten 
och rebeller med stöd av Ryssland.

SVERIGE RYSSLAND UKRAINA POLEN TOTALT

En konflikt mellan stater 4 1 32 13 15

En konflikt mellan staten och 
ickestatliga aktörer

18 20 37 8 22

En konflikt mellan staten och 
ickestatliga aktörer med stöd 
av en annan stat

36 7 30 78 38

Som ett inbördeskrig 2 70 0 0 17

Som något annat 40 2 2 0 8

Summa 100 100 100 100 100

Antal artiklar 249 324 464 352 1389

Tabell 3. Hur beskrivs konflikten? (% av alla artiklar/inslag).
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Ännu tydligare blir skillnaderna i beskrivningen av konflikten i 
ord valen när de ryska separatisterna i östra Ukraina ska beskrivas. 
I Sverige och Polen dominerar neutrala beteckningar som ”proryska 
rebeller” och ”separatister”. Tre ganska neutrala ord som också 
inrymmer en beskrivning av deras mål för kampen. I några fall kallas 
de också terrorister, troligen när ukrainska företrädare citeras.

I de ukrainska medierna benämns rebellerna nästan alltid som 
”terrorister”, men även uttrycket ”militanta grupper” är vanligt 
(53 %). Detta ligger helt i linje med beskrivningen av konflikten som 
en ”antiterroristoperation”, den beteckning som den politiska led-
ningen och militären använder för striderna i östra Ukraina. Ett mer 
neutralt uttryck som ”separatister” används i 27 % av artiklarna och 
inslagen, medan mer nedsättande uttryck som ”legosoldater” finns i 
10 % av artiklarna.

I Ryssland är det ett annat och mer positivt uttryck som dominerar 
helt – ”folkmilis”. Detta ord förekommer knappt i de andra länderna,  
men i Ryssland används det i åtta av tio fall när de ryska rebellerna 
beskrivs. Även benämningen ”terrorist” finns med, troligen när 
ukrainska källor citeras. Men i övrigt beskrivs de som ett slags 
”hemvärn” som försvarar människor i östra Ukraina mot ”bestraff-
arna” från Kiev. Detta ligger också i linje med beskrivningen av 
konflikten som ett inbördeskrig.

Gestaltning (3) – i vilket större sammanhang  
sätter man in händelserna?

Ordval säger något om vilken kontext som medierna sätter in kon-
flikten i. Den historiska och kulturella kontexten nämns sällan direkt, 
men den finns ofta underförstått och tas för given i bevakningen. 
Det gäller särskilt i Ukraina där kontexten är självklar, och när den 
blir tydlig är det den historiska kampen för nationellt oberoende 
det handlar om. I de ukrainska medierna är det den konkreta rappor-
teringen från kriget som står i centrum, strider och civila som drab-
bas. I perspektiv och ordval ligger rapporteringen nära politiker och 
militär, medierna tar över deras ordval och verklighetsbeskrivningar. 
Motsidan – de pro-ryska rebellerna syns knappt och benämns ”terro-
rister”. Konflikten handlar om att försvara nationen, och detta syns 
också i annan forskning om nationella symboler som lyfts fram de 
senaste åren, till exempel ledarna för den nationella rörelsen på 
1930- och 40-talen (Yurchuk 2015). 

I Ryssland är kontexten mer komplicerad, i medierna är Ryssland 
både en del av konflikten och inte. Den beskrivs uteslutande som 
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ett inbördeskrig, men samtidigt finns det en stark demonisering 
av väst i den ryska bevakningen. Konflikten beskrivs som en strid 
mellan de ryska värdena och väst – inom Ukrainas gränser. ”Folk-
milisen” försvarar etniska ryssar mot angreppen från nationalisterna 
och fascisterna i Kiev. Ofta handlar den om ukrainsk nationalism, 
och hur Västeuropa understödjer den. En annan viktig kontext är 
kampen mot fascismen under ”det stora fosterländska kriget” som 
andra världskriget kallas. Denna koppling är direkt synlig i ett 20-tal 
artiklar och inslag, och visar att en viktig del av den ryska kontexten 
är försvaret av den ”ryska världen”.

Även i Polen är det historien som återkommer, fast i en annan tapp-
ning. Rädslan för Ryssland och rysk expansion präglar bevakningen, 
och indirekt handlar mycket av bevakningen också om Polen och 
den polska historien. I vissa fall kopplas händelser direkt till polska 
erfarenheter, som jämförelsen mellan flygkatastrofen i Smolensk 
och nedskjutningen av MH17. I intervjuerna betonar en av journalis-
terna Polens historiska stöd till Ukraina som en del av Polens natio-
nella kamp. 

Sverige då? I den svenska bevakningen syns ett tydligt avstånd till 
Ukraina, såväl geografiskt som kulturellt. Fokus ligger mycket på 
internationell politik och sanktioner, ämnesområden där det finns 
korrespondenter utplacerade och nyhetsbyråer som levererar mate-
rial oavbrutet. Samtidigt skickar redaktionerna ner egna reportrar till 
konfliktområdet som ger publiken konkreta berättelser om kriget och 
dess konsekvenser för civilbefolkningen. De svenska medierna skild-
rar det större internationella sammanhanget och krigets konkreta 
verklighet. Däremot har de svårare att ge en bild av de ryska perspek-
tiven, dessa finns varken hos nyhetsbyråerna eller i östra Ukraina. 

Av de tre undersökta medierna var det bara SVT som hade en fast 
korrespondent i Moskva sommaren 2014, och reportrar säger i inter-
vjuer att rapporteringen på många sätt är inbäddad i det västliga 
nyhetssystemet. Det blir svårt för den svenska publiken att förså de 
ryska perspektiven, och samtidigt finns det tydliga mönster från det 
”kalla kriget” som återuppväcks i den svenska bevakningen. 

Vilka fakta används för att underbygga rapporteringen?
Journalistiken bygger på ett ständigt samspel med olika typer av 
källor. Men de flesta källor syns inte i det som publiceras, de synliga 
källorna är bara som den synliga delen av ett isberg – det mesta finns 
under ytan i en ständig relation mellan journalister och alla de som 
delar med sig av information på ett eller annat sätt (Berkowitz 2009). 
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De källor som lyfts fram i ljuset är oftast aktörerna, de som skapar 
nyheter med sina handlingar eller när journalisten behöver styrka 
sin trovärdighet genom att hänvisa till källan. Särskilt i starka kon-
flikter är trovärdiga källor viktiga i nyhetsbevakningen – trovärdig-
het är ett tungt vapen i informationskriget.

De synliga mönstren i källanvändningen i undersökningen följer 
samma skiljelinjer som bevakningen i stort. De flesta artiklar och 
inslag är resultatet av desk-reporting, att journalisten sitter inne på 
redaktionen och använder olika typer av andrahandskällor: nyhets-
byråer, andra medier och sociala medier. Detta beroende förstärks 
i en tid av ständig uppdatering på nyhetssajterna, ett beroende av 
ständigt tillgängliga källor dygnet runt. Bara en mindre del av rap-
porteringen görs av reportrar ute på fältet – störst är denna andel 
i de ukrainska medierna med sin direkta tillgång till händelserna. 
Minst är denna andel i satellitkanalen Russia Today som till över 90 % 
bygger på desk-reporting.

I denna löpande rapportering syns tydligt hur medierna är kopplade 
till olika sfärer av källor – de svenska och polska medierna är en 
del av det internationella västliga nyhetssystemet, medan de ryska 
medierna och Russia Today till större delen bygger på ryska nyhets-
byråer och ryska medier. De ukrainska medierna är mindre beroende 
av dessa andrahandskällor. Där är militären, regeringen och källor i 
konfliktens centrum som civila och flyktingar viktigast.

De synliga källorna mer i detalj
I Sverige handlar en stor del av bevakningen om den internationella 
politiska nivån, och de viktigaste källorna är internationella experter, 
EU- och Natoföreträdare samt ryska och ukrainska politiker. De väst-
liga nyhetsbyråerna och medierna dominerar som källor, och mest 
av denna desk-reporting finns i Aftonbladet och till stor del också i 
Dagens Nyheter. Civila i konfliktområdet och pro-ryska rebeller får 
också komma till tals när redaktionerna skickar ner reportrar till 
östra Ukraina, störst plats får de i SVT som också har störst andel 
reportage på plats. 

I Polen följer bevakningen samma mönster som i Sverige, förutom 
att den ukrainska militären har en större roll som ett resultat av att 
bevakningen handlar mer om strider och rysk inblandning. Även det 
ukrainska civila samhället och andra aktörer i Ukraina syns mer i 
den polska bevakningen, och de ukrainska källorna får den mest 
framträdande rollen.
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I Ukraina är det inhemska källor som dominerar helt och hållet, 
medan internationella politiker har en undanskymd roll. Bevak-
ningen har en starkt patriotisk inramning med militären och reger-
ingen som de enskilt viktigaste källorna. Men även civila i konflikt-
området och det civila samhället i stort har viktiga roller, särskilt i 
kvällstidningen Segodnya som engagerar sig i kampanjer för stöd till 
civila och flyktingar. Däremot syns de proryska rebellerna knappt 
alls som källor, ukrainska journalister tar över det militära perspekti-
vet och ser inte dessa ”terrorister” som legitima källor. Ryska politiker 
får mycket mindre utrymme än i omvärlden, kanske ett resultat av 
att ryskspråkiga medier i Ukraina länge gav den ryska versionen av 
konflikten.

I Ryssland finns det en bredd när det gäller källor, särskilt stor är kate-
gorin ”ukrainska experter” som väljs ut för att ge fakta och sedan 
kommer proryska källor som ger sina värderingar. Ryska politiker 
och experter är mycket synliga, men allra mest syns internationella 
experter som används för att ifrågasätta de ukrainska versionerna av 
vad som händer. Bland nyhetsbyråerna är det bara de ryska som syns 
i rapporteringen, och helt okända nyhetsbyråer som den abschasiska 
ANNA används för särskilt tvivelaktiga nyheter. Samma upplägg, men 
ännu tydligare finns i Russia Today (RT). De ryska källorna är viktigast, 
som nyhetsbyrån RIA Novosti och andra ryska medier. Men även västliga 
nyhetskällor och bildkällor är vanliga för att skapa trovärdighet i nyhe-
terna (publiken för RT finns ju utanför Ryssland). Även sociala medier 
är viktiga som källa i Russia Today, kanske som ett sätt att skapa närhet 
i brist på reportrar ute på fältet. 

Desinformation eller bara olika tolkningar?
Flödet av information och påståenden från olika typer av källor och 
genom mediernas olika kanaler och plattformar är en del av det som 
kan kallas ”informationskriget”. Medierna konstruerar olika verklig-
hetsbeskrivningar, men byggstenarna kommer från källorna och fil-
treras genom både kulturella referensramar och de system av politisk 
och ekonomisk makt där medierna är inbäddade. Som satellitkanalen 
Russia Today som skapades som ett alternativ till det västliga nyhets-
systemet. Med devisen ”Question more” ska publiken ifrågasätta det 
man får veta genom sina vanliga medier. I Russia Today beskyller de 
ryska källorna väst för desinformation, främst i samband med kata-
strofen med det malaysiska passagerarplanet MH17. I Ukraina och 
Polen är perspektivet det motsatta – det är Ryssland och Russia Today 
som anklagas för desinformation.
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Vad är då skillnaden mellan desinformation och olika sätt att tolka 
verkligheten? Skilda tolkningar syns tydligt i till exempel ordvalen 
– ett tydligt exempel är om de proryska rebellerna kallas för ”terro-
rister” eller ”folkmilis”. Eller om de styrande i Kiev kallas för ”reger-
ing” eller ”junta”. Orden beskriver samma sak, men uttrycker olika 
värderingar. Ett annat exempel är den ryska konvoj av långtradare 
som skulle undsätta belägrade städer i östra Ukraina – den beskrevs 
som både en del av en rysk invasion och som en ”humanitär hjälp” 
till utsatta civila. 

I bevakningen av konflikten i Ukraina handlar det dock inte bara 
om olika tolkningar. Journalister i både Polen och Sverige talar om 
problemen att bedöma fakta, om att båda sidor överdriver och för-
vanskar vad som händer, att man döljer vissa saker medan annat lyfts 
fram. De mest känsliga frågorna handlar om formerna för den ryska 
inblandningen, om det är en invasion av reguljära ryska förband eller 
bara frivilliga som stöder de ryska bröderna i Ukraina. Samt natur-
ligtvis nedskjutningen av MH17 där anklagelser om förfalskade bilder 
och påhittade vittnen kom från båda sidor.

Olika former av desinformation har kartlagts av websajten StopFake 
knuten till en journalistutbildning i Kiev. En analys av 379 tvivelak-
tiga nyheter visar en systematisk produktion av falska nyheter från 
rysk sida. Många av dessa nyheter sändes på stora ryska tv-kanaler, 
och syftade till att få konflikten att framstå som en fortsättning av 
den antifascistiska kampen under andra världskriget. Rena förfalsk-
ningar med ”vittnen” som framträdde och berättade om ukrainska 
övergrepp blandades om vilseledning där nyheter framställdes som 
något annat än vad det var. Som ett inslag i Russia Today som sades 
visa antisemitism och judar på flykt från Kiev, men som i själva ver-
ket handlade om situationen på Krim efter den ryska annekteringen.

En annan viktig plattform för falska nyheter från den ryska sidan är 
sociala medienätverk där enkelt manipulerade bilder sprids som bevis 
på att fascister tagit makten i Kiev när Janukovytj flydde i februari 
2014. Stridsvagnar som förses med hakkors och bilder på Hitler som 
läggs in på banderoller i demonstrationer. Grova förfalskningar som 
kanske genomskådas av en del, men som tillsammans med propagan-
dan i de stora medierna framstår som möjligtvis sanna. Även ett antal 
falska nyheter som gynnar Ukraina analyseras på StopFake. Men de är 
bra en bråkdel av de ryska, och det syns ingen systematik i dessa.

Flera svenska journalister berättar i intervjuerna om desinformation 
och om problemen att bedöma vad som är sant och inte. Att vara 
på plats så mycket som möjligt var det bästa sättet att själv kunna 
bedöma vad som stämde och inte, berättar en reporter på Dagens 
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Nyheter som också följde upp påståenden om massmord på etniska 
ryssar utan att kunna hitta annat än enstaka övergrepp. Men de 
svenska medierna berättar sällan om desinformation i sina artiklar 
och inslag. En orsak kan vara att de är ovana att hantera källor som 
inte drar sig för att vilseleda och sprida rena förfalskningar. En annan 
orsak kan vara att systematisk desinformation också utmanar den 
journalistiska auktoriteten. Journalistiken bygger på ett sannings-
anspråk, ”the essence of journalism is a discipline of verification”, 
skriver de amerikanska forskarna Kovach och Rosenstiel i Elements 
of Journalism (2001). Om journalisten betonar osäkerheten i det han/
hon berättar, risken för desinformation och problemen i bedömning-
arna så underminerar det också journalistens egen trovärdighet. 
Bättre då att göra bedömningen så långt man kan, och sedan publi-
cera utan någon större transparens när det gäller källkritiken och 
hur bedömningen har gjorts.

Att skapa en osäkerhet om vad man egentligen kan veta om vad som 
händer är också en central strategi i det ryska informationskriget 
(Pomerantsev och Weiss 2014). Målet med kanaler som Russia Today 
och andra mediesatsningar är inte så mycket att övertyga om att 
Ryssland har rätt, men mer att utså tvivel på vad man egentligen kan 
veta om vad som händer. Analysen av bevakningen av MH17 i Russia 
Today visar att den dominerande hållningen var att det inte går att 
säga vem som orsakade katastrofen, men att det finns en del som 
pekar på ett mystiskt ukrainskt flygplan. Russia Today ger det ryska 
perspektivet, och det presenteras som ett alternativ till det västliga. 
De olika perspektiven kan vara lika bra, och någon direkt sanning 
finns egentligen inte i denna kunskapsrelativism. 

Spänningsfältet mellan opartiskhet och patriotism
Historien om journalistik i krig handlar mycket om graden av politisk/  
militär styrning av medieinnehållet (se kapitel 2). Det handlar om direkt 
censur och kontroll av informationsflödet, om att knyta medier till 
de militära operationerna med inbäddning av journalister och ”infor-
mationscenter”, att styra publicitet med hjälp av PR-firmor och även 
påverkan i dolda former med olika typer av desinformation. Men det 
handlar också om den journalistiska kulturen, om professionens och 
mediernas vilja och förmåga till självständighet i relation till politik 
och militär. Det handlar om professionella ideal – om de anglosaxiska 
idealen av objektivitet, neutralitet och av att stå vid sidan av är de 
dominerande eller om idealen i journalistiken är mer ställnings-
tagande. En journalistik som tydligt tar ställning är ofta också nära 
kopplad till politiska intressen, och blir därmed också en del i det 
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politiska spelet, oavsett om det finns en pluralism i form av olika 
partier eller om det är ett auktoritärt styre som domineras av en 
politisk riktning och en politisk makt (Hallin och Mancini 2004).

Dessa båda dimensioner kan beskrivas i en figur med två axlar – en 
lodrät axel för graden av politisk/militär styrning och en vågrät axel 
för den journalistiska kulturen (se kapitel 1). Utifrån resultaten av 
innehållsanalyser och intervjuer med journalister i de fyra länderna 
kan man diskutera hur bevakningen av Ukrainakriget 2014 kan 
placeras i dessa fyra olika fält. Men det är också viktigt att komma 
ihåg att hur journalistiken förhåller sig till dessa två dimensioner 
är situationsberoende – i ett annat krig som berör andra länder och 
i andra maktförhållanden kan resultaten bli annorlunda. Genom-
gången av krigsjournalistikens historia i kapitel två visar just detta; 
att journalistikens ställning och funktion skiljer sig mellan olika 
krig och konflikter.

En grundläggande skillnad mellan de fyra länderna är mellan de 
direkt inblandade (Ukraina och Ryssland) och de som är åskådare på 
ett visst avstånd (Polen och Sverige). Det är tydligt att graden av poli-
tisk och militär styrning av medieinnehållet minskar med avståndet 
till konflikten och är allra minst i Sverige. Men det finns också skill-  
nader mellan journalistiska kulturer som präglats av stark åsikt-
journalistik och täta relationer till det politiska systemet och journa-
listiska kulturer som bygger på begrepp som objektivitet och journa - 
listisk autonomi. Ryssland, Ukraina och Polen tillhör den typ av 
mediesystem där journalistiken länge stått för starka åsikter och en 
aktivism för att påverka politik och samhälle, även om liberala ideal 
av neutralitet och allsidighet också fått fäste efter kommunismens 
fall. På den andra delen av skalan finns Sverige där journalistiken 
präglas av med opartiska ”public service”-ideal, en liberal syn på jour-
nalisterna som neutrala observatörer (Nygren och Dobek-Ostrowska 
2015). Detta innebär inte att journalistiken i länder med dessa ”libe-
rala” ideal alltid är neutrala och opartiska. Som innehållsanalysen 
visar dominerar det västliga perspektivet med Ryssland som den store 
fienden starkt i svenska medier. Analysmodellen ställer den journa-
listiska bevakningen och de journalistiska idealen (som de uttrycks 
i intervjuerna med journalister) i de fyra länderna mot graden av 
militär och politisk styrning av bevakningen mot varandra. 

I Ukraina präglas bevakningen av en patriotisk gestaltning. Rubriker 
som ”Dags att segra” och ”Vår armé fortsätter offensiven” visar ett 
tydligt ställningstagande. När de pro-ryska rebellerna beskrivs får de 
inte vara med, de benämns terrorister och anses inte vara legitima 
källor som kan yttra sig. Men det finns också skillnader mellan de 
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tre medierna som kan hänföras till ägarskap – tidningen Segodnya 
ägs av oligarken Rinat Ahkmetov med förankring i Donetsk, och ger 
en mer försiktig bevakning fokuserad på konsekvenser för de civila, 
medan tv-kanalen 1+1 med oligarken Ihor Kolomoisky som ägare 
står för en tydligare patriotism i gestaltningen.

Flera av de ukrainska journalisterna säger att i teorin ska journa-
listerna vara opartiska, men att det var omöjligt i bevakningen av 
kriget i östra Ukraina – ”jag är en ukrainsk journalist och jag håller 
fats vid Ukrainas intressen och skulle aldrig i världen ge utrymme 
för några terrorister”, säger en reporter på tv-kanalen 1+1. En annan 
journalist konstaterar att man kan kalla journalistiken patriotisk 
och att det då knappast kan kallas journalistik. Men reportern för-
söker ändå undvika ”hatiskt tilltal” även om beväpnade människor 
begår terrorhandlingar. En annan frågar sig – ”om din mor blir 
antastad, ska du då vara tolerant mot den som angriper henne?”

Flera av de ukrainska journalisterna berättar om hot och misshandel 
från rebellerna i östra Ukraina, men ingen nämner påtryckningar från 
redaktionsledningar eller politiker och militär. Däremot talar några av 
journalisterna om olika grader av självcensur och rädsla för att skada 
Ukrainas egna intressen med sin rapportering. Till exempel var det 
en reporter som undvek att rapportera om plundring som utförts av 
ukrainska frivilliga för att inte skada frivilligstyrkornas rykte.

Sammantaget står de ukrainska journalisterna för ett tydligt ställ-
ningstagande i bevakningen, för Ukraina som nation och mot ryska 
angrepp. Journalistiken var allt annat än neutral – den var tydligt 
patriotisk. Däremot finns det inget i intervjuerna som tyder på 
någon direkt politisk/militär styrning av medieinnehållet. Inte mer 
än att ägarförhållandena ger vissa nyansskillnader i bevakningen. 
Detta återspeglar den ukrainska mediehistorien med starka ägare 
som använder medier i sina egna intressen (se kapitel 2). 

Men det finns också en annan sida av mediestyrningen som inte 
berör de medier som undersökts. En viktig del av protesterna på 
Maidan var kraven på mediefrihet, och flera av de ledande akti-
visterna var journalister. Men samtidigt finns de gamla handlings-
mönstren kvar också efter maktskiftet i februari 2014, och medier 
som anses gå mot Ukrainas intressen har stoppats. Efter annekte-
ringen av Krim i mars 2014 förbjöds ryska tv-kanaler i kabelnäten 
och ett stort antal ryska tv-kanaler stängdes av myndigheterna i 
samband med kriget på sommaren samtidigt som kommunistpartiet 
förbjöds för sitt stöd åt separatisterna (Sakwa 2015). I september 
2014 förbjöds ett 40-tal utländska journalister att resa in och arbeta 
i Ukraina i ett presidentdekret. 
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Orsaken skulle vara att de skulle ha brutit mot bestämmelser för 
inresa i Ukraina. Även journalister som rapporterar för ryska medier 
har utvisats, samtidigt som de fortfarande finns proryska medier 
kvar i Kiev som till exempel gratistidningen Vesti. Alltså en stor grad 
av frihet åt de patriotiska medierna, samtidigt som medier och journa-
lister som anses gå ryska ärenden har fått problem.

Även i Ryssland tog nyhetsjournalistiken klar ställning i bevakningen. 
Både den stora tv-kanalen Channel 1 och tabloiden Komsomolskaja 
Pravda gav ett tydligt känslomässigt stöd åt rebeller och civila i östra 
Ukraina mot arméns offensiv. De beskrivs som offer, samtidigt som 
den ryska regeringen fick rollen som deras försvarare. Ställnings-
tagandet underströks av att att regeringen i Ukraina kallades för 
Kievjuntan och fascister, samtidigt som rebellerna konsekvent kallas 
för ”folkmilis”.

Journalisterna berättar att det inte var helt enkelt att följa denna 
bild. En reporter berättar om hur hon försökte fånga den histo-
riska kontexten och erkänner att hon aldrig sett Ukraina som ett 
främmande land utan mer som en lillebror till Ryssland. En annan 
reporter säger att det var svårt att förstå hur Ryssland och dess poli-
tik skulle framställas och vilka fakta som skulle undvikas i bevak-
ningen. Denna reporter berättar att han använde vissa pro-ukrain-
ska källor, men att han då använde ord som kunde få publiken att 
tveka om trovärdigheten i deras information. Reportrarna ger inte 
uttryck för någon stark patriotism, utan snarare en försiktighet i 
hur de skulle kunna representera det ryska perspektivet på bästa 
sätt i bevakningen.

Denna försiktighet kommer inte av direkta påtryckningar, enligt 
journalisterna. På tidningen Kommersant som hade den mest neutrala 
bevakningen berättar en journalist att policyn förändrades 2011 och 
att artiklar om vissa frågor inte längre kan publiceras. En artikel om 
ryska trupper i Ukraina i augusti 2014 blev bortplockad från webb-
sajten, berättar denna journalist. Men i huvudsak handlar styrningen 
om självcensur – ingen ringer från Kreml och säger åt oss vad vi ska 
göra, säger en journalist. Men det finns ändå en konsensus på redak-
tionen om att man ska bygga en positiv bild av regeringen – ”vi är ett 
statligt medium och vi ska stödja den ryska politiken. Alla känner 
till detta och följer det”. En annan journalist på en tv-kanal säger att 
cheferna inte är överens och att de undviker att ta upp Ukraina.

Under det första Tjetjenienkriget 1994 fanns det en stor grad av 
frihet för de ryska medierna, och fristående tv-kanaler som NTV 
kritiserade den ryska krigföringen. Detta förändrades tydligt under 
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det andra Tjetjenienkriget 1999, då den dåvarande premiärministern 
Putin tog ett tydligt grepp om mediebevakningen. Under Georgien 
konflikten 2008 förstärktes detta, då Ryssland även använde PR-
byråer för att sprida sin version av det korta kriget (se kapitel 2). 
Denna starka styrning av medierna fortsatte under kriget i Ukraina 
2014, och bygger på en föreställning om att landet har rätt till ”suve-
ränitet” över det egna informationsrummet. Det är denna politik 
som lett till att utländskt ägande i medierna begränsats till 20 %, 
och uppbyggnaden av nya globala medier som RT som ska motverka 
inflytandet från det västliga mediesystemet. Det som kallas ”infor-
mationskrig” har blivit en integrerad del i det politiskt/militära 
tänkandet, och även olika typer av desinformation är en del av detta 
(se kapitel 8).

Det är alltså en stark grad av statlig styrning, samtidigt som den ryska 
journalistiken är starkt förankrad i en litterär och åsiktspräglad tradi-
tion. Att journalister driver sina åsikter och väljer sina arbetsplatser 
utifrån om de överensstämmer med deras åsikter är en normal del av 
rysk journalistik, som journalist förutsätts man dela värderingar och 
åsikter hos den ägare som kontrollerar kanalen/tidningen (Nygren och 
Degtereva 2011).

Den polska bevakningen av konflikten tog klart ställning, innehålls-
analysen visar att den var ännu tydligare riktad mot Putin och den 
ryska politiken än medierna i Ukraina som var mer upptagna av vad 
som hände i östra delen av landet. De polska medierna talade om 
krig och rysk aggression, och betonade hur det säkerhetspolitiska 
läget i Europa förändrats. Det finns också en tydlig skillnad mellan 
olika medier, där tabloiden Fakt är mer antirysk än de andra medi-
erna i såväl text som bildspråk.

Journalisterna förklarar denna tydliga antiryska inställning med his-
toriska erfarenheter – att Polens säkerhet påverkas direkt och att ett 
oberoende Ukraina är det bästa försvaret för Polen, som en reporter 
uttrycker sig. En annan reporter kände att Ukraina nu gick igenom 
samma sak som Polen gjorde 1989–90, och att man nu måste stödja 
grannlandet. De historiska erfarenheterna är fortfarande levande 
bland polska journalister, och de tvekar inte att ta ställning. Det finns 
också en mer grundläggande tveksamhet gentemot objektivitet hos 
de polska journalisterna. En reporter säger att all journalistik handlar 
om urval, att berättelserna alltid blir manipulerade. En annan säger 
att i krigsjournalistik är man alltid på någons sida, att man inte kan 
undvika att ta ställning: ”frågan är när journalistiken slutar och när 
en professionell mediearbetare börjar bli en soldat i den ideologiska 
fronten”.
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Även tidigare forskning om polska journalister visar en stark ”akti-
vistisk” tendens, att de ser som sin uppgift att påverka och förändra 
(Anikina 2015). Samtidigt finns det en tradition av nära relationer 
mellan politik och medier som också syns i bevakningen av kriget i 
Ukraina. Högerinriktade tidningar gjorde liknelser mellan nedskjut-
ningen av MH17 och flygkraschen i Smolensk 2010 när stora delar 
av den polska statsledningen omkom. Trots att undersökningar visat 
att det var en olycka, så används liknelsen ändå för att understödja 
nationalistiskt inriktad politik. Den antiryska tendensen i bevak-
ningen får därmed också en funktion i inrikespolitiken, en slags 
domesticering av konflikten i Ukraina. Denna effekt var tidigare synlig 
i den ukrainska bevakningen av kriget i Georgien 2008 då medierna 
användes för att stödja olika sidor i konflikten (Taradai 2013).

I de svenska medierna syns en tydlig distans till konflikten, jämfört 
med de andra länderna i studien. Bevakningen präglas av det västliga 
nyhetssystemet och den internationella politiken. Internationell 
politik är det största området i bevakningen, och såväl nyhetsbyråer 
som egna reportrar i Bryssel och Washington används. Ett annat 
stort ämne är nedskjutningen av passagerarplanet MH17 som får 
stor uppmärksamhet särskilt i Aftonbladet. Det är lätt att skapa iden-
tifikation i denna nyhet, och den berör direkt alla läsare. Men både 
SVT och Dagens Nyheter sänder också flera reportrar till området för 
att berätta om hur människor drabbas av kriget och för att ge direkt 
insyn i hur både pro-ryska rebeller och Ukraina agerar. 

Detta västliga nyhetssystem bygger på ideal av opartiskhet och allsidig-
het. Men flera av de intervjuade journalisterna är självkritiska till att 
medierna inte på ett bättre sätt kunde ge även det ryska perspektivet. 
Dagens Nyheter hade tidigare stängt sitt kontor i Moskva, och en av tid-
ningens reportrar ser det som en brist att tidningen inte hade någon 
på plats som fånga upp den ryska mentaliteten bättre. SVT:s reporter 
betonar vikten av bakgrundskunskaper för att kunna tolka skeendet, 
och säger också att man inte får glömma bort att vi i Sverige lever i en 
värld som har en viss ideologisk och strukturell kontext (till exempel 
beroendet av stora västliga nyhetsbyråer). SVT påpekar också att medie-
dramaturgin gärna ställer journalisten på den svagares sida gentemot 
de starka, men att man ändå försöker nå en balans i bevakningen och 
förstå hur den ryska sidan tänker.

Objektivitet är alltså inte heller något oproblematisk i den svenska 
rapporteringen, även om man inte känner av någon styrning från 
politiska och militära källor. Graden av styrning från källorna kan 
också vara större i mediebevakning av svensk militär i andra nyhets-
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händelser, till exempel ubåtsjakt eller deltagande i FN-uppdrag 
utomlands. Men detta ligger utanför ramarna för denna studie.

Sammantaget placerar sig mediernas bevakning i de olika länderna 
på olika sätt i spänningsfältet mellan graden av politisk/militär 
styrning och journalistiska ideal. Är journalisterna medspelare 
eller motspelare till de politiska och militära sfärerna under krig 
och konflikt var grundfrågan i genomgången av forskningen om 
journalistik i krig i kapitel två. Det preliminära svaret när det gäller 
Ukraina 2014 är att medierna Ukraina och Ryssland i huvudsak 
fungerar som medspelare – även om det finns undantag. I Sverige 
och Polen var medierna mer av åskådare, även om de polska medi-
erna också tog en tydlig ställning i sin rapportering.

Neutrala och observerande ideal 
i journalistiken – opartiskhet

Subjektiva och ställningstagande 
ideal i journalistiken – partiskhet

Ryska medier i 
Ukrianabevakning

Ingen politik/militär  
kontroll över medierna 

Polska medier i  
Ukrainabevakning

Svenska medier i  
Ukrainabevakningen

Stark politisk/militär 
kontroll över medierna

Ukrainska medier 
i bevakning av kriget

Figur 1. Spänningsfältet mellan politisk/militär styrning och journalistiska ideal präglar bevakningen krig och  
konflikter. Var medierna placerar sig i detta fält skiljer sig mellan olika situationer – dessa placeringar gäller  
bevakningen av kriget i Ukraina. 

Mediernas roll i 2000-talets hybridkrig
Kriget i Ukraina har beskrivits som ett hybridkrig2, en ny typ av 
konflikt som rör sig i gränslandet mellan politiska och ekonomiska 
påtryckningar och väpnat våld. I dessa hybridkrig är gränserna mellan 
vad som är yttre aggression och intern repression oklara, konflikterna 
är både interna och mellanstatliga. Det är ofta svårt att skilja mellan 
politiska motiv och ekonomiska/kriminella motiv, mellan statligt 
våld och ickestatligt våld. Det är lågintensiva konflikter som lockar 

2. http://www.bbc.com/news/world-europe-29903395
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både legosoldater och internationella NGOs, och som utvecklas när 
stater försvagats och inte kan upprätthålla lag och ordning. De ideo-
logiska drivkrafterna är ofta identitetspolitik – och civilbefolkning 
drabbas hårt av etnisk och/eller religiös rensning. Folkfördrivning 
och flyktingströmmar blir följderna av dessa hybridkrig utan tydliga 
fronter, utan början och utan slut (Kaldor 2012, Freedman 2015)

Utvecklingen av informationsteknologin är lika viktig i de nya hybrid-
krigen som stridsvagnar och flygplan var i 1900-talets totala krig. 
Med IT-utvecklingen har vi en ständig global närvaro av medier som 
rapporterar, och mobiliseringen för stöd åt olika sidor i hybridkrigen 
går blixtsnabbt både politiskt och ekonomiskt. Informationstekno-
login är nödvändig i dessa decentraliserade krig som bygger på en 
ekonomi av kriminalitet och rekrytering av frivilliga. Med de nya 
medieplattformarna kan identitetspolitikens ideologier förstärkas 
vare sig det handlar om nationella eller religiösa skiljelinjer. 

I dessa hybridformer finns både de gamla krigens förödande effekter 
av effektiva vapensystem och de nya krigens oklara frontlinjer och 
diffusa gränser mellan krig och fred. På samma sätt påminner också 
mediernas roll om både de gamla krigens traditionella patriotiska 
propaganda samtidigt som det har tillkommit nya plattformar för 
”informationskriget” – internationella satellitkanalerna och sociala 
medieplattformar. Förutom direkt väpnat våld förekommer dolda 
operationer för att undergräva fiendens stridsmoral, däribland 
spridande av tillrättalagd information via nyhetsmedier (Freedman 
2014, Trenin 2014). 

I kapitel två beskrivs hur militärens förhållningssätt till medier och 
journalister förändrats i tre faser: 

 • Från början ett utestängande fram till första världskriget,  
då militärer ville hålla opålitliga journalister borta från  
slagfältet. Under första världskriget insåg dock militärerna  
att medierna kunde användas och även kontrolleras.

 • Detta samarbete där medier och militär möttes i gemensamma 
intressen dominerade under andra världskriget där krigs- 
korrespondenter följde trupperna. Det varade fram till Vietnam-
kriget på 1960–70-talen där kritiska medier bidrog till att väcka 
opinionen mot kriget både i USA och västvärlden.

 • Under 1980–90-talen utvecklade militär i USA och Storbritannien 
nya strategier med omfamning och inneslutande av medierna. 
Denna tog sig uttryck in inbäddning av journalister i militära 
förband, särskilda informationscenter och tydliga militära 
informationsstrategier. 
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Mycket tyder på att denna utveckling nu fortsatt, och att förhållandet 
mellan medier och militär/politisk styrning nu gått in i en ny fjärde fas:

Medier och information ses av stats- och militärledningen som en 
integrerad del av den militära strategin. I USA och inom Nato har detta 
varit tydligt sedan Irakkriget, och det finns särskilda enheter för 
psykologiska operationer, så kallade PSYOPs (Nohrstedt och Ottosen 
2014). Även i Ryssland är informationsoperationer numera en del i 
den militära strategin, så som den presenterades av generalstabschef 
Valerij Gerasimov i februari 2013. Dessa operationer handlar om allt 
från elektronisk krigföring, till att påverka medieinnehållet med 
både egna kanaler och olika former av desinformation (Persson och 
Vendil-Pallin 2014). Den ryska varianten av hybridkrig har kunnat 
gå längre än vad som varit möjligt för statsledningarna i väst, man 
har kunnat genomföra samordnade och disciplinerade insatser efter-
som man saknar kritiskt granskande opposition. Det mest slående 
exemplet var aktionen på Krim, där ”små gröna män” i namnlösa 
uniformer avväpnade den ukrainska militären. Det snabba maktöver-
tagandet kunde genomföras utan att ett enda skott avlossats, en aktion 
som av militärteoretiker betraktar som helt unik (Thornton 2015). 
I de områden som propagandan döpte till ”Novorossia” var man noga 
med att genomföra operationer till stöd för separatisterna genom att 
”inte lämna några fingeravtryck” som den ryske militärhistorikern 
Dmitri Trenin uttrycker det (Trenin 2014:15).

Två brittiska forskare hävdar i en analys av Ukraina 2014, att krigs-
bevakningen gått in i en tredje fas av medialisering – ”arrested war”. 
Det innebär en hårdare kontroll över informationsflöden där professio-
nella medier och militära institutioner använder nätets och sociala 
mediers informationsflöden för sina egna behov – ett slags fullskaligt 
informationskrig (Hoskins och O´Loughlin 2015). Samtidigt konsta-
terar de att de breda medierna i väst är illa förberedda på att hantera 
det ryska informationskriget på alla typer av medieplattformar.

Några avslutande reflektioner
I september 2015 beslöt FN om ett nytt globalt utvecklingsmål: 
allmänheten ska ha rätt till tillgång till relevant och viktig samhälls-
information. För att detta mål ska kunna uppnås krävs öppenhet, 
transparens och yttrandefrihet, något som i sin tur ökar betydelsen 
av en obunden och frispråkig journalistik, inte minst i tider av sam-
hällelig turbulens.
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Men världssamhället har en lång väg att gå för att nå fram. För befolk-
ningen i de krigsdrabbade delarna av östra Ukraina kan målet kännas 
mycket avlägset. Avsaknaden av tillförlitlig information har varit 
förödande. Organisationen Internews, som arbetar för mediestöd 
bland annat i Östeuropa, beskriver i en aktuell rapport övergiven-
heten hos närmare en miljon internflyktingar som lämnat krigszonen. 
I stället för att ge relevant information till människor i en utsatt 
situation har press, radio och tv trummat på i patriotisk anda med 
ensidigt fokus på den militära utvecklingen. Civilbefolkningens situ-
ation har hamnat i medieskugga och de som massmedierna borde 
stå upp för har lämnats ”övergivna, frustrerade och stigmatiserade.” 
(Quintanilla, Parafeniuk, Moroz 2015).

I de nya informationskrigen bedrivs en cynisk mediepolitik där all-
mänheten ses som passiva mottagare för tillrättalagd information. 
I totalitära samhällssystem har denna medieinriktning drivits till 
sin spets. Informationskrig består av en rad åtgärder, där förvrängda 
nyheter via massmedierna bara är en del. Men denna del är särskilt 
betydelsefull eftersom den utnyttjar mediernas trovärdighet hos 
sina publiker.

Stats- och militärapparatens försök att utnyttja massmedierna och jour-
nalistiken för sin egen sak är numera en del av de så kallade hybrid-
krigen; krigföring med många metoder: öppna och dolda. Ett fram-
trädande inslag i striderna i Östra Ukraina och under annekteringen 
av Krim har varit tillämpningen av förnekandets konst. De ansvariga 
ska inte synas och inte kunna ställas till svars. Förnekandet försvårar 
möjligheterna till en fredlig lösning av konflikten eftersom en av de 
tongivande parterna inte anser sig behöva komma till förhandlings-
bordet. Om det inte finns utrymme för en kritiskt granskande jour-
nalistik och samhällsdebatt förblir detta dubbelspel oemotsagt.

Ett annat nytt inslag i arsenalen är relativiseringen av faktauppgifter 
under konflikten. Som framgick i kapitel sju är detta fenomen fram-
trädande i rapporteringen från den nya kanalen RT. Man behöver 
inte längre verifiera fakta utan kan nöja sig med att ifrågasätta om 
det går att klargöra vad som är sant eller falskt. Ett slående exempel, 
är rapporteringen kring nedskjutningen av det malaysiska passagerar-
flygplanet MH17 över krigszonen i Donetsk. Relativiseringen av fakta 
om händelsen har fortsatt trots att den internationella undersök-
ningskommissionen klarlagt att flygplanet sköts ned av styrkor på 
det rebellkontrollerade området i Donetsk. 
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Logiken i denna typ av relativisering tycks vara att sprida största 
möjliga förvirring och osäkerhet och uppmana publiken att endast 
lita på den egna sidans uppgifter. Med en sådan attityd förhindras 
samtalet över nationsgränser och bortom intressesfärer. Ändå är 
det just en sådan dialog som är nödvändigt för att hantera och på 
sikt lösa långtgående identitets- och intressekonflikter (Wallensteen 
2007, Dayton och Kriesberg 2009).

En problematik som är mer tidlös rör journalisternas lojalitet. Report-
rar, redaktörer och medieägare i krigförande stater slits mellan å ena 
sidan lojalitet till allmänheten och å andra sidan lojalitet med den 
egna krigsmakten/egna nationen. Några av professionens viktigaste 
byggstenar är att alltid sträva efter sanningsenlighet, att i främsta 
hand vara lojal mot allmänheten, att som grundregel alltid verifiera 
faktauppgifter, att vara oberoende i förhållande till dem som man 
rapporterar om, att fungera som en självständig granskare av makt-
havarna och att vara ett forum där det ges plats för kritik och kom-
promissvilja (Kovach och Rosenstiel 2001). I kris- och krigssituationer 
riskeras många delar av denna etik och därmed journalistikens 
samhällsfunktion som ”tredje statsmakt”. 

Det finns modiga journalister och medieägare som vågat stå emot 
hot och förföljelser och som riskerat sina liv för att stå upp för denna 
journalistik. Den handlar både om att ifrågasätta motiven för krigs-
handlingarna som följderna av väpnade konfrontationer. Allmän-
heten måste kunna lita på att oberoende massmedier förser dem 
med uppgifter som gör det möjligt för dem att avgöra vad som är 
rätt och fel i samhället och vad som kan göras för att skapa förutsätt-
ningar för en värld i fred. Aktuell samhällsforskning i allmänhet och 
journalistikforskning i synnerhet har här en viktig uppgift att granska 
förutsättningarna för journalistiken och dess faktiska resultat.
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