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Konfliktjournalistik i demokratiska 
och auktoritära stater
JÖRAN HÖK

Syftet med detta kapitel är att ge en historisk belysning av förut-
sättningarna för journalistik i kris och konflikter. Med en sådan 
bakgrundsteckning kan vi bättre förstå varför journalistikens bild 
av kriget i östra Ukraina sommaren 2014 blev så olika i Ryssland, 
Polen, Ukraina och Sverige. 

Kapitlet granskar i första hand relationen mellan journalister och 
den viktigaste aktören i krigstider: militärmakten. Journalister och 
militärer är två yrkesgrupper som verkar på samma arena men har 
olika uppdrag: militärens har statsledningen som uppdragsgivare. 
Det militära informationsuppdraget består i att kommunicera bud-
skap som ger stöd åt den egna insatsen, höjer stridsmoralen och 
säkrar stödet hos hemmaopinionen.

Journalisterna ser allmänheten som sin externa uppdragsgivare. 
Journalisterna ska – under ideala omständigheter – förse allmän-
heten med en fortlöpande, allsidig och tillförlitlig nutidshistorik. 
Den ska vara sanningsenlig, källkritisk och granska makthavarna 
(Kovach/Rosenstiel 2007:3). Nyhetsreportrar och redaktörer i de 
flesta länder skriver under på denna yrkesetiska grundval, men som 
följande kapitel visar har journalistiken i kriser och krig inte levt 
upp till denna roll som ”tredje statsmakt” (Cottle 2006:80, Carruthers 
2011:9, Rodgers 2012:15).

Kritiken gäller journalistik såväl i väst som i öst. Men det finns grund-
läggande skillnader mellan journalistik i olika länder, skillnader 
som har att göra med samhällssystemen. Förutsättningarna för en 
självständig och undersökande journalistik är olika i demokratiska 
och auktoritära stater. 
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Massmedier i olika statssystem – en vattendelare
Det finns ett stort antal studier av medieutveckling och villkoren för 
oberoende journalistik i det forna Östeuropa. De externa studierna 
använder ofta begreppet ”transition”, det vill säga övergångsvägar 
från ett tidigare politiskt system till ett nytt. Länge kännetecknades 
transitions-forskningen av ett linjärt perspektiv med den amerikanska 
mediemodellen som förebild. Man förutsatte att det gamla systemet 
snabbt skulle kunna bytas ut mot ett nytt pluralistiskt samhälle 
grundat på marknadsekonomi, starkt begränsad statlig inblandning, 
upplösning av korrupta offentliga system, upplösning av den hemliga 
polis som tidigare haft närmast obegränsade maktbefogenheter, 
uppbyggnad av ett parlamentariskt system baserat på fri åsikts-
konkurrens mellan politiska partier samt oberoende massmedier 
som skulle kunna fungera som en ”tredje statsmakt” (Williams 
2005:102f, Lauk 2008:194f).

25 år senare är det tydligt att övergången till ett nytt mediesystem 
inte har gått i enligt de västliga medieexperternas ritningar och att 
det i flera fall skett en tillbakagång.

Den viktigaste förklaringen till den olikmässiga utvecklingen är att 
staterna och delrepublikerna i det gamla östblocket var olika för-
beredda på den stora samhällsomvandlingen. 

I stater som Polen, Tjeckien och de baltiska länderna fanns en omfat-
tande underjordisk demokratirörelse med stark folklig förankring 
och med en demokratisk mediekultur där fri och kritisk debatt var 
ledstjärnan. I före detta Sovjetrepubliker som Kazakstan, Vitryssland 
och Ukraina saknades en sådan tradition men det fanns starka natio-
nalistiska strömningar som hävdat och hävdar rätten till oberoende. 
Oppositionen och Demokratirörelsen har växt efter frigörelsen men 
det saknas ännu ett genombrott för en ny transparent politisk kultur 
där oberoende massmedier ges en central roll som samhällsgranskare.

Den ryske mediepolitiken har utvecklats i riktning mot en auktoritär 
statsstyrning som har många gemensamma drag med den som fanns 
under Sovjettiden. De många nya massmedieaktörer som släpptes 
lösa under 90-talet har inlemmats i systemet och styrs ekonomiskt 
och politiskt av regeringen och dess förgreningar i provinserna. 

Det amerikanska forskningsinstitutet Freedom House har sedan 
1973 gjort mätningar på graden av frihet i olika politiska system. 
Staterna poängsätts på en skala mellan 0 och 7 där 1 är hög grad av 
politisk frihet och 7 är motsatsen. I den senaste årsrapporten har 
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Ryssland halkat ned på skalan från 5 till talet 6 ”beroende på ökad 
kontroll av massmedierna och en dramatisk ökning av propaganda-
nivån i den statskontrollerad tv” (www.freedomhouse.org 2015). 
Ukraina hamnar på siffran 3, Polen på siffran 1 och Sverige på 1.

För att man ska kunna tala om ett demokratiskt mediesystem är 
minimikravet att systemet är pluralistiskt, det måste finnas utrymme 
för många och olika röster som representerar skilda synpunkter och 
ideologier. Denna pluralism får inte hindras av ett fåtalsägande, eller 
av att staten äger och styr merparten av de viktigaste massmedierna 
( de Beer och Merrill 2004:15ff). 

Militär mediestrategi i demokratiska stater:  
från avvisande till omfamnande 

Relationen mellan journalister och militärer är komplicerad. 
Men oavsett tidpunkt och handlingsmönster kan:

 • dels ses som en förhandlingssituation mellan två yrkesgrupper 
som arbetar på samma arena men med olika målsättningar,

 • dels ses som en utbytesrelation där parterna i varierande grad 
är beroende av varandra.

Under det senaste århundrandet kan vi skilja ut tre olika faser av 
militärt förhållningssätt till journalistiken i demokratiska stater: 
först en avvisande och utestängande, sedan en delvis samarbetande/ 
komplementär och slutligen en omfamnande/inneslutande.

Militärer och journalister (1): de frostiga åren
Fram till inledningen av första världskriget tillämpade militären 
regeln att inte lämna tillträde till krigsskådeplatsen. Reportrar 
betraktades som intränglingar som kunde ge allmänheten en nega-
tiv bild av striderna och dessutom sprida information som skulle 
kunna gynna fiendesidan. Den frostiga relationen mellan militär 
och nyhetsmedier kan ses som ett uttryck för ingrodda traditioner. 
Militären har varit van vid att ha total kontroll över fakta, informa-
tioner och analyser som rörde den egna verksamheten. Man har inte 
tålt vad man betraktat som inblandning från civilister. När världs-
kriget väl bröt ut tillämpade därför samtliga regeringar och militära 
ledare samma utestängande strategi. Strikt censur infördes i Tyskland, 
England och Frankrike. Den militära information som släpptes ut 

http://www.freedomhouse.org
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var ytterst sparsam. Följden blev att massmedierna ägnade sig åt 
spekulation och gissningar kring vad som hände i kriget, något som 
efter hand blev besvärande för myndigheterna. 

Två åtgärder vidtogs. För det första släpptes några få reportrar fram 
till fronten, men med avsevärda restriktioner. Detta var en tidig 
form av den ”inbäddning” av journalister som framgångsrikt pröva-
des nästan ett sekel senare under de båda Irak-krigen. För det andra 
inrättades särskilda informationscentraler där informationen filtre-
rades under strikt militär kontroll. Militärledningen insåg att man 
kunde utnyttja massmedierna för att i stor skala sprida information 
till allmänheten. Men informationen var styrd och tillrättalagd. Så 
föddes den militära propagandan (Knightley 2004:98ff). Innehållsligt 
hämtade propagandan näring från den urgamla retoriska traditionen 
som handlar om konsten att övertyga med hjälp av verbala metoder; 
argumentation och övertalningsknep (Carr 1941:178ff, Jowett och 
O’Donell 2015:7). 

Militärer och journalister (2): töväder
Relationen mellan militärer och journalister övergick redan under det 
första världskriget till en andra fas som kännetecknades av partiellt 
samarbete där journalistiken sågs som en komplementär del av den 
militära strategin. Strategin har varit dominerande fram till 1960-talet. 
Under andra världskriget och Koreakriget (1950–53) uppträdde 
reportrar i uniform. Myndigheterna inrättade värnplikt för journa-
lister som rapporterade från fronten sida vid sida om de stridande sol-
daterna men fortfarande under censurens överinseende (Knightley 
2004:372ff). Under hela det ”kalla kriget” var massmedierna i huvud-
sak en megafon för olika staters nationella säkerhetspolitik (Serfarty 
1990:230f). 

Militärer och journalister (3): Vietnamkriget – en vändpunkt
En märkbar förändring inträffade först i slutet av 1960-talet. Vi kan 
urskilja två viktiga faktorer i tidsandan som utmanade såväl den 
traditionella säkerhetssynen som relationen mellan militärer och 
journalister. För det första fick den kritiskt granskande traditionen 
inom massmedievärlden (”undersökande journalistik”) ett interna-
tionellt genombrott. Trenden fick näring i den stora ungdomskull 
som fick plats på universiteten och som blev en bas för radikal sam-
hällskritik (Schudson 2011:83). 
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För det andra släppte den amerikanska militären fram tv-team i det 
utdragna kriget i Vietnam. För första gången kunde hemmapubliken 
se direktsända bilder från ett brutalt krig som ständigt trappades upp. 

Under första delen av 1960-talet var journalistiken från Vietnam 
 sällan kritiskt granskande och verksamheten betraktades välvilligt 
av den amerikanska militärledningen – även om man höll report-
rarna i strama tyglar. Men under den eskalerande konflikten blev 
det allt svårare att ge en positiv bild av krigsinsatsen. Kriget blev, 
skriver den brittiske militärhistorikern Phillip Knightley: 

”Ett krig som inte liknade något annat, ett krig utan frontlinje, ett krig 
utan identifierbar fiende, ett krig som saknade en lättförklarad motivering, 
som saknade en tydligt etiketterad skurk mot vilken man skulle kunna rikta 
nationens hat, som saknade ett hot mot hemlandet, som inte skapade ett 
behov för en omfattande offervilja och därför inte kunde skapa en landsom-
fattande patriotisk glöd” – Knightley 2004:451f.

De reportrar som sändes till Vietnam blev i växande grad frustre-
rade när den militära ledningens kommunikéer om krigsutveck-
lingen blev allt mer verklighetsfrämmande. Mediesocologen 
Michael Schudson skriver att reportrarna efter hand fick klart för 
sig att alla officiella källor ”ljög rutinmässigt ”; såväl militärtales-
männen vid den militära informationscentralen i Saigon, som 
informatörerna vid utrikesdepartementet, presidentens talesmän i 
Vita huset och byråkraterna i Pentagon. Många reportrar vände sig 
nu till visselblåsare på lägre nivåer i administrationen för att få 
en mer sanningsenlig bild av kriget. Klyftan mellan myndigheter 
och militär på ena sidan och journalister på den andra växte och 
vidgades som mest när de stora kvalitetsdagstidningarna började 
publicera hemliga dokument (”Pentagon papers”) som hade läckt ut, 
en tidig variant av det som blev Wikileaks 50 år senare (Schudson 
2011:80ff). Dokumenten visade att regeringen systematiskt fört 
sitt eget parlament bakom ljuset och även genomfört en rad omfatt-
ande operationer som aldrig nått offentligheten. 

De som försvarade USA:s insats i Vietnam var inte lika lyckliga över 
medieförändringen. En vanlig uppfattning efter krigsslutet (1975) 
har varit att ”tv förlorade kriget åt USA”. Den amerikanska tidskriften 
Encouter skrev i en ledare ”Om man har en ocensurerad television 
som kan nå alla därhemma kan man undra om i framtiden en demo-
krati någonsin kan vinna ett krig, hur gott syftet än är” (citerad i 
Carruthers 2011:97). Den amerikanske medieforskaren Daniel Hallins 
omfattande undersökning av televisionens roll i Vietnamkriget visar 
att den tesen är överdriven. Hallins framhåller att under Koreakriget 
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(1950–53) växte kritiken mot kriget i USA trots att massmedierna 
var lojala med de USA-ledda FN-styrkorna. ”I fallet Vietnam var 
det anmärkningsvärt att medierna inte var mer kritiska” (Hallin 
1989:214).

Militärer och journalister (4): inbäddningen – försök till samspel
Erfarenheterna från mediebevakningen av Vietnamkriget kom att 
utvärderas internationellt och blev språngbrädan till en ny medie-
strategi i Västvärlden, den tredje av de typer som nämndes i inled-
ningen: en omfamnande/inneslutande. Strategin bygger i huvudsak på 
att de båda yrkesgrupperna samarbetar, sluter avtal om tillträde till 
krigsskådeplatser och strävar efter största möjliga öppenhet kring 
policies och aktioner. Den viktigaste åtgärden är ”inbäddningen” av 
journalister i stridande förband, med andra ord att reportrar följer 
med trupperna och skyddas av dessa i fält.

En försmak av tekniken med (1983) inbäddning var den brittiska 
flottans återtagande av den brittiska kolonin Falklandsöarna utanför 
Argentinas kust, en ö som ockuperats i en blixtaktion av den dåva-
rande argentinska militärjuntan. Ett utvalt antal brittiska reportrar 
erbjöds att följa med hangarfartygen och man fick använda militärens 
satellitsändare under förutsättning att man gick med på militär 
censur. Följden blev att utsändningarna från stridigheterna fördröjdes 
och att bildurvalet beskars. 

Kritiken uteblev inte. Dels var urvalet av reportrarna snävt, dels var 
tillgängligheten till striderna begränsad. Reportrarna tilläts landstiga 
först vid en sen tidpunkt. En paradox i sammanhanget var att några 
brittiska medier i brist på fylligt bildutbud valde att köpa pressmate-
rial från den argentinska sidan (Glasgow Media Group 1985:7).

Den amerikanska militären kopierade britternas mediestrategi vid 
invasionen av ön Grenada 1983. En revolutionär grupp hade tillskansat 
sig makten på ön och när denna grupp knöt kontakter med Östblocket 
fick ett antal karibiska stater med sig USA på kravet om ett militärt 
ingripande,”Operation Urgent Fury”. I samband med invasionen tilläts 
ett urval av reportrar att följa med invasionsstyrkan, men man tilläts 
inte gå i land förrän under den tredje dagen av invasionen. Chefen för 
den militära operationen viceamiral Joseph Metcalph var mer än nöjd 
med detta upplägg och hur de utvalda reportrarna skötte uppgiften: 
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”Grenada var en liten skärmytsling i krigshistorien men det kan ha blivit informa-
tionskrigens ’mother of battles’(…)” Journalisterna var mycket professionella. 
Många av dem gav intryck av att de var mer intresserade av att befinna sig 
på plats än att försöka ta reda på vad som pågick” – citerad i Ottosen 1992:72

Men journalisterna hade inte alltid samma åsikt, Kritiken bland 
massmediernas företrädare blev frän. Den dåvarande Carter-reger-
ingen lovade därför att utreda bättre framtida samarbete och det 
förslag som lades fram var att man skulle inrätta ett reguljärt pool-
system, det vill säga ett system där utvalda reportrar kunde följa 
med invasionsstyrkorna, men med den skillnaden från Falklands 
och Grenada att styrkans sammansättning var flexibel. Reportrarna 
skulle även tidigt ges en möjlighet att följa med vad som hände 
under striderna (Gergen 1990: 59f). 

Systemet var tänkt att prövas under den invasion i Panama som USA 
genomförde i december 1989, men ord är ett – verklighet något annat. 
En av deltagarna var Sveriges Radios korrespondent Marcus Ölander. 
Han fick tillsammans med några andra reportrar följa med på ett 
flygplan från Miami, men hamnade på en välbevakad militärförlägg-
ning och kunde inte röra sig. Vid några tillfällen kom en militär 
talesman till platsen och läste upp några militära kommunikéer. 
Ölander svalde förtreten och valde att åka tillbaka till USA (Killander-
Braun 1992: 15–16).

De tre första försöken med inbäddning var således lyckade ur mili-
tär synvinkel men ett misslyckande för redaktionerna. Utfallet kan 
ses som exempel på de svårigheterna att skapa öppnare villkor för 
reportrar från massmedier i demokratiska länder. 

Tabell 1 tar upp några viktiga kännetecken i relationen mellan jour-
nalister och militärer fram till decennieskiftet 1990–91. 
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1950-TAL 1960-TAL 1970-TAL 1980-TAL

Konflikt
situationer

Det kalla 
kriget

Koreakriget

Rysk invasion  
i Ungern

Kubakrisen

Vietnamkriget

Rysk invasion i 
Tjeckoslovakien

Fred i  
Sydostasien

Kalla kriget 
hårdnar

Rysk invasion i 
Afghanistan

Militär >  
massmedier

Värnpliktiga 
journalister 
och lojala 
frontreportrar

”TV-kriget” 

Öppnare krigs-
skådeplats 

Svårare 
kontrollera 
medier

”Vietnam-
syndromet”: 
förlorades  
kriget på grund 
av negativa 
medierna?

Falklandskriget 
och Grenada: 
utvalda ”Pool- 
journalister”

Massmedier > 
militär

Nationell 
färgade  
medier. Krigets 
legitimitet inte 
ifrågasatt 

Sent 60-tal: 
krigs-kritisk 
journalistik

Undersökande 
journalistik 
etablerad

Stark kritik 
mot  
”inbäddning”

Tabell 1. Efterkrigstiden: översikt av relationer mellan militärer och massmedier: Tiden efter andra världs-
kriget till Sovjetimperiets kollaps.

Militärer och journalister (5): Irak – samspelet som havererade
Det mest kända och mest genomforskade nutida exemplet på konflikt-
journalistik i är Irakkriget 2003.

Två mediala frågor stod i fokus. Den första frågan gällde krigets legi-
timitet. Ansvarskännande massmedier fick erkänna att man inte 
fullföljt den centrala uppgiften att kritiskt granska regeringarnas 
motiv till kriget. Långsamt tvingades en av de största amerikanska 
nyhetstidningarna, New York Times, att be om ursäkt för att man 
inte tillräckligt efterforskat fakta om regeringens påståenden om 
Iraks kärnvapenprogram. 

Den andra frågan gällde möjligheterna för journalisterna att följa 
invasionen på plats. Ett jättelikt uppbåd: över 3000 journalister och 
övrig mediepersonal följde uppladdningen och inledningsfasen av 
invasionen i Irak 2003. 600 fick möjlighet att delta ”inbäddade” i 
invasionsarmén, däribland många reportrar från andra länder än 
USA. Storbritannien upplät platser till över 100 personer från medie-
företagen (Carruthers 2011: 224).
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De brittiska medieforskarna Lewis och Brookes har studerat brittisk 
TV:s skildringar av Irakkriget. Lewis och Brookes betecknar den 
militära strategin med att släppa fram reportrar till fronten som 
”ingenious” (genial) därför att rapporteringen därigenom enbart 
kom att handla om att ”vinna eller förlora”. Det som saknades, skriver 
forskarna, var ett mer djuplodande perspektiv som kunde belysa 
och granska det sammanhang i vilken striderna fördes (Lewis och 
Brookes 2004:298–299). Den amerikanska historieprofessorn Susan 
Carruthers gör en liknande iakttagelse. Eftersom de inbäddade 
reportrarna var så nära knutna till förbandens handlade reportage 
och nyhetssändningar nästan enbart om soldaterna. Civilbefolkningen 
kom helt bort i denna rapportering, trots att den irakiska befolk-
ningen drabbades hårt av förödelsen under det uppblossande kriget 
(Carruthers 2011:230). 

Även om inbäddningen till en början fungerade som militärledningen 
hoppats började samarbetet gnissla efter en kort tid. Flera reportrar 
klagade på att de hamnat i förband som inte deltog i striderna i 
frontlinjen. (Tumber 2008: 373, 2009: 392–394). 

Ett annat och kanske allvarligare gnissel gällde de reportrar som inte 
inbäddats men som ändå tagit sig in i stridsområdet eller grannlän-
derna. Dessa så kallade ”cowboy journalists” såg sig behandlade som 
pest och kolera av militären. Särskilt illa sedda blev de när de till 
skillnad från de inbäddade reportrarna skildrade den förstörelsen 
och det lidande kriget medförde för civilbefolkningen (Carruthers 
2011:225).

Militärer och journalister (6): självrannsakan 
Vad kan man dra för slutsatser av utvecklingen av relationen mellan 
militärer och journalister i västvärlden under de tre faserna av militära 
mediestrategier? Professor Stig-Arne Nohrstedt vid Örebro Universitet 
är en av de mest meriterade nordiska forskare som arbetat med mass-
kommunikation i kris- och krigssituationer. I en översikt över krigs-
journalistik under de senaste decennierna (Nohrstedt 2009:103–104) 
säger han att den viktigaste produktförändringen gäller den ”globala 
diskursiva ordningen”, med andra ord det sätt på vilket journalistiken 
beskriver konflikternas uppkomst och utveckling och hur de inblan-
dade parterna motiverar sina åtgärder. Nohrstedt pekar på följande 
förändringar:
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 • Journalisterna ger större utrymme åt krigets verkliga ansikte: 
krigsoffren och särskilt civilbefolkningens lidanden. 

 • Journalisterna ger ett större utrymme för kritisk självreflektion 
och källkritik, vilket kan ses som ett ökat ifrågasättande av 
uppgifter från resursstarka makthavare som har intressen i att 
sprida en tillrättalagd bild av krigen (Nohrstedt ibid.:107–108).

När det gäller den journalistiska arbetsprocessen är den största för-
ändringen den ytterst allvarliga försämringen av krigskorresponden-
ternas säkerhet. Reportrar och presscentra har i sig blivit mål för en 
eller flera av de stridande parterna, ett ökande antal journalister har 
kidnappats eller mördats och flera mediekontor har sprängts i luften – 
som Al Jazeeras kontor i Kabul och Bagdad. Nohrstedt och hans kollega 
Rune Ottosen i Oslo exemplifierar med den försämring av journa-
listers arbetsförhållanden som ägt rum i samband med Irakkriget. De 
noterar att mer än 200 journalister och medieanställda dödades i Irak 
mellan 2003 och 2011. Av dessa var 85 % irakier. Statistiken visar hur 
farlig situationen blivit för reportrarna. En tendens har därför varit 
att utländska reportrar lämnat scenen eller åtminstone stannar kvar i 
huvudstäderna. I Irak tog sig detta uttryck i att man anlitade allt fler 
lokala reportrar för att följa utvecklingen på landsbyggden till följd av 
riskerna för västerländsk personal (Nohrstedt/Ottosen 2014: 61ff, 191f).

Militärer och journalister (7): utmaningar: alternativa kanaler
Innan vi går över till att diskutera skillnader mellan arbetsförhållan-
dena för journalister från Väst respektive Öst är det viktigt att notera 
två faktorer som på ett betydande sätt inverkat på utvecklingen av 
relationerna mellan militärer och journalister:

 • Framväxten av nya internationella nyhetskanaler som 
 Al  Jazeera och Russia Today.

 • En ökande betydelse för nätbaserade medier som Youtube  
och sociala medieplattformar som Facebook.

De båda utmaningarna mot den traditionella krigsjournalistiken 
gav eko redan under Irakkriget. Världen fick en ny global nyhets-
kanal med bas utanför västvärlden; Al Jazeera som startades av den 
styrande eliten i Qatar 1996. Den kom att uppmärksammas inter-
nationellt under striderna i Afghanistan 2001 när Usama bin-laden 
vände sig till stationen för att få spridning för några av sina bandade 
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budskap. Kanalen har fortfarande huvuddelarna av sin publik i 
arab världen. Dess inflytande har varit stort under de omtumlande 
samhällsförändringarna i arabvärlden, den så kallade arabiska våren 
(Cassara och Lengel 2010:231f).

Den andra utmaningen till de traditionella mediekanalerna kom i 
form av en ökad användning av sociala medier, framför allt genom 
bloggar och trafik över YouTube, Facebook och Twitter. De nya kanalerna 
användes även av traditionella massmedier, som kraftigt utökade sin 
elektroniska publicering under 2000-talet. Men det som var nytt var 
framför allt den ökade tillgängligheten av icke-etablerade medieaktörer 
(Hamdy/Mobarak 2004/2010: 250ff).

Ökningen av antalet bloggare och av antalet följare som läste deras 
rapporter skapade två problem för de etablerade informationsaktö-
rerna. Via internet kunde rykten och lösa påstående snabbt spridas 
utan tillräcklig källkritisk kontroll. För att bevara sin trovärdighet 
måste massmedierna snabbt ta ställning till om man skulle agera i 
förhållande till dessa nya källor. Risken var att man valde att publi-
cera men utan att kunna verifiera. 

Informationskonkurrensen skapade en osäkerhet inte bara hos publi-
ken utan även hos de traditionella massmedieföretagen. De brittiska 
massmedieforskarna Hoskins och O’Loughlin har betecknat detta 
som en övergång från de etablerade mediekanalernas epok ”broad-
casted war” till ”diffused war”. I ett senare arbete skriver forskarna 
att de traditionella medieföretagen i huvudsak köpt upp och där-
med fångat in de nya kanalerna på sociala medierna ”arrested war” 
(Hoskins och O’Loughlin 2015:1320). För militären blev det särskilt 
besvärande att soldater och befäl inom trupperna bloggade eller 
skickade meddelanden och bilder över internet – ofta kritiska till den 
militära hanteringen under det utdragna kriget (Carruthers 2011: 
245f, Christensen 2008:156f, Nohrstedt/Ottosen 2014:33). 

Tabell 2 överblickar medieutvecklingen i Väst och Öst tre decennier 
efter Sovjetblockets upplösning. Supermaktslocket hade lyfts av och 
en rad interna motsättningar kom upp till ytan i det gamla östblocket 
och i Mellanöstern.
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1990-TAL 2000-TAL 2010-TAL

Konfliktsituationer Gulfkriget

Nya krig i det  
tidigare Östblocket:

Tjetjenien

Jugoslavien

Georgien

Irakkriget

”Arabiska våren”

Krig Ryssland– 
Georgien

Khadaffi fälls

Orange revolt i 
Ukraina

Syrienkrisen

Krig i Ukraina

Stora flykting-
strömmar

Militär >  
massmedier

Stängd krigs-
skådeplats

PR-byråer

Militära informa-
tionsenheter

”Inbäddade” 
journalister

Irak: Stängd  
krigsskådeplats

Georgien: PR-krig 
med Ryssland

Ökade statliga  
infosatsningar

RT startas

”Troll” på social 
medier

Massmedier > 
militär

Internet  
(svagt utbyggt)

Satellittelefon

Nya kanaler: 
CNN: tv-dygnet 
runt Al Jazeera

Mobiltelefoner

Internet: sociala 
medier: Facebook, 
twitter, bloggar

Användning av 
legoreportrar

Digitala medier 
växer 

Farligare på 
krigsskådeplats 
(journalister som 
måltavlor)

Fler lokala  
reportrar

Tabell 2. Relationer mellan militärer och massmedier sedan 1990-talet.

Militär mediestrategi i auktoritära stater:  
från öppen mediamarknad till megafonjournalistik

Som nämnts i kapitlets inledning skedde en olikartad samhällsut-
veckling i de forna öst- och centraleuropeiska stater när man bröt 
upp från den militariserade och likformade samhällstyp som sovjet-
makten försökte genomföra i sina lydstater. 

I de äldre nationalstaterna Bulgarien, Polen, Rumänien, Ryssland, 
Ungern, Tjeckien och Ukraina blev den västerländska masskommu-
nikationsmodellen av oberoende, kritisk journalistik en modellbild 
för de nya mediasystem som växte fram under 1990-talet. Men trots 
förändringarna blev utrymmet för oberoende journalistik begränsat i 
många länder. Endast ett fåtal nya regimer valde att trygga fram växten 
av ett resursstarkt och kontrollerbart rättssystem för massmedierna. 
Många regeringar, däribland den ryska, var dessutom obenägna att 
skapa resurser för ett kvalificerat public service-system.
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Oligarker och politisk styrning
Två fenomen har varit framträdande när det gäller att begränsa 
oberoende journalistik; för det första en oligarkisering av ägande av 
massmedierna, för det andra en partipolitisering som styr innehållet. 
I vissa stater som Rumänien, Ukraina och Lettland, har processerna 
verkat parallellt. I vissa stater, som i Ryssland, har det första fenomenet 
begränsats av statsmakten medan det andra har vuxit (se till exempel 
RSF 2010, Ebert Stiftung 2011).

Oligarker eller medie-baroner finns också i Västeuropa och Nord-
amerika. Bland de mest kända är Murdoch i Australien, Storbritannien 
och i USA samt Berlusconi i Italien. Oligarken är en enskild person 
eller medlem av en ägarfamilj och det karaktäristiska är att han 
eller hon är verksam både inom näringslivet och politiken. Medie-
oligarkerna har köpt sin väg in i medievärlden för att premiera sina 
egna intressen och de är sällan anhängare av en oberoende eller 
kritisk journalistik (Nordenstreng och Pietiläinen 2010:149f).

Som nämndes ovan har nästan alla parlament i det gamla östblocket 
antagit en lagstiftning som främjar fri och oberoende journalistik 
och den statliga censuren har avskaffats (de Beer 2004:242f, Williams 
2005:102f, Lauk). Men i verkligheten fick man en stark politisk styr-
ning i flera stater. När man befann sig i övergångsperioden till ett 
nytt mediesystem som skulle fungera oberoende av staten uppstod en 
intressekonflikt mellan de nya politiska makthavarna och de nya med-
ieaktörerna (Voltmer 2008: 26–27). Partipolitisering kan ses som en 
fortsättning på det gamla systemet i nya kläder. De gamla vanorna har 
bitit sig fast. Den gamla tidens tankestrukturer och hierarkier, vanans 
makt (”path dependency”) innebar att det gamla, auktoritära medie-
systemet kunde överleva i ny form (Voltmer 2008:, Jakubowicz och 
Süskund 2008:19f.). Det första skälet var att de nya regeringsinne-
havarna saknade egna massorganisationer och därför kunde de inte 
stödja sig på en bred partimedlembas. I stället använde man sig av 
massmedierna, främst TV, för kommunicera sina politiska budskap 
(Voltmer 2008:ibid, Gelbach 2010:77f, Dobek-Ostrowska 2011:193, 
2015:179f ). Det andra skälet var att demokratisträvande motkrafter 
inom branschen och det civila samhället länge varit alltför svaga 
och isolerade. 

Det politiska system och maktstrukturerna inom det nya självständiga 
Ukraina liknade de ryska. Det fanns statliga tv-kanaler, men mer-
parten av medieutbudet kontrollerades av mäktiga affärsintressen. 
Vid millennieskiftet ägde staten en av fem tv-kanaler medan oligar-
ker ägde de fyra andra (Dyczok 2009:21). Utrymmet för oberoende 
journalistik var begränsad under den förste presidenten Kravchuks 
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regeringstid fram till mitten av 90-talet. Delvis skedde en förändring 
under Kuchmas presidentskap fram till år 2000. Medielandskapet 
blev mer differentierat men framför allt knutet till affärsintressen. 
Det var under denna tid en rad oligarker tog över mediescenen. 
Utrymmet ökade för en mer västligt präglad journalistik med inslag 
av utländskt ägande under Jusjenkos regeringstid fram till 2010 men 
blev återigen mer präglad av politisk styrning under Januokovitj-
perioden (Dutsyk 2010:2–5, Ryabinska 2011: 8ff).

Coman (2000:37ff) ger några exempel från Ukraina under Janukovitj-
regeringen: som visar hur oligarkiseringen och den politiska styr-
ningen gick till ut i praktiken:

 • Ledningsstyrning. Påverkan skedde direkt genom att det re-
gerande partiet utser chefer för statligt finansierade radio och 
tv-stationer. Därmed fick man indirekt kontroll över policy för 
kanalen och över personalen.

 • Utgivningsrättigheter. Det regerande partiet tillskansade sig 
kontroll genom att neka misshagliga tv-kanaler licenser, man 
drog in statliga subventioner och stänga en frekvens, vilket 
blev fallet i Ukraina, där den oppositionella tv-kanalen TV5 
var tvungen att övergå till att sända via internet (RSF 2010:xx).

En rad internationella organisationer som verkar för oberoende 
massmedier världen över, som Reportrar utan Gränser och Free-
dom House varnade för en fortsatt urholkning av yttrandefriheten 
i Ukraina. I maj 2011 skrev Freedom House i en rapport att ett år 
efter det att Viktor Janukovitj valts till president hade man ”fått 
känna av ökande påtryckningar på oberoende medier från myndig-
heterna, inklusive säkerhetstjänster.”(ibid: 107). Denna situation 
kvarstod ända till 2014 – när proteströrelsen kring Euromaidan 
ledde till ett byte av regim. Det finns en avgörande skillnad om man 
jämför medieutvecklingen i Ryssland och Ukraina. Utvecklingen 
mot bärkraftiga och självständiga massmedier har visserligen varit 
olikmässigt och skiftande i Ukraina. Men perioder av återgång till ett 
auktoritärt statsstyrt system har inte varit irreversibelt.

Två krig – förändrad rysk mediepolitik
Förutsättningarna för en oberoende journalistik i Ryssland genom-
gick en försämring från Jeltsin-tiden till den efterföljande perioden 
under Putin/Medvedev. Två krigssituationer exemplifierar denna 
förändring; (1) de båda ryska interventionerna i Tjetjenien 1994 och 
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1999 och (2) kriget mellan Ryssland och Georgien 2008. Exemplen är 
särskilt viktiga i denna rapport eftersom de tydliggör hur den ryska 
statsledningen förändrat sin mediestrategi och sitt förhållningssätt 
till kritiskt granskande journalistik.

Tjetjenienkrigen: öppning för mediekritik 
När Sovjetimperiet imploderade gavs spelrum för en radikal sam-
hällsförändring i hela Östblocket, även inom den krympta ryska 
federationen. Där antogs en författning som garanterade pressfri-
heten i lag – ett tidigare okänt fenomen i Rysslands historia. 

Den första prövningen för den nya statens mediepolitik i kris och kon-
flikt blev de båda krigen i Tjetjenien (1994–96 och 1999). Republiken 
Tjetjenien-Ingusjien förklarade sig självständig 1994 men erkändes 
inte av Ryssland, som då leddes av president Jeltsin, och i slutet av 
1994 inledde den ryska sidan en militär invasion. Den militära insatsen 
hade betydande svagheter inte minst i relationen till massmedierna. 
Förberedelserna för den första attacken saknade informationsstrategi 
och enligt den ryska medieforskaren Elena Koltsova hade man inte 
ens upprättat en reguljär informationsenhet – den skapades först en 
vecka efter det att striderna brutit ut (Koltsova 2000:44).

Kriget blev även en värdemätare för journalistiken. För första gången 
i rysk historia fanns fria massmedier i landet som kunde informera 
om striderna men även ge utrymme för granskning och kritik. 
Undersökande reportrar på de stora ryska mediekanalerna, framför 
allt televisionen, började gräva fram fakta på egen hand. I spetsen 
gick den privatägda tv-kanalen NTV och följdes snart även av de stats-
ägda tv-stationerna. Den bild av kriget journalisterna kunde förmedla 
till den ryska allmänheten var förödande för regimen. Dag efter dag 
kunde kanalen visa bilder av en lidande befolkning, sårade männ-
iskor och raserade hus – spåren efter den misslyckade invasionen 
som förvandlats till ett utdraget ställningskrig. Huvudstaden Groznyj 
förvandlades till ruiner och striderna skövlade tusentals civila offer 
och tusentals civila tvingades fly (Belin 2002a:6f). 

Myndigheterna tycktes helt oförberedda på massmediernas agerande. 
Man gjorde inte heller stora ansträngningar att hålla journalisterna 
borta från stridsområdet. 

Men om den ryska sidan inledningsvis gjorde ett tafatt intryck gällde 
detta inte den tjetjenska sidan som valde att aktivt samarbeta med 
medierna (Belin 2002a:8): 
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”Tjetjenerna gav många intervjuer, och följden blev att de presenterades 
som enskilda människor, medan den federala armén framstod som en ano-
nym grå massa” – Koltsova 2000:44.

Men tövädret för journalistiken varade inte länge. Den ryska militären 
gick till motattack genom att beslagta kameror och filmkassetter, 
genom att arrestera journalister och genom att neka ackreditering 
till misshagliga reportrar. Myndigheterna tillgrep även gamla kända 
propagandaknep, till exempel genom att beteckna tv-kanalen NTV 
som ”köpt av tjetjenska banditer”. Man försökte även dra in licensen 
för kanalen, men fann ingen legal väg (Koltsova 2000:45f).

Efter förhandlingslösningen 1996 inleddes en rysk mediedebatt som 
påminde om den som ägde rum i USA efter Vietnamkriget. Mediernas 
kritik kopplades samman med det militära misslyckandet. Men det 
fanns en viktig skillnad jämfört med opinionen i USA och västvärlden. 
De ryska massmedierna ifrågasatte inte motiven bakom krigsinsat-
serna, utan endast metoderna för krigföringen (Koltsova 2000:48f).

När den ryska militären på hösten 1999 invaderade Tjetjenien för andra 
gången hade samhällsklimatet ändrats. Stödet för den tjetjenska sidan 
hade drastiskt försämrats bland den ryska civilbefolkningen efter en 
rad terrordåd runt om i landet. Jeltsin, vars hälsa var vacklande, var på 
väg ut och hans premiärminister, Vladimir Putin, var på väg att ta över 
presidentposten. Putin valde en annan väg både militärt och medialt. 
Den militära insatsen blev nu mer professionell och hanteringen av 
medierna kom också att bli helt annorlunda. Ett pool-system introduce-
rades kompletterat med militär censur av reportrarnas nyhetsrapporter 
och reportage. Stridsområdet stängdes för alla utom de utvalda journa-
listerna (Belin 2002a:17f).

Relationen mellan militärer och journalister i Ryssland förändrades 
på flera sätt mellan 1994 och 1999:

 • Legala åtgärder: Myndigheterna hotade med att dra in tv-
kanalernas licenser – och hade under Putin bättre möjligheter 
att verkställa hoten. Man hotade även med lagsökning för de 
reportrar som intervjuade tjetjenernas ledare.

 • Ägarförändringar: Det stora energibolaget Gazprom engage-
rades som ägargrupp och användes för påtryckningar. 

 • Bristande säkerhet: Journalisternas säkerhetssituation hade 
starkt försämrats sedan tjetjenska rebeller 1997 hade kidnappat 
minst tio ryska reportrar och därmed försämrat relationen till 
redaktionerna.
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 • Styrd information: När massmedierna på grund av säkerhets-
läget minskade sin närvaro på fältet utnyttjade man i större 
utsträckning tillgången till officiell information som ökade 
kraftigt med pool-systemet och man satsade på presskon-
ferenser och lättillgängligt pressmaterial (Koltsova 2000:48f, 
Belin 2002a:18f).

Mediebilden förändrades följdriktigt under 1999. De viktigaste statligt 
ägda tv-kanalerna förmedlade nu bilden av avancerande ryska trupper 
och välkomnande medborgare i de områden som besattes. Ordvalet 
ändrades. De erövrade områdena kallades “befriade” och den tjetjen-
ska sidan beskrevs som “terrorister” och ”banditer”. Det nya infor-
mationscentret var med andra ord framgångsrika i att få ut sin egen 
version av händelserna. Man hade, skriver den ryska medieforskaren 
Laura Belin (2002 a:152) kopierat Nato-truppernas framgångsrika 
beskrivning av serbernas övergrepp mot albanerna i Kosovo under 
det korta Kosovo-kriget. Flera tv-kanaler spred videoupptagningar om 
hur tjejtjener torterade och dödade ryska soldater, bilder som hämtats 
från det första tjetjenien-kriget. Det förekom visserligen avvikande 
medieröster, som kunde ge utrymme för en viss kritik av krigets 
legitimitet. men de alternativa rösterna representerades endast av ett 
fåtal Moskva-baserade dagstidningar.

Jeltsins förra pressekreterare Sergey Yastrzhembskiy som Putin enga-
gerat för att ta hand om mediestrategin talade klarspråk om sin syn 
på de ryska massmediernas roll:

När nationen mobiliserar sina krafter för att lösa en uppgift, innebär detta 
skyldigheter för alla, inklusive medierna” – citerad av Belin 2002a 

Georgienkonflikten: PR som vapen
Putins första år som president kännetecknades av en offensiv mot 
massmedierna. Åtgärderna i samband med Tjetjenien-kriget var 
början till en total åtstramning och styrning av hela medieutbudet, 
särskilt på tv-sidan. Kriget mellan Ryssland och Georgien 2008 visade 
att den nya mediepolitiken slagit rot och att de stora medierna nu 
var helt lojala (Rodgers 2012: 66f). 

Ur mediesynvinkel finns det två andra skäl att uppmärksamma det 
kortvariga kriget:

För det första var den väpnade konflikten ett exempel på ett renodlat 
informationskrig där båda sidorna leddes av utländska PR-byråer. För 
det andra var kriget det första där så kallat cyberkrig tillämpades, 
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där en av parterna systematiskt utnyttjade sina högteknologiska till-
gångar för att störa motståndarsidans kommunikationssystem, vilket 
även ledde till att massmediernas information till allmänheten sattes 
ur spel (Hollis 2011:2).

Kriget var en utlöpare på den latenta konf likten kring utbrytar-
regionerna Sydossetien och Abchasien. När Georgien bröt sig loss 
ur Sovjetunionen 1991 utbröt ett krig, sedan såväl abchaser som 
osseter ensidigt förklarat sig som självständiga stater. Konflikten 
mellan de båda folkgrupperna hade varit latent i årtionden men 
eskalerade i tumultet efter Sovjetimperiets sönderfall. Den nya 
georgiska statsledningen accepterade inte fribrytarna och drog sig 
inte för våldshandlingar. Konflikten eskalerade trots en fredsöver-
enskommelse mellan Georgiens regering och separatisterna och 
övergick i öppet krig under sommaren 2008 när georgiska styrkor 
invaderade Sydossetien. Ryssland svarade med en militär motattack. 
Det var första gången efter Sovjetstatens upplösning som ryska trupper 
gick in i ett annat land. Efter tre dagars strider tvingades de under-
lägsna georgiska styrkorna till reträtt över gränsen. 

Provinsen Sydossetien erkändes samma år som stat av Ryssland, 
men inte av omvärlden. Området är än idag ekonomiskt och militärt 
helt beroende av Ryssland. (Uppsala Conflict Data Project: Georgia, 
Antonenko 2008:26f, Juganaru 2012:3f)

Under upptrappningsfasen och medan striderna pågick genomförde 
den georgiska sidan en omfattande PR-kampanj ledd av PR-byråer i 
Bryssel och Washington. När kriget startade inleddes en charmoffensiv 
mot internationella massmedier. Georgierna inbjöd reportrar och kor-
respondenter från väst till dagliga presskonferenser och den dåvarande 
georgiske presidenten Mikhail Saakashivili gav dagligen intervjuer för 
alla stora internationella tv-kanaler, bland dem BBC, Sky News, affärs-
mediebolaget Bloombergs TV och CNN (Juganaru 2012: 170). Även på 
den ryska sidan blev ledande statsmän ovanligt tillmötesgående. Den 
brittiske reportern och sedemera medieforskaren James Rodgers skriver 
att Ryssland insåg behovet av större insatser i PR-kriget, men att man 
agerade senfärdigt jämfört med sin motpart (Rodgers 2012: 71 ff). 
Den allmänna uppfattningen är därför att Ryssland segrade militärt, 
medan Georgien vann PR-kriget. Priset för den militära urladdningen 
blev att den ryska sidan på nytt isolerades i förhållande till västvärlden. 

Under Georgien-krigen tillkom en ny stridsform: en omfattande 
användning av ”cyberkrig”. Enligt David Hollis (2011:2) var syftet att 
destabilisera motståndaren. Officiellt har Ryssland förnekat att de 
använt sådana metoder. Georgiska webbsidor utsattes för systema-
tiska störningar flera veckor före krigsutbrottet. Under kriget slogs 
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över 50 centrala webbsidor ut, vilket ledde till att den georgiska 
allmänheten fick svårt att finna information från myndigheterna 
och egna nyhetskanaler via internet. Det är, skriver Hollis, svårt 
att tro att detta orsakats endast av så kallade ”patriotiska hackers”. 
Sannolikt handlade det om en samordnad rysk militär attack där 
cyber-kriget tillkom som metod vid sidan om traditionell militär 
krigföring (Hollis ibid: 2, 6f).

Ryssland anföll därmed på fyra fronter, konventionell krigföring 
till lands, till sjöss och i luften, samt med attacker i cyberrymden” 
(Hollis ibid:2).

Med ovanstående exempel som grund kan vi göra en översiktlig 
beskrivning av utvecklingen mot en auktoritär mediepolitik under 
krigföringen i de länder som ingår i den ryska ”intressesfären” 
(tabell 3). Samma mediestrategier har tillämpats under den nya typ 
av annektering och krigföring som ägde rum på Krim och i Luhansk 
och Donetsk-områdena i Ukraina under 2014.

1990-TAL:  
TJETJENIEN

2000-TAL:  
GEORGIENKRIGET

2010-TAL:  
UKRAINAKRISEN

Konfliktsituationer Markering: stoppa 
försök till utbrytning 
ur federationen

Öppet krig 1994 
och 1999

Stöd till utbrytar-
region

Markering mot 
fientlig randstat

Öppet krig

Öppen krigs-
handling: annekte-
ringen av Krim

Dold krigshand-
ling: stödet till 
”självförsvarsgrupp-
erna” i Donetsk 
och Luhansk

Militär >  
massmedier

Förödande medial 
kritik i första kriget

Positiv mediebild 
i det andra: krig 
mot terrorister

Kraftfull strypning 
av oppositionell tv

Cementerad  
styrning av  
medieutbudet: 
särskilt via tv

Utländska PR-
firmor används

Cyberkrig

RT startas och ges 
stora resurser för 
att förbättra rysk 
image i utlandet 
(se kap 7)

Ökade aktiviteter i 
sociala medier

Massmedier > 
militär

Första kriget  
undersökande  
journalistik av 
krigets former  
(inte legitimiteten)

Andra kriget: loja-
litet och minskad 
granskning

Nationellt färgade 
medier. Krigets 
legitimitet ej 
ifrågasatt

Lojala hemma-
medier (se kap 4 )

Tabell 3. Utvecklingen av den ryska mediestrategin under 2010-talet. 
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Sammanfattning – despoter och demokrater
För att kunna besvara frågan varför journalistik om samma kris och 
konflikt kan te sig så olika i skilda länders massmedier behövs en fler-
dimensionell forskning. En sådan forskning undersöker de samhälls-
strukturer som skapar förutsättningar för massmediernas arbete. Den 
undersöker samtidigt de centrala aktörernas handlingar och utsagor.

Utgångspunkten för detta kapitel har varit att det råder en grund-
läggande skillnad mellan journalistik som verkar i demokratiskt 
styrda samhällen jämfört med den som är verkar inom auktoritära 
samhällssystem. I demokratiska samhällen har journalistiken till-
kämpat sig ett utrymme för samhällskritik och debatt. Massmedierna 
vill främja kritisk granskning av olika samhällsfenomen och vara ett 
forum för debatt om dessa – däribland staters och militärers age-
rande i kris- och krigssituationer. I auktoritära samhällen är denna 
autonomi i bästa fall kringskuren och i sämsta fall är journalisterna 
utsatta för förföljelse och arbetet förenat med livsfara. 

Relationen mellan militärer och journalister har varit komplicerad 
både i öst och väst. Samspelet mellan militärer och journalister kan 
dels ses som en förhandlingsrelation mellan två yrkesgrupper som arbetar 
på samma arena men med olika målsättningar, dels ses som en utbytes-
relation där parterna i varierande grad är beroende av varandra.

I auktoritära stater försvåras arbetet för sanningssökande journalis-
ter därför att de måste arbeta på två fronter, för att låna en militär 
term. Dels måste de verka för rätten till ett utrymme för självständig 
granskning och debatt, dels för rätten att granska den egna stats-
maktens militära agerande. Det är ett arbete i ständig motvind och 
det har redan resulterat i att reportrar riskerat sitt liv, som i fallet 
med den ryska undersökande reportern Anna Politkovskaja (mördad 
2006) och den ukrainske reportern Vasyl Klymentiev (mördad 2010) 
som var verksam i östra Ukraina.

Men även i demokratiska stater är sanningssökande journalistik i krig 
och krissituationer utsatt för en rad svårigheter. Dessa hänger samman 
med relationen till stat och militär, som rutiner och traditioner under 
arbetsprocessen och i de konventionella presentationsformerna.

En historisk översikt visar att relationen mellan de båda yrkesgrupp-
erna varit asymmetrisk. Militärmakten har tolkningsföreträde inte 
minst genom sitt monopol på tillträde till krigsskådeplatsen. Militär-
makten har även strävat efter monopol på rollen som informatör, 
och försökt styra informationen på olika sätt.
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Med Vietnamkriget förändrades det tidigare nära samarbetet mellan 
militär och journalister i väst. Bakgrunden var dels den förändrade 
tidsandan med en stark samhällskritisk utmaning från en ny ung-
domsgeneration, dels medieteknologiska förändringar. Den utdragna 
konflikten blev det första tv-kriget. Det har hävdats att USA förlorade 
kriget på grund av den allt mer kritiska journalistiken. Forskning 
visar att en sådan uppfattning om massmediernas roll är överdriven. 

Men erfarenheterna kom att ligga till grund för en ny mediestrategi, 
den ”inbäddande”. Förändringen var delvis ett resultat av ett ökat 
förhandlingsutrymme för massmedierna. Man överlade om ett nytt 
system vid väpnade interventioner där journalisterna fick tillträde 
till händelsernas mitt i ett så kallat pool-system. Forskning om till-
lämpningen av detta system visar att journalistiken fortsatte att 
vara hårt styrd under Falklands-konflikten, invasionerna i Grenada 
och Panama och även i de båda Gulf-krigen. Inbäddningen innebar 
att ett utvalt antal reportrar kunde följa med stridande förband och 
självständigt rapportera från fältet. För några reportrar innebar 
detta ett större utrymme för rapportering av vad som tilldrog sig 
vid fronten, men systemet gjorde att journalistiken koncentrerades 
kring soldaternas vardag men endast i begränsad utsträckning civil-
befolkningens situation. 

Skilda förutsättningar för konfliktjornalistik i öst och väst
Förutsättningarna var olika för självständiga massmedier i de nya, 
fria staterna efter Sovjetimperiets kollaps. Förutsättningarna var 
mer gynnsamma i stater som haft en omfattande underjordiska 
medier som i Polen, men sämre i samhällen där denna varit svag 
eller starkt förtryckt som i de ryska respektive ukrainska delrepu-
blikerna av den avlidna unionen. En gemensam nämnare var dock 
att de flesta staterna i det nya Öst- och Centraleuropa antog lagar 
för yttrande- och mediefrihet, men förutsättningarna för en fri och 
obunden journalistik beskars redan under slutet av 1990-talet i de 
stater som saknade ett starkt civilsamhälle. I stater som Ryssland 
och Ukraina tog politiskt aktiva affärsmän, så kallade oligarker, över 
mediesystemen och tillät i huvudsak enbart den journalistik som 
gynnade deras egna intressen. 

I den nya ryska federationen gavs på 1990-talet för första gången 
möjligheter för obundna och kritiskt granskande massmedier. 
Under den första ryska interventionen i delrepubliken Tjetjenien 
1994 kunde massmedierna visa en osminkad bild av kriget, framför 
allt av förödelsen för civilbefolkningen – och motståndarsidan, de 
tjetjenska rebellerna, fick stort utrymme. Men detta fönster slogs 
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snabbt igen under Putin-regimen. Nyhetsmediernas krigsrapportering 
har sedan dess med få undantag präglats av en ensidig och patriotisk 
nyhetsrapportering i väpnande konflikter där den ryska militären 
varit inblandad.

I den cementerade mediestrategin ingår kraftigt ökade informations-
satsningar, som till exempel finansiering av den nya stationen RT 
(se kapitel 7), men även användning av professionella PR-byrårer i 
Bryssel och Washington. Ryssland kontrakterade under 1990-talet 
det amerikanska PR-företaget Ketchum för att påverka mediebilden 
i Västvärlden, särskilt i USA. Ketchum uppdrog i sin tur åt konsult-
företaget Gplus i Bryssel att leda en PR-kampanj med målet att påverka 
journalister i Västeuropa (Rodgers 2012:69).

Andra satsningars sker i tysthet och har officiellt inte regeringens 
sanktion. Dit hör användning av sociala medier i vilka så kallade ”troll” 
(det vill säga anonyma skribenter) sprider regimvänliga kommentarer 
under förespegling att man tillhör en kommenterande allmänhet. Ett 
annat inslag är så kallat cyber-krig, där störningar av internettrafiken 
i grannländerna medfört stora svårigheter för de lokala massmedierna. 

Inom forskningen om internationella relationer råder det konsensus 
om att utvecklingen i Central- och Östeuropa varit olikmässig. För-
utsättningarna för frihet från oligarkisk eller partipolitisk styrning 
har varit bättre i stater som Polen, men sämre i Ryssland där regimen 
förankrat en auktoritär mediepolitik. När det gäller situationen i Väst- 
världen är meningarna delade. Några militära bedömare ger uttryck 
för en optimistisk syn, som till exempel generalmajor Tony Cucolo 
som tror på en journalistik som lever upp till hög standard och höga 
etiska krav utan att vara bakbunden av censur eller annan myndig-
hetspåverkan (Cucolo 2008: 88f). Många journalister med lång fält-
erfarenhet är mer pessimistiska, som till exempel den tidigare krigs-
korrespondenten Martin Bell. I en dystopisk artikel från 2008 skrev 
Bell att nyhetsjournalistiken i krig strypts av den inbäddande rappor-
teringen och att den numera har ”ett så begränsat perspektiv att den 
inte har större utblick än en militär rekryteringsfilm” (Bell 2008: 221). 

Vår studie visar att det inte finns grund för vare sig entydig optimism 
eller pessimism. Hur utbytet ser ut och vilket förhandlingsutrymme 
som ges mellan de båda yrkesgrupperna måste i sista hand bedömas i 
fallstudier av aktuella konfliktsituationer – detta motiverar kontinu-
erliga studier och uppföljningar i en föränderlig medievärld.
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