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Abstract 
 

Hösten 2014 pågick en ubåtsjakt i Stockholms skärgård som väckte stor medial 

uppmärksamhet. Med utgångspunkt i reglerna för god journalistik utreder vi tre 

nyhetsmediers bevakning av händelsen och hur den potentiella ryska närvaron gestaltades. 

Genom en kvalitativ analys av artiklar skrivna vid tidpunkten synliggörs en rapportering som 

förmedlar ett narrativ utan stöd i verifierade uppgifter. Med antagandet att journalistikens 

första skyldighet är till sanningen utreder vi varför icke verifierade uppgifter tas upp i 

nyhetsflödet och om orsaken gömmer sig i ett pressetiskt system som ännu inte anpassats till 

en digitaliserad värld. 

 

Nyckelord: ubåtsjakten, pressetik, verifikation, gestaltningsteorin, opartiskhet, sanning. 
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1. Inledning 
 

I en växande digital medievärld med sociala medier och propagandakanaler blir hoten mot 

demokrati och yttrande- och tryckfriheten alltmer påtagliga (Ds 2013:19, s. 184). 2016 

presenterades slutbetänkandet av den omfattande medieutredningen (SOU 2016:80) som 

initierades av regeringen Löfven våren 2015. Det huvudsakliga syftet med utredningen var att 

”stärka medborgarnas tillgång till allsidig nyhetsförmedling och kritisk granskning” (SOU 

2016:80, s. 12). Utredarna konstaterar, under rubriken ”Ett stärkt medialt civilförsvar”, att 

mängden tillgängligt material i mediala plattformar ökar i en rasande fart. Men andelen 

verifierat, kvalitativt innehåll ökar däremot inte i samma takt som den totala kvantiteten (SOU 

2016:80, s. 390). Det får till följd att det tillförlitliga innehållet med tiden utgör en allt mindre 

del av all den information som allmänheten har att tillgå. Bland det icke-verifierade materialet 

förekommer innehåll som, helt eller till viss del, medvetet fabricerats och publicerats i syfte 

att påverka mottagaren i en viss riktning, desinformation (ibid.). 

 

Expertis rapporterar att det under de senaste åren skett en tydlig ökning av desinformation 

riktad mot den svenska allmänheten och med främmande makt som avsändare. Denna typ av 

informationspåverkan faller in i det forskare kallar svart propaganda (Jowett & O’Donnell 

2006, s. 16 ff). I 2015 års årsbok beskriver Säkerhetspolisen att de uppfattat att företrädare för 

den ryska statsmakten, genom offentliga uttalanden, har haft för avsikt att påverka den 

svenska säkerhetspolitiska debatten. Samma typ av informationspåverkan sker också i sociala 

medier. Syftet är att skapa samhällelig oro och splittring och den svarta propagandan är alltså 

en metod i psykologisk krigsföring (Säkerhetspolisen 2015, s. 63).  

 

För svensk del, en demokrati med fria medier, syftar desinformationskampanjer likaså till att 

skapa ett brus som gör att sant blir svårt att urskilja från falskt och att sänka den allmänna 

tilltron till nyhetsrapporteringen. Nyhetsförmedlare kan alltså förstås som måltavlor för 

informationskriget i egenskap av sanningsförmedlare (Säkerhetspolisen 2015, s. 15). Redan 

Aischylos, ca 526 - 456 f.Kr., lät hurusom meddela att “krigets första offer är sanningen”. 

Detta citat avslöjar att vilseledning har förekommit i alla tider och varit ett återkommande 

verkningsfullt politiskt instrument. Däremot har formerna och verktygen för vilseledning 

förändrats under historiens gång (Sjöstedt & Stenström 2002, s. 10).  
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Utöver att digitaliseringen möjliggjort för den stora massan att enkelt sprida information, kan 

en förklaring till den ökande mängden propaganda i mediebruset vara det ökade tempot i 

traditionella nyhetsmedier. Det snabba tempot resulterar i att etablerade mediekanaler brister i 

att verifiera uppgifter, vilket kan leda till en sjunkande tilltro till all nyhetsförmedling hos 

allmänheten (SOU 2016:80, s. 395). Forskare har noterat att nyheter, med den ökade 

publiceringshastighet digitaliseringen fört med sig, kan ses som utkast vilka bearbetas under 

relativt långa tidsperioder (Karlsson & Strömbäck 2010). Forskning har också påvisat att det 

ökade tempot bidrar till att mer eller mindre allvarliga felaktigheter allt oftare förekommer i 

digitala publiceringar (Karlsson 2012). 

 

Men försök till informationspåverkan mot den svenska allmänheten har inte alltid sitt 

ursprung i utlandet. Inte heller i inhemska intresseorganisationer med exempelvis 

kommersiella eller ideologiska intressen. De offentligt finansierade verksamheterna, däribland 

myndigheter, lägger mer och mer resurser på kommunikationsområdet (SOU 2016:80, s. 400 

f). Och någon tydlig gräns mellan information och ren propaganda tycks i många fall inte 

finnas. Pontus Winther, forskare vid Försvarshögskolans Folkrättscentrum, har på uppdrag av 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) studerat frågan om gränsdragningen 

mellan saklig opartisk information och informationspåverkan i myndighetskommunikation. I 

en avhandling har han konstaterat att det saknas lagar som förbjuder Försvarsmakten att 

använda det egna psyopsförbandet för informationspåverkan riktad mot sin egna befolkning 

(Winther 2016, 21 f.). I Medieutredningen uttrycks en oro över de skattefinansierade 

verksamhetens förändrade kommunikationsarbete och det juridiska vacuum som finns i 

gränsdragningen mellan information och propaganda: 

 
Myndigheters aktiviteter inom informationsområdet är grundläggande för att medier och 

medborgare ska få korrekt och trovärdig information. Det är Medieutredningens bedömning att 

den aktuella utvecklingen hyser potentialen att skada balansen mellan granskare och granskade 

samt inverka menligt på medborgarnas förtroende för medier och demokratins institutioner 

generellt (SOU 2016:80, s. 406). 

 

Medieutredningen nämner ett par specifika exempel som de anser talande för den negativa 

utvecklingen av myndigheters informationsarbete. Däribland ett fall då Polismyndigheten, till 

nyhetsbyrån TT, medvetet gav felaktiga svar på frågor gällande en dödsskjutning i 

Stockholmsförorten Bagarmossen. En månad senare dementerade myndigheten de initiala 
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uppgifterna, vilka hade presenterats med avsikten att upprätthålla eller stärka allmänhetens 

förtroende för myndigheten (SOU 2016:80, s. 402). 

 

I medieutredningen diskuteras hur långt de skattefinansierade verksamheterna rimligen får gå 

i att kommunicera sin bild av den egna verksamheten samt vilket statens ansvar är i balansen 

mellan makten och medierna. Med denna studie vill vi i stället, utifrån antagandet om att 

medierna söker att förmedla den objektiva sanningen, bland annat diskutera mediernas 

ansvar, som granskare, i förhållande till makten, de granskade. Hur medvetna och observanta 

är de oberoende nyhetsmedierna om de svenska offentliga verksamheternas 

kommunikationsstrategier? Litar man blint på att all information de ger är sann? 

 

Ett ytterligare exempel på när en myndighet medvetet gav felaktig information skedde hösten 

2014. Under ett par veckor dominerades då den samlade svenska nyhetsrapporteringen av en 

massiv militär underrättelseoperation i Stockholms skärgård, den största sedan kalla krigets 

slut. Insatsen inleddes efter att Försvarsmakten fått uppgifter om en observation som vad 

myndigheten bedömde kunna röra sig om en utländsk undervattensfarkost. Fler observationer 

inkom senare, däribland en bild föreställande den misstänkta ubåten. Bilden, som 

offentliggjordes ett par dagar efter att insatsen tog sin början, visade sig vara tagen på en 

annan plats än vad Försvarsmakten först uppgav (Göransson 2015).  

 

Men ovan nämnda exempel var inte den enda felaktigheten som florerade i mediebruset under 

de dryga två veckor då mediebevakningen var som mest intensiv. 2015 publicerades, i 

tidskriften Filter, journalisten tillika chefredaktören Mattias Göransson en granskning av 

nyhetsrapporteringen kring ubåtsjakten. Där framträder bilden av en rapportering som i stort 

präglades av bristande källkritik och avsaknad av substans. Granskningen bär namnet 

”Lågvattenmärket” och ingressen lyder: 

 
Nyhetsjournalistikens vanligaste arbetsmetod är att citera en källa som påstår något. 

Uppstår oklarheter citeras en ny som säger emot. Bevakningen av ubåtsjakten utanför 

Stockholm i höstas är det ultimata exemplet på att metoden inte håller. Detsamma kan sägas 

om Försvarsmaktens bevisning (Göransson 2015). 
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Granskningen upptar också ett kapitel i Göranssons (2017, s. 297-321) bok Björnen kommer: 

om ryssrädsla, mörkerseende och militära misstag. Och det är just mediebevakningen av 

ubåtsjakten hösten 2014 som är föremål för analys i denna studie. 

 

Huruvida en utländsk ubåt verkligen befann sig i Stockholms skärgård i oktober 2014 råder 

det delade meningar om. Oavsett vad är inte av betydelse för denna studie. Men att det var en 

händelse som fick stor medial uppmärksamhet utan att mystiken klarnade, det är ett faktum. 

Ett faktum är också att situationer likt ubåtsjakten är tacksamma för att bedriva 

informationspåverkan. Vi ämnar därför med denna studie undersöka hur medierna agerade i 

ett läge som hade kunnat vara, eller var, en säkerhetspolitisk kris och där den huvudsakliga 

informationskällan var Försvarsmakten. 

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Studiens syfte är att undersöka hur underrättelseoperationen i Stockholms skärgård hösten 

2014 framställdes och hur den information som framkom hanterades i tre av de största 

svenska nyhetsmedierna, Svenska dagbladet, Aftonbladet samt SVT Nyheter. Andemeningen i 

Mattias Göranssons granskning har inspirerat till denna studie och formuleringen av dess 

frågeställningar, vilka är som följer: 

 

● Hur gestaltades händelsen i de ovan nämnda medierna? Finns det skillnader i 

gestaltningen medierna emellan? 

 

● Hur ser källanvändningen ut? Vilka kom till tals i rapporteringen? 

 

● Hur är graden av transparens? Redogör medierna för den källkritiska bedömningen?  

 

Vi vill poängtera att en undersökning av huruvida de källuppgifter som förekom i 

rapporteringen kring ubåtsjakten var riktiga eller inte vore ett journalistiskt, snarare än ett 

vetenskaplig, arbete. Studien gör såvida inte anspråk på att redogöra för medierapporteringen 

i förhållande till den objektiva sanningen. 
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3. Begreppsförklaringar 
  

3.1 ”Den journalistiska modellen” 

 

I Daniel Hallins bok Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics (2004) 

omnämns den svenska journalistiken som en del av “the democratic corporatist model”. Inom 

denna gren av journalistiken var Sverige tidiga eftersom att Sverige 1766 blev det första 

landet i världen som utvecklade principer rörande publicitet och pressfrihet (Hallin 2004, s. 

147).  Det innebar att Sverige rörde sig mot ett system som var fördelaktigt för medborgarnas 

relation till det offentliga i och med det fria flödet av information. Denna utveckling la sedan 

grund för en liberalisering av medierna med minskat statligt inflytande (Hallin 2004, s. 160). 

 

Ur denna utveckling har de pressetiska reglerna vuxit fram och grundandet av 

Publicistklubben anses vara startskottet till det svenska pressetiska regelsystemet. Detta 

regelsystem utgår från att pressen ska vara fri från staten och det övergripande syftet är att 

nyhetsförmedlingen ska vara allsidig och korrekt. Det är denna utveckling av den svenska 

journalistiken, med fria medier, som i uppsatsen omnämns som den journalistiska modellen. 

 

3.2 Desinformation 

 

Enligt medieforskaren Deepa Kumar är desinformation en del av propaganda och går ut på att 

medvetet och systematiskt ge ut information i syfte att förvränga sanningen och förse 

mottagarna med en falsk bild av verkligheten (Kumar 2006, s. 48). Propagisten använder 

desinformation för att nå ut med sitt budskap, och i rapporten Menace of Unreality av Michael 

Weiss och Peter Pomerantsev (2014) benämns desinformation som ”the weaponisation of 

information”. 

 

4. Bakgrund  
 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis en sammanfattning av tidigare ubåtsjakter och den 

händelse som ligger till grund för studiens analys. Sammanfattningen av ubåtsjakten 2014 
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bygger framförallt på Mattias Göranssons (2015) granskning, men också de nyhetsartiklar 

som analyserats. Vidare redogörs för en bakgrund till de ämnesområden som uppsatsen berör. 

 

4.1 Tidigare ubåtsjakter 

 

Under 1980-talet skedde flera ubåtskränkningar av svenskt vatten och under lång tid sågs 

Sovjetunionen vara det land som låg bakom kränkningarna trots att deras närvaro inte kunde 

verifieras. På senare tid har det kommit fram att England och USA låg bakom en majoritet av 

kränkningarna och syftet var att testa Sveriges försvar (Tunander 2001, s. 13; Tunander 2004, 

s. 381-386). Vid två tillfällen har däremot Sverige bevisat att det rört sig om ryska 

undervattensfarkoster i svenskt vatten och ett av dessa tillfällen var när en sovjetisk ubåt, 

U137, gick på grund utanför Karlskrona (Tunander 2004, s. 2-10).  

 

Trots att rysk närvaro inte bevisas vid fler tillfällen var majoriteten av svenska folket av 

uppfattning att alla kränkningarna kom från Sovjetunionen (SOU 2001:85). Den utbredda 

bilden av den ryska närvaron beror främst på svenska mediers rapportering av händelsen som 

vid tidpunkten vidareförmedlade Försvarsmaktens uppgifter utan att verifiera dessa (SOU 

2001:85, s. 311-320). Tunander menar på att många av de bevis som presenterades från 

svenska myndigheter var fabricerade med anledning av politiska orsaker (Tunander 2001, s. 

2-5). Bland annat använde Försvarsmakten, i egenskap av kunskapsproducerande aktör, 

nyhetsflödet för att aktivt påpeka begränsade resurser och med det oförmågan att genomföra 

ubåtsjakter (SOU 2001:85, s. 314). 

 

4.2 Underrättelseoperationen i Stockholms skärgård hösten 2014 

 
Fredagen den 17 oktober 2014 offentliggör Försvarsmakten under en presskonferens att de 

inlett en underrättelseoperation i Stockholms skärgård på grund av misstankar om främmande 

undervattensverksamhet. Insatsen föregicks av en observation gjord av en, som 

Försvarsmakten bedömde, mycket trovärdig källa. Senare framgick att källan var en 

privatperson, vilken tidigare samma dag tyckt sig se något som liknade en ubåt från en höjd i 

Kanholmsfjärden. 
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Dagen efter att insatsen inletts publicerade Svenska dagbladet en artikel i vilken de framgick 

att den svenska signalspaningen redan på torsdagen, alltså dagen innan insatsen inleddes, 

uppfattat en nödsamtal på ryska som sänts från den stockholmska skärgården. Dessutom, 

rapporterade SvD i samma artikel, hade signalspaningen på fredagen snappat upp krypterad 

radiotrafik som sänts mellan sändare i Kanholmsfjärden och den ryska enklaven Kaliningrad, 

där den ryska östersjöflottan är stationerad. Svenska dagbladets ”avslöjande” dementerades 

senare av Försvarsmakten som menade att ingen misstänkt radiotrafik uppfattats. 

 

På söndagen den 19 oktober kallade försvaret till ytterligare en presskonferens. Man 

presenterade där en bild som misstänktes föreställa någon form av undervattensfarkost. Bilden 

var tagen tidigare samma dag av en annan privatperson som myndigheten bedömde mycket 

trovärdig. Den 20 oktober avslöjar SVT Nyheter att Försvarsmakten medvetet ljugit om på 

vilken plats bilden var tagen. 

 

Den 24 oktober meddelar Försvarsmakten att insatsen avslutas då den eller de 

undervattensfarkoster som misstänkts kränkt svenskt vatten nu lämnat området. 

    

 

 4.3 Desinformation och propaganda  

 

I boken Propaganda and Persuasion föreslår Jowett och O’Donnell (2015, s. 31) ett 

färgschema, vit, grå och svart propaganda, för att definiera kommunikationsprocessens olika 

former och som ett sätt att kategorisera hur pass tydlig källan och information är. De olika 

typerna av propaganda sträcker sig från sanning till vilseledning och en lätt vinklad åsikt till 

totalt bedrägeri – men gemensamt för alla former är att propagandan tar avstamp i en ideologi 

och alltid tjänar avsändarens medvetna syften. 

 

Vit propaganda kännetecknas i sin tur av ett tydligt budskap från identifierbar källa. Denna 

typ av propaganda syftar även till att skapa en långsiktig kredibilitet hos avsändaren genom 

att upphöja de egna idéerna och informationen är dessutom alltid eller nästan alltid sann 

(Jowett & O’Donnell 2015, s. 20). I motsats till den vita propagandan agerar den svarta och 

källan är i dessa fall dold eller utger sig för att vara någon annan än den verkliga. Budskapet 

syftar dessutom till bedrägeri och vilseledning genom fabricerade sanningar eller lögner. För 
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att denna typ av propaganda ska nå ut till de önskade mottagarna krävs i sin tur en kalkylering 

från avsändarens sida om målgruppens benägenhet att acceptera informationen i sitt sociala, 

kulturella och politiska sammanhang då propagandan annars riskeras att avfärdas som 

misstänksam (Jowett & O’Donnell 2015, s. 20). I gränslandet mellan det vita och svarta 

återfinns den gråa propagandan som tar vara på situationer där källan och informationens 

riktighet är oklar. Exempelvis kan grå propaganda användas för att förstärka oklarheten kring 

ett existerande fenomen, skapa ryktesspridning eller flytta fokus från en fråga till en annan 

(Jowett & O’Donnell 2015, s. 24). Till skillnad från svart propaganda kan detta ske på ett sätt 

där källan förefaller vara en annan än den verkliga men att det sker på ett sätt där avsändaren 

inte framställs i dåliga dager. 

 

Denna syn på propaganda återfinns även i Medieutredningen (SOU 2016:80, s. 390) som 

återger Jowett och O’Donnells indelning och definition av informationspåverkan: 

 

Svart propaganda är dold, falsk information där avsändaren agerar under falsk flagg. Grå 

propaganda är ett mellanting där antingen sanningshalten och eller avsändarens identitet och 

intentioner är okända. Slutligen, den vita propagandan, är öppen och informationen betraktas 

som sanningsenlig och har en officiell avsändare. 

 

Desinformation som del av propaganda åsyftar i sin tur den svarta kategorin. Det betyder att 

kriterierna för desinformation är att budskapet är falskt och att exempelvis en nyhetsartikel är 

medvetet utformad i syfte att försvaga en motståndare. Med andra ord kan desinformation 

förstås som svart propaganda som nyttjas av nationella säkerhetstjänster för att sörja statens 

intressen. Denna definition är inget nytt, och i den för svensk del ofta återanvända rapporten 

från den tidigare myndigheten Styrelsen för psykologiskt försvar (nu Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap), Desinformation, vilseledning och nationell säkerhet, tillåts 

desinformation förstås som ett begrepp som kräver flera led för att förverkligas. I rapporten 

menas att desinformation föreligger när en viss aktör (A) medvetet ger en annan (B) falsk 

information i syfte att skaffa sig en fördel gentemot B eller tredje part (Sjöstedt 1988, s. 3). 

Det huvudsakliga kriteriet är med andra ord inte huruvida informationen är falsk eller inte, 

utan avsändarens avsikter när den sprider informationen. Det krävs med andra ord en 

medveten vilja att förfalska verkligheten utifrån B:s perspektiv (Sjöstedt 1988, s. 6).  
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4.4 Den journalistiska modellen  

 
Idealbilden av en journalist enligt den svenska modellen är att hon eller han är en opartisk 

rapportör. Hon observerar och rapporterar, men hon är inte en del av konflikten. Ändamålet 

bakom denna syn på journalistens uppgift är att mediekonsumenten fritt och självständigt ska 

kunna bilda sig uppfattningar i samhällsfrågor. Detta är nämligen den demokratiska 

funktionen hos medierna som har starkast stöd hos allmänheten, politikerna och journalisterna 

själva (SOU 1995:37, s. 159).  

 

God journalistik sammanfattas också av Sveriges radio som publicerat omfattande manualer 

för vad som menas med opartisk och saklig nyhetsförmedling i den så kallade Public service-

handbok. Om kravet på saklighet nämns att ”fakta som vi presenterar ska givetvis vara 

korrekta eller också ska vi ha välgrundad anledning att anta att det är det” (Sveriges radio 

2014, s. 12). Därtill säger anvisningarna att ”självklart kan det ibland vara befogat att 

rapportera om händelser även om vi inte till hundra procent vet att de är sanna. I sådana fall 

ska det tydligt framgå att vi är osäkra, t.ex. genom att vi tydligt anger källan till de uppgifter 

vi inte har kunnat kontrollera själva” (Sveriges radio 2014, s. 52). 

 

Om lögner säger i sin tur handboken att ”om en medverkande i direktsändning kommer med 

en osann uppgift ska programledaren påpeka det. I första hand bör programledaren redovisa 

tillgängliga belägg och fakta så att publiken själv kan bedöma sanningshalten. En annan 

metod är att ifrågasätta uppgifterna genom kritiska frågor” (Sveriges radio 2014, s. 53). 

Utöver detta påpekar handboken att fakta ska sättas in i ett större sammanhang samt att källor 

ska granskas noga och verifieras; och även om dessa delar av handboken inte fullt ut 

sammanfattar vad saklighet i journalistik är, går den in på vad en journalist bör beakta för att 

inte behöva förmedla en lögn av misstag (Sveriges radio 2014, s. 52-60).  

 

Sveriges Radio definierar opartiskhet som att ”vi tar inte ställning utan strävar efter att ge 

publiken en bred, mångsidig och nyanserad bild” (Sveriges radio 2014, s. 12). Opartiskhet 

kan alltså förstås som att båda sidors versioner av en konflikt ska presenteras. Denna 

opartiskhet är dock begränsad på så sätt att rapporteringen inte ska undergräva demokratin. 

Om detta skriver Sveriges Radio att medierna har ett ansvar i att ta ställning för ”det 

demokratiska statsskickets grundidéer” (Sveriges radio 2014, s. 32-33). Detta 
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ställningstagande utgår från normativa idéer och innebär att Sveriges Radio ska värna 

principen om alla människors lika värde, exempelvis att ta ställning mot rasism, 

våldshandlingar och diskriminering (ibid.). 

 

Av de pressetiska regelverkets portalparagraf framgår även att mediernas roll i samhället 

grundas i en korrekt och allsidig nyhetsförmedling (Svenska journalistförbundet 2018). 

Paragrafen är en alltså en av den journalistiska modellens viktigaste grundregler, och 

ändamålet kan förstås utifrån Bill Kovach och Tom Rosenstiel (2007) som menar på att 

journalistikens första skyldighet är till sanningen. En skyldighet som i sin tur brytas ner till 

begreppet epistemologi och berör frågor som har att göra med vår kunskap om världen att 

göra (Kovach och Rosentiel 2007, s. 36 f).  

 

Likt de pressetiska reglernas strävan efter en korrekt och allsidig nyhetsförmedling beskriver 

Kovach och Rosenstiel denna strävan efter sanning utifrån reglerna om neutralitet och 

allsidighet (Kovach & Rosenstiel 2007, s. 46). Sanningen anses viktigt för den demokratiska 

modellen då genomtänkta beslut grundas i att världen avbildas som verkligheten faktiskt är 

(Stiernstedt 2014, s. 25). Det är från den tanken, och mediernas centrala roll som 

informationsförmedlare i en demokrati, medierna ses som så kallade gatekeepers, vilka 

bevakar och väljer vilken information som ska förmedlas till allmänheten (Strömbäck 2014, s. 

91). Detta så att  mediekonsumenten fritt och självständigt ska kunna bilda sig en korrekt 

uppfattning i samhällsfrågor.  

 

4.5 Journalistik och etik 

 

Inom etiken finns två olika synsätt som något förenklat betonar två olika aspekter av medias 

ansvar i samhället: ett kommunitariskt och ett libertarianskt perspektiv (Stiernstedt 2014, s. 

29). Det kommunitarianska perspektivet utgår ifrån att människor som lever i ett samhälle har 

en moralisk plikt gentemot varandra och framhåller exempelvis vikten av att yrkesetiska 

regler diskuteras fram och upprätthålls kollektivt (Christians 2007 s. 119 f). Den andra 

inriktningen, libertarianismen, betonar istället individens autonomi och det personliga 

ansvaret för sina handlingars konsekvenser (Stiernstedt 2014, s. 29). 

 

Sammanfattat är journalistikens etiska ansvar inte en diskussion mellan att vara och inte vara, 
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utan snarare hur detta ansvar är att formulera och förstå genom teoribildningen som ligger 

bakom de pressetiska reglerna. Den kritik kollektiva pressetiska regler möter av 

libertarianismens värderingar kan således förstås som att existentialistiska filosofer betonar att 

utrymmet för en autentisk människa begränsas av det moderna effektiverande och 

rationaliserade samhället. Vägen till äkthet ligger alltså inte i att låta sig styras eller begränsas 

av ”institutionell byråkrati” då det minskar känslan för det personliga ansvaret (Merrill 1996, 

s. 98 f).  

 

Med andra ord finns ett ansvar i fråga om god journalistik. Problematiken återfinns i hur detta 

ansvar är att formulera så att ändamålet, en god journalistisk modell, uppfylls. Detta stöds 

också av Tidningsutgivarnas undersökning “Svenska folket om fejknyheter” som 

genomfördes den 24 februari 2017. I undersökning, som innehöll 1 017 intervjuer, ansåg 8 av 

10 svenskar att medierna har ett ansvar när det kommer till att förhindra spridningen av 

fejknyheter (Svenska folket om fejknyheter, 2017).  

 

4.6 Otydligheter i det pressetiska regelverket  

 
Standardmodellen för god journalistik är väl fungerande och beprövad – men i första hand 

anpassad för demokratiska förhållanden. Ett begrepp i sammanhanget är falsk balans, som 

kan förstås som att om en aktör insisterar på att sin uppenbart osanna utsaga är sann säger 

kravet om opartiskhet att osanningar ska föras vidare till mottagarna av nyheterna även om 

det kommer i konflikt med kravet om saklighet. Men informationen som sprids av medierna, 

och som inte förhåller sig till verkligheten, kan innebära ett vilseledande av människors 

verklighetsuppfattning utifrån gestaltningsteorin även om lögnen i ett senare led bemöts.  

 

I artikeln Misinformation, Disinformation and Violent Conflict: From Iraq and the “War on 

Terror” to Future Threats to Peace (Freund, Krueger, Lewandosky, Stritzke, Oberouer 2013) 

beskrivs ett forskningsprojekt som undersökte hur människor höll fast vid felaktig 

information. Vad som uppdagades i forskningsprojektet var att information som avslöjades 

som felaktig fortfarande hölls fast vid på grund av brister i människans kognitiva förmåga. 

Detta kan förklaras genom människans selektionsmekanismer som påverkar hur människor 

processar information, och som är nödvändiga för att hjärnan inte ska bryta samman under 

trycket av de informationsvågor som sköljer över oss. Enligt kognitiv forskning uppskattas 
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den mänskliga kapaciteten att processa sinnesintryck till närmast 11 miljoner 

informationsbitar per sekund (Strömbäck 2014, s. 90). På ett undermedvetet plan selekterar 

hjärnan därför bort en mycket stor del av de sinnesintryck som når oss.  

 

Det kan alltså, utifrån en neurologisk ansats, påstås att lögner som vid ett senare tillfälle 

avslöjas fortfarande befästs som sanna hos mediekonsumenterna. Det propagandisten vill är 

således att hans lögn når ut till en stor publik och det är nyhetsredaktionerna skyldiga att bistå 

honom med om det är så att han är en makthavare utifrån kravet om opartiskhet (Public 

service-handboken, s. 24). Denna teori, om medias spridning av falsk information, stöds av 

Tidningsutgivarnas undersökning “Svenska folket om fejknyheter”, där 8 av 10 tillfrågade 

ansåg att fejknyheter i hög utsträckning påverkar svenskars uppfattningar om grundläggande 

fakta när det gäller aktuella frågor och händelser samt var tredje svensk var osäker på sin 

förmåga att upptäcka en fejknyhet (Svenska folket om fejknyheter, 2017).  

 

Det svenska pressetiska systemet har utvecklats under lång tid och det finns mycket forskning 

på området. En artikel, The Swedish Accountability System: A Research Perspective, som 

skrevs av Britt Börjesson och Lennart Weibull 1992 går in på att reglerna inte fångar in de 

dagliga etiska 16 överväganden som journalister oftast stöter på i sin yrkesutövning (Weibull 

& Börjesson 1992, s. 134 f). Resultatet stöds nära 20 år senare av en fallstudie som 

genomfördes av Lars Nord och Torbjörn Von Krogh där det framgick att 60 % av de 

ansvariga utgivarna på Sveriges största tidningar ansåg att de pressetiska reglerna var otydligt 

formulerade (Nord & Krogh 2010, s. 198). 

 

Även Susanne Wigorts Yngvesson går i sin doktorsavhandling Den moraliska journalisten in 

på bristerna i de pressetiska reglerna eftersom att de handlingsnormerande argumenten 

krockar med varandra då de dels är konsekvensetiskt influerade, dels då de är 

förnuftsbaserade (Wigorts Yngvesson 2006, s. 80). Avhandlingen är skriven utifrån intervjuer 

med journalister och kärnan av kritiken är att de pressetiska reglerna motsäger varandra, 

exempelvis genom att reglerna för textreklam inte har en motsvarande juridisk konsekvens 

som återfinns i de pressetiska reglerna (ibid.). 
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5. Tidigare forskning  
 

Vi har nämnt att Mattias Göranssons (2015) journalistiska granskning har inspirerat oss till att 

analysera just nyhetsrapporteringen kring ”ubåtsjakten”. Däremot har det inte, bortsett från ett 

par studentuppsatser, gått att finna forskning som berör ubåtsjakten 2014 per se. Vi har av den 

anledningen använt oss av statsvetaren Stefan Olssons (2016) bok Vilseledning som 

ytterligare en icke-akademisk, men generellt sett välgrundad studie för att vidga perspektivet 

gällande frågan om medias rapportering av en specifik händelse i modern tid. I boken 

undersöks nyhetsrapporteringen kring kriget i Ukraina. I sin studie jämför Olsson medias 

rapportering av konflikten med den version som uppenbarat sig efter att ytterligare fakta 

tillkommit. Mer specifikt undersöker Olsson rapporteringen av fyra specifika tillfällen under 

kriget. Det vi bär med oss från studien är främst Olssons redogörelse för hur medier hanterar 

icke verifierade uppgifter i nyhetsflödet. 

För att förstå bakgrunden till ubåtsjakten 2014 är det nödvändigt att belysa forskning gällande 

ubåtsjakterna under 1980-talet. Uppsatsen syftar till att undersöka medias rapportering i 

modern tid men två statliga utredningar, SOU 1995:135 och SOU 2001:85, ligger till grund 

för mycket av förståelsen för hur svenska myndigheter och medier agerade vid tidpunkten. I 

SOU 2001:85 (s. 320) framhävs även medias roll under denna tid:  

 

”Sammanfattningsvis kan sägas att media som tidigare framhållits spelat en central roll, och 

att denna roll inte alltid var den i alla avseenden kritiske betraktarens. TV, radio och press 

förefaller inte sällan ha blivit utnyttjade eller låtit sig utnyttjas av olika aktörer. Det är ingen 

överdrift att säga att också nyhetsmedia rycktes med av de dramatiska skeendena och själva 

stundtals framträdde som aktörer i sig. Först på senare år har media till dels återtagit en 

kritiskt granskande roll. En mer tydlig rollfördelning mellan media och andra aktörer har åter 

etablerats.” 

 

Ett flertal forskare har efter ubåtsjakterna på 1980-talet undersökt vad som faktiskt hände. 

Bland dessa finns Tunander, professor på fredsforskningsinstitutet PRIO, och Bynander som 

nämner medias roll under ubåtsjakten i sin doktorsavhandling The Rise and Fall of the 

Submarine Threat. I studien undersöker Bynander två svenska tidningar under 1980-talet och 

deras makt att framställa aktörer som hot samt hur befolkningen påverkas av rapporteringen. I 

sin analys visar Bynander på hur antalet artiklar om ubåtsjakten resulterade i att 
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mediekonsumenterna uppfattade Sovjet som ett hot mot deras säkerhet. Med andra ord 

resulterade fler artiklar om ubåtsjakten i en större hotbild hos befolkningen, vilket i sin tur 

påverkade den allmänna opinionen om Sveriges försvar (Bynander 2003, s. 86 f).  

 

Det svenska pressetiska systemet har utvecklats under lång tid och det finns mycket forskning 

på området. Artikeln The Swedish Accountability System: A Research Perspective, som skrevs 

av Britt Börjesson och Lennart Weibull år 1992, och den fallstudie som genomfördes av Lars 

Nord och Torbjörn Von Krogh 20 år senare visar på att osäkerheter gällande reglernas 

tillämpning funnits i Sverige under lång tid. Kritiken mot det pressetiska systemet ringas in av 

Denis McQuail som menar på att de pressetiska reglerna har en normativ utformning eftersom 

att de beskriver journalistiken som den bör vara men inte som den är i boken Mass 

communication theory: an introduction (McQuail 2010, s. 172). Dessa studier, och den 

forskning som presenterats i bakgrunden, är relevanta för denna uppsats på så sätt att vi 

undersöker förhållandet mellan de pressetiska reglerna som normativt system och den 

verklighet som den journalistiska modellen befinner sig i. 

 

Beträffande gestaltningsteorin har Druckman och Chong (2007) i sin rapport Framing Theory 

gjort en omfattande studie på bristerna i den allmänna opinionen i det demokratiska samhället, 

och det uppenbarade sig att gestaltningsteorin möjligen låg till grund för de brister som de 

tycktes se i den allmänna opinionen. Druckman och Chong menar att gestaltningsteorin kan 

brukas på ett manipulativt sätt i fråga om att ändra allmänhetens åsikter till den milda grad att 

allmänheten inte längre har självständiga tankar om politiska spörsmål. Även Strömbäck har i 

flera arbeten (2000, 2004, 2014) skrivit om gestaltningsteorin och hur journalistiken påverkar 

individen vilket utgjort underlag i fråga om mediernas makt att påverka allmänhetens 

verklighetsbild. 

 

 I sin artikel Changing Norms Concerning Verification - Towards a Relative Truth in Online 

News? redogör Nygren och Widholm (2018) för de teoretiska ramverket kring verifikation 

som en central del i den journalistiska arbetsprocessen. Deras studie bygger på en 

enkätundersökning besvarad av 1500 journalister i Ryssland, Polen och Sverige och visar på 

en ”mjukare” inställning till verifikation i det digitala medielandskapet, även tron på vikten av 

verifikation generellt är stark. Mellan 30 till 40 procent av de tillfrågade journalisterna tror att 

publiken ställer lägre krav på nyheter publicerade online och är av uppfattningen att uppgifter 

inte nödvändigtvis behöver verifieras innan, utan likväl under, publicering. 
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6. Teoretiskt ramverk 
 

Här presenteras det teorier som tillämpas för att analysera uppsatsens resultat. 

 

6.1 Gestaltningsteori 

 

Gestaltningsteorin syftar till hur medier paketerar och presenterar information till 

allmänheten. Enligt denna teori belyser medier aktuella händelser och placerar dessa 

händelser i specifika kontexter/sammanhang. På så sätt dikterar medierna, med hjälp av 

selektivt utvalda händelser, hur människor uppfattar/tolkar verkligheten (Communication 

studies, 2015). Strömbäck (2014) menar emellertid att merparten av valen är rutiniserade, 

d.v.s. att valen görs (implicit) i direkt anknytning till institutionaliserade rutiner som präglar 

nyhetsredaktioner och deras produktion. Valen uppfattas därmed inte som val utan snarare 

som självklarheter.  

 

Gestaltningsteorin bygger enligt Strömbäck (2004) på två iakttagelser, den ena är att 

nyheternas bild av en specifik aspekt av verkligheten aldrig överensstämmer med den aspekt 

av verkligheten som nyheten har för avsikt att berätta om. Den andra observationen handlar 

om att nyheternas rekonstruktion av verkligheten är den bild av verkligheten som människor 

skapar sin egen världs- och verklighetsbild utifrån (Strömbäck 2004, s. 41). Chong och 

Druckman beskriver däremot att gestaltningsteorins huvudsakliga premiss är dess 

mångfacetterade uppbyggnad, att man genom att använda sig av teorin gör det möjligt att se 

en händelse från flera olika vinklar och perspektiv vilket också gör händelsen mångbottnad 

och går därmed att tolkas på olika sätt.  

 

Gestaltningsteorin ger journalistikforskningen ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt till 

sociala fenomen (Strömbäck & Larsson 2015 s. 360). Det socialkonstruktivistiska 

perspektivet kommer ursprungligen från samhällsvetenskapen och innebär att samhället ses 

som socialt konstruerat av människor, i samverkan med varandra, i frågor om ex. könsroller, 

genus och maskulinitet etc. Dessa socialt konstruerade ting definieras i samspelet människor 

emellan i den tid de lever i, vilket därmed kan resultera i att definitionen av ting och ord kan 

komma att ändras över tid. Gestaltningsbyggande är ett analytiskt verktyg för att undersöka 
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gestaltningsprocessen, d.v.s. den syftar till att klargöra varför vissa gestaltningar får större 

utrymme i medierna än andra (Strömbäck & Karlsson 2015, s. 364). 

 

Gestaltningsbyggandet innefattar de faktorer som influerar de strukturella kvaliteterna av en 

nyhetsgestaltning. Det går enligt De Vreese (2005) att tala om interna och externa faktorer i 

fråga om gestaltningsbyggande, de interna avgör hur journalister och medieorganisationer 

gestaltar nyheter (Shoemaker & Reese 1996). De externa är den ständigt pågående 

växelverkan som sker mellan elitpersoner, journalister och sociala/folkrörelser (Gans, 1979; 

Tuchman, 1978). Istället för att se nyheter som spegelbilder bör man således se dem som 

rekonstruktioner av verkligheten. Det finns nämligen alltid en relation mellan nyheternas 

rekonstruktion av verkligheten och verkligheten som sådan men däremellan finns inget 

likhetstecken.  

 

I den meningen påverkas mediernas sätt att gestalta verkligheten vår uppfattning av den och 

det går att tala om mediernas gestaltningsmakt. Utifrån denna teori om mediernas 

tolkningsföreträde i fråga om verkligheten är det därför viktigt att den journalistiska modellen 

förhåller sig till sanningen så gott det går – annars riskerar medierna att vilseleda 

mediekonsumenterna utifrån felaktiga gestaltningar. Även om medierna inte har direkt 

påverkan på människors handlande, så kan medier indirekt påverka människors kognitiva 

processer vilket kan resulterar i direkta effekter på människors beteende (Strömbäck 2000 s. 

235). Vilket i sin tur för oss in på konfirmeringsbias vilket innebär att människor är mindre 

mottagliga för ny information som står i kontrast till deras världsbild än sådan information 

som bekräftar deras världsbild (Strömbäck 2014 s. 97) 

 

6.2 Verifikation 
 

Journalistikens syfte är att förse människan med den information hon behöver för ett liv i 

frihet och självbestämmande slår Kovach och Rosenstiel (2014, s. 9) fast i boken The 

Elements of Journalism – What Newspeople Should Know and the Public Should Expect. För 

att uppfylla denna uppgift listar författarna tio grundläggande principer, eller element, som 

präglar det journalistiska arbetet. Den första principen är skyldigheten till sanningen, den 

andra är lojaliteten gentemot allmänheten och den tredje, journalistikens essens, är att 

verifiera (ibid.). 
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En liknande syn på journalistikens innersta kärna uttrycks i Public service-handbok, Sveriges 

radios riktlinjer och råd för medarbetare. Under rubriken ”källkritik” i kapitlet som beskriver 

mediehusets krav på saklighet framhålls att ”journalistik är konsten att verifiera” (Sveriges 

radio 2014, s. 52). Företaget skall innan publicering noggrant kontrollera sina egna källor, 

men också verifiera uppgifter som först publicerats i andra, såväl inhemska som utländska, 

medier. Vidare ställs krav på att publiceringar som bygger på anonyma källor bör bekräftas av 

en ytterligare, och från den ursprungliga oberoende, källa. Extra uppmärksamma uppmanas 

medarbetare vara på information hämtad från nätet och i sociala medier då publiceringar 

måste bygga på information från pålitliga källor. Dessa källor skall således inte hanteras 

annorlunda, i fråga om källkritik, mot information hämtad på annat håll (ibid.). 

  

Journalistik, som en ”verifikationens disciplin”, är när allt kommer omkring just vad som 

skiljer den från annan typ av kommunikation såsom underhållning, propaganda och fiktion. I 

underhållningen fokuseras på det som roar publiken som allra mest. I propaganda har fakta 

medvetet valts ut eller hittats på i syfte att manipulera och övertyga. I fiktionen har händelser 

helt eller delvis hittats på för att ge ett mer personligt och subjektivt intryck av det som 

presenteras som verkligheten. I den renodlade journalistiken är strävan däremot ”to get to 

what happened down right” (Kovach & Rosenstiel 2014, s. 98-99). 

  

Trots att verifikation betraktas som en fundamental del i den journalistiska processen är inte 

mycket forskning gjord på området. I tidigare forskning har tonvikten lagt på journalistiken 

som en social konstruktion medan just arbetet med faktagranskning, som del av den 

journalistiska arbetsprocessen, givits mindre uppmärksamhet (Nygren & Widholm 2018, s. 

41-42). Precis som för forskare har journalisternas strävan att verifiera sitt ursprung i 

epistemologin där tre olika utgångspunkter har identifierats bland journalister: Realism, 

socialkonstruktivism och mellan de två pragmatism, som tycks vara den vanligast 

förekommande och är sprungen ur antagandet att det finns en verklighet utanför journalistiken 

och att journalistens centrala uppgift är att söka det som Kovach & Rosenstiel (2014, s. 56) 

kallar ”the practical or functional form of truth”. Med det menas inte sanning i sin absoluta 

eller filosofiska mening. Journalistiken kan, och ska, utgå från den syn på sanning vilken vi 

förhåller oss till i ”vardagen” (ibid.). 
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Källkritik kan i teorin tyckas självklar och enkel att förklara och förstå. I praktiken är den 

dock inte alltid lika enkel att tillämpa (Thurén 2013, s. 7-8). Källkritiken bygger på fyra olika 

kriterier. Det första är källans äkthet, att den utger sig för att vara det den faktiskt är. Det 

andra är tidssambandet. Hur lång som tid som löpt mellan det som källan menar har hänt och 

att denne utrycker detta. Ju längre tid, desto större skäl till tvivel. Det tredje kriteriet är källans 

oberoende i förhållande till det som påstås. En berättelse som vandrat i flera led, så kallad 

tradering, är exempel på en beroende källa. Det fjärde och sista kriteriet är källans 

tendensfrihet gentemot den verklighet som uttrycks. Olika intressen, såsom ekonomiska eller 

politiska, kan förmå källan att ge en falsk, vilseledande eller förvrängd bild av verkligheten. 

Utöver de fyra kriterierna innebär också ett källkritiskt förhållningssätt att skilja på berättelser 

och kvarlevor. En kvarleva, vilket är ett säkrare sanningsbevis än en berättelse, kan 

exempelvis vara ett fingeravtryck (ibid.). 

  

Den mest etablerade verifikationsmetoden inom journalistiken är att korsverifiera uppgifter. 

Forskning visar dock att bara en liten del av all journalistik genomgår denna process. En 

vanlig attityd bland journalister är att lägga ansvaret vad gäller saklighet i de fakta som 

presenteras på den källa som citeras. Ofta använda, och för journalisten sedan innan kända, 

källor verifieras i mindre utsträckning. Källans status och sociala position spelar också roll för 

hur den hanteras (Nygren & Widholm 2018, s. 42). 

  

I takt med att journalistiska produkter, omedelbart och kontinuerligt, blivit tillgängliga i en 

mängd olika digitala plattformar har verifikationsprocessen satts under press. Anledningarna 

är två. Den första är viljan att vara först med en publicering och att innehåll, i det digitala 

formatet, möjliggör ändringar efterhand. Den andra anledningen är tendensen att publicera 

med hänvisning till att informationen ändå är tillgänglig på webben, om än inte i traditionella 

journalistiska kanaler (Kovach & Rosenstiel 2014, s. 100). I en enkätundersökning besvarad 

av 1500 journalister i Sverige, Ryssland och Polen framgår att det förvisso finns ett starkt stöd 

för verifikation generellt, men att den digitala nyhetsmiljön resulterat i en mjukare attityd 

gentemot verifikatsprocessen (Nygren & Widholm 2018, s. 39). Närmare 40 procent av de 

svarande tror att publiken ställer lägre krav på nyheter publicerade online och är av 

uppfattningen att uppgifter inte nödvändigtvis behöver verifieras före publicering (ibid.). 

  

Men det finns skillnader i inställningen till verifikation mellan olika journalistiska kulturer 

och länder (Nygren & Widholm 2018, s. 39). Journalister inom broadcasting håller i högre 
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grad fast vid ”gamla” verifikationsprinciper, medan tidningsjournalister tycks acceptera 

oriktigheter i större uträckning. Svenska journalister, som del av den anglosaxiska 

faktaorienterade journalistikkulturen, förhåller sig striktare till verifikationsprocessen än 

journalister i mer opinionsinriktade journalistiska kulturer (ibid.). I Sverige har traditionella 

källkritiska principer, som beskrivet ovan (Thurén 2013, s. 7-8), tillämpats i 

journalistutbildningar för verifikation av alla typer av källor (Nygren & Widholm 2018, s. 

42). 

  

För Kovach och Rosenstiel (2013, s. 111-112) utkristalliserade sig fem grundläggande 

principer vilka utgör grunden för journalistiken som ”the discipline of verification”. Den 

första är att inte addera något som inte fanns där från början. Den andra, att inte bedra 

publiken. Den tredje, att vara så transparent som möjligt vad gäller metoder och motiv. Den 

fjärde principen handlar om att lita på sin egna ursprungliga rapportering. Den femte och 

sista, att öva sig i ödmjukhet. Vad gäller den tredje principen, att vara så transparent som 

möjligt, menar Kovach och Rosenstiel (2013, s. 114) att det enda sättet att göra klart för 

publiken vad du vet är att berätta så mycket som möjligt om källor och metoder. Hur vet du 

vad du vet? Vem är din källa? Kan din källa vara tendentiös? Vad vet vi inte? Denna idé 

menar de är den allra viktigaste principen, eller elementet, i att skapa en bättre ”discipline of 

verification” (ibid.). 

  

Även fast källkritiska bedömningar är basalt i den journalistiska yrkesrollen menar Nygren 

(2016, s. 234) att det i svensk journalistik inte finns någon tradition av transparens kring 

källkritiken. Publiken får sällan veta tillförlitligheten i de källor som ligger till grund för den 

journalistiska produkten. Att öppet resonera kring trovärdigheten i de fakta som används 

skulle kunna riskera den enskilda journalistens trovärdighet och blottlägga hela 

journalistikens svagheter menar Nygren (ibid.).  

 

6.3 Sanning och objektivitet 

 

Eftersom att uppsatsen handlar om lögner och falsk information finns det också anledning att 

säga något om sanningsbegreppet. Som filosofen John Searle (1997) uttryckte det betyder 

subjektivitet hur vi vet något och objektivitet berör vad som finns att veta. Detta innebär att 

den som undersöker sanningshalten, eller kunskapsvärdet, hos en utsaga först måste klargöra 
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huruvida det rör sig om ett objektivt eller subjektivt omdöme om verkligheten. Enligt Searles 

modell måste värdet av ett påstående grundas i en logisk analys som undersöker om utsagan 

är ett värdeomdöme om fakta (subjektivt) eller ett påstående om hur världen faktiskt är 

(objektivt). En journalistisk modell som gör anspråk på att undersöka verkligheten som den 

där (ontologi) och inte som den verkar (epistemologi) behöver alltså, i sin logiska analys, 

utgå från begreppen objektiv och subjektiv som motsatspar då distinktionen möjliggör ett 

ontologiskt sanningsvärde hos utsagorna.  

 

 

Inom journalistforskningen har objektivitet definierats på ett flertal sätt sedan begreppet 

började användas i journalistiska sammanhang under 1920-talet (Stroud & Reese 2008, s. 3). 

Stroud & Reese (2008) menar på att objektivitet utgör ett mångskiftande koncept som 

inbegriper en rad betydelser men som främst definieras av ett normativitetsideal om närvaron 

av en sanning som journalisten kan nå fram till. Inom svensk forskning på området har Jörgen 

Westerståhls bok Objektiv nyhetsförmedling (1971) varit framträdande och i den presenteras 

ett teoretiskt ramverk av begreppet som innesluter begreppen saklighet och opartiskhet. 

Westerståhl menar på att saklighet är kopplat till återgivningen av verkligheten samtidigt som 

opartiskhet berör balanseringen av olika intressen. Enligt denna definition kan alltså 

begreppet objektivitet ses som en samlingsterm som verkar på olika semantiska nivåer. För att 

nå fram till en vedertagen definition vänder vi oss till den syn på kunskap som återfinns i 

Sveriges Radios handbok för god journalistik, och som summerats av Olsson (2016) enligt 

följande: 

 

Det är skillnad mellan kunskap om verkligheten och verkligheten i sig (skillnaden mellan 

ontologi och epistemologi). Verkligheten är oberoende av observatören av verkligheten. 

Kunskapen om verkligheten är bristfällig och kan förbättras och förnyas. Vetenskapliga 

metoder är inte perfekta men ger god kunskap om verkligheten i sig. Med sanning menas 

utsagor som stämmer med verkligheten. Subjektiva upplevelser av verkligheten är inte 

detsamma som verkligheten i sig. 
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7. Metod 
 

I all form av forskning är syftet att relatera generella idéer mot specifika data. Att pröva sitt 

insamlade material mot, och analysera det med utgångspunkt i, av tidigare forskning 

utvecklade vetenskapliga teorier. Till ändamålet erbjuder studier i medie- och 

kommunikationsvetenskapliga ämnen ett brett spektrum av teoretiska utgångspunkter och 

metoder (Ekström & Johansson 2019, s. 11 f). Den generella idéen bakom uppsatsen är vid 

det här laget presenterad, och tre olika typer av data går att urskilja i den medie- och 

kommunikationsvetenskapliga forskningen. En av dessa typer av data är texter vilket i en 

vidgad begreppslig mening även inkluderar ljud och bild (Ekström & Johansson 2019, s. 18-

20). I denna studie är det just texter, i bokstavlig bemärkelse, som är föremål för analys. De 

texter vi har valt att analysera är nyhetstexter från tre svenska nyhetsmedier vilka alla berör 

den misstänkta ubåtsjakten i Stockholms skärgård hösten 2014. 

 

7.1 Kvalitativ innehållsanalys 

 

Valet av metod avgörs till stor del av studiens syfte och de frågeställningar studien ämnar att 

besvara. Medan en kvantitativ innehållsanalys är tillämpningsbar i undersökningar av 

exempelvis frekvens eller hur stort utrymme ett visst ämne ges medierna, innebär en kvalitativ 

ansats att delvis ”läsa mellan raderna” (Karlsson & Johansson 2019, s. 171-172). Att tolka 

innehållet i en mindre mängd data, i motsats till de kvantitativa metodernas fokus på att räkna 

innehåll i en större mängd data (ibid.). Av denna anledning, med utgångspunkt i teorin, fann 

vi den kvalitativa innehållsanalysen bäst lämpad utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

 

Det finns en mängd olika beskrivningar och varianter av den kvalitativa innehållsanalysen, 

men en gemensam nämnare är att den på ett systematiskt sätt beskriver innehållet (Schneider, 

2012). Fokus är att få fram det huvudsakliga innehållet i en text genom noggrann läsning. Stor 

hänsyn tas också till kontext, intertextualitet och forskarens egna tolkningar (Karlsson & 

Johansson 2019, s. 171-172). För att upptäcka eventuella budskap som inte ordagrant uttrycks 

i det manifesta innehållet kan texter behöva läsas ett flertal gånger. Vissa delar av en text kan 

också vara av större vikt än andra, varför analysen kan ske i olika steg (Esaiasson m.fl., 

2012). 
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Frågeställningen avgör hur den konkreta analysmodellen konstrueras för att på bästa sätt 

passa den aktuella studien. Texter kan skilja sig mycket åt, varför en och samma modell inte 

går att tillämpa i alla kvalitativa analyser. Att analysera text handlar i hög grad ”om att närma 

sig en text förutsättningslöst” (Ledin & Moberg 2019, s. 200). Inom journalistutbildningen 

vid JMK i Stockholm utvecklades under 1970-talet den så kallade massmedieretoriken, en 

kvalitativ metod särskild anpassad för analys av nyhetstext och med utgångspunkt i retorikens 

klassiska grunder. Termen myntades av journalisten Bengt Nerman som då var lärare vid 

skolan (Lundgren 1999, s. 40).  

 

I boken Nyheter - att läsa nyhetstext redogör Kristina Lundgren (1999, s. 53-57) för ett 

exempel av en massmedieretorisk analysmodell. Analysen sker steg för steg med 

utgångspunkt i en rad frågeställningar som täcker in textens alla dimensioner. Men Lundgren 

betonar också, likt Ledin och Moberg (2019, s. 200), att en och samma modell inte kan 

tillämpas på alla journalistiska texter. Utformandet är beroende av exempelvis genre och 

ämne.  

 

Med utgångspunkt i Lundgrens medieretoriska analysmodell och Ledin och Mobergs modell 

för textanalys har följande frågor formulerats för att ledsaga analysen av vårt material: 

 

Hur ser källanvändningen ut?  

Förekommer anonyma källor? 

Hur är graden av transparens kring källor och metoder? 

I vilken utsträckning förekommer spekulationer? 

Pekas någon särskild aktör ut? 

Tenderar texten att leda läsaren i en viss riktning och mot en bestämd slutsats? 

Går det att identifiera någon särskild inramning? 

Har rubriken bäring i texten? 

 

 

7.2 Urval och tillvägagångssätt 

 

Utmärkande för den kvalitativa innehållsanalysen, och vad som särskiljer den från 

kvantitativa, är att en mindre mängd data analyseras. Analysen sker dock, som ovan beskrivet, 
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på ett djupare plan (Ekström & Johansson 2019, s. 17). I denna studie har allt som allt nio 

nyhetsartiklar analyserats i Svenska Dagbladet, Aftonbladet och SVT Nyheter. Tre i vardera 

medium. På så vis har dagspress och kvällspress, med skilda politiska inriktningar, respektive 

politiskt oberoende public service täckts in. Urvalet har möjliggjort en analys av eventuella 

skillnader i framställning (gestaltning), källanvändning och transparens i respektive medium. 

 

Digitala publiceringar möjliggör avpubliceringar i efterhand samt ändringar och 

kompletteringar i texten allteftersom. Då SVT Nyheters textmaterial enbart publiceras i det 

digitala formatet kommer därför också de analyserade texterna i Svenska Dagbladet och 

Aftonbladet vara publicerade på respektive mediums webbplats. På så vis sker analysen 

utifrån samma förutsättningar för samtliga tre medier vad gäller eventuella ändringar. 

 

Urvalet har skett målstyrt, vilket är vanligt förekommande i kvalitativ forskning. Den 

målstyrda urvalsmetoden innebär att analysenheterna väljs för att kunna uppnå studiens syfte 

och besvara dess frågeställningar (Bryman 2011). Samtliga artiklar är hämtade direkt från 

respektive mediums webbplats. Underrättelseoperationen, eller ubåtsjakten, inleddes den 17 

oktober 2014 och fortlöpte oavbrutet till den 24 oktober (Göransson 2015). Dessa datum utgör 

således tidsramen för urvalet. Enbart “egenproducerade” texter har analyserats. Alltså inget 

material producerat av TT eller annan nyhetsbyrå. Inga visuella avbildningar har analyserats 

och inte heller påverkat valet av analysenheter. Analysenheterna består enbart i texter 

publicerade på nyhetsplats. Inga opinionstexter ligger således till grund för analys. 

 

Samtliga texter har lästs minst tre gånger “i ett svep” för att få en tydlig uppfattning om 

textens helhetliga uttryck. Därefter har analysen övergått att studera texten i detalj, med 

utgångspunkt i ovan nämnda frågeställningar.   

 

7.3 Metoddiskussion  
 

Då kvalitativ forskning bygger på att tolka data innebär det således per automatik ett mer 

subjektivt förhållningssätt till det analyserade materialet än i den kvantitativa forskningens 

fokus på att exempelvis undersöka frekvens (Karlsson & Johansson 2019, s. 171-172). Utifrån 

studiens övergripande syfte och dess frågeställningar framstod dock den kvalitativa 

innehållsanalysen vara bäst lämpad. Några konkreta och allmängiltiga riktlinjer för hur man 
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som forskare ska gå tillväga i det tolkningsarbete som präglar den textanalytiska metoden 

finns inte. Av största vikt är dock att arbeta utifrån de grundläggande forskningsetiska 

principerna om transparens och hederlighet (Esaiasson m.fl. 2017, s.228).  

 

I textanalytiska sammanhang innebär det att tolkningen beläggs genom sammanfattande 

referat av den analyserade texten, citat och argumenterande slutsatser (Esaiasson m.fl. 2017, 

s. 232). I följande resultatredovisning har strävan varit att i så hög utsträckning som möjligt 

använda citat för att exemplifiera det som ligger till grund för slutsatser. Transparens och 

tydlighet har varit ledord.  

 

Kvalitativ forskning, oavsett vetenskaplig disciplin, kan kritiseras för att inte generera 

generaliserbara resultat då det analyserade materialet ofta är litet till mängden, i motsats till i 

kvantitativa studier (Esaiasson m.fl. 2017, s. 226). Eftersom att studien syftar till att 

undersöka nyhetsrapportering kring en händelse som utspelade sig under en mycket 

begränsad tidsperiod är det samlade materialet som finns att tillgå så detsamma. Resultatet av 

en kvalitativ innehållsanalys av nio artiklar i tre olika medier kan således i någon mån sägas 

talande för den sammantagna rapporteringen kring händelsen.  

 

 8. Resultat & analys 
 
Analysen presenteras text för text och medium för medium. Samtliga artiklar berör en och 

samma händelse och referaten av varje artikel kommer därför att hållas relativt kort. Därefter 

tar den egentliga analysen vid. I den redogörs för enstaka stycken, meningar, citat, fraser, ord 

eller annat som, utifrån ovan beskrivna frågeställningar, är av relevans. Frågeställningarna 

kan således komma att besvaras i olika stor utsträckning beroende av texternas skilda innehåll 

och karaktär. 

 

Vi har valt att redogöra för alla artiklar i en följd för att låta händelsen, i empirisk och 

analytisk mening, djupna ordentligt. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de 

iakttagelser, reflektioner och analyser vi gjort och pekar på mönster i framställningen, för att 

sedan gå över till att diskutera resultatet i uppsatsens avslutande del. 
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8.1 Artiklar i SVT Nyheter 

 

Text 1) “Jakten fortsätter i Stockholms skärgård” (publicerad den 18 oktober och skriven 

av Markus Ljungholm) 

 

Artikeln är publicerad på tidiga morgonen dagen efter det att Försvarsmakten inledde sin 

underrättelseoperation och redogör för att den bakomliggande orsaken till insatsen är en 

observation gjord av en privatperson. Vidare berättas, som rubriken tydligt säger, att insatsen 

fortlöper i oförändrad intensitet under dagen. Artikeln avslutas med informationen att 

försvarsministern är fullt informerad om läget och har förtroende för myndighetens 

bedömning att det fanns skäl att inleda en underrättelseoperation. 

 

Brödtexten inleds med att redogöra för hur och när Försvarsmakten fick uppgifterna som 

föranlett deras insats. Uppgifterna är dock först publicerade i Svenska Dagbladet, vilket 

tydligt framgår och länkas till. Med ett kort stycke emellan redogörs sedan för fler uppgifter i 

SvD:s rapportering: 

 
Enligt Svenska Dagbladet har försvaret satt in marinens mest avancerade fartyg HMS Visby i 

jakten. Dessutom deltar minröjningsfartyget HMS Ven och korvetten HMS Sundsvall, enligt 

tidningen. Försvaret uppger att man helt kunnat utesluta att observationerna rör sig om djur eller 

naturfenomen (Ljungholm 2014). 

 

Det redogörs dock inte för hur och av vem SvD fått del av uppgifterna. Denna källhantering 

kan tydligt relateras till den tendens som Nygren & Widholm (2018, s. 42) menar är vanlig. 

Ansvaret vad gäller saklighet läggs på den ursprungliga källan och det förs ingen diskussion 

om trovärdigheten i denna, något som är eftersträvansvärt ur trovärdighetsaspekt (Kovach och 

Rosenstiel 2013, s. 114). Enligt Sveriges radios (2014, s. 52) riktlinjer ska också uppgifter 

som först publicerats i andra medier verifieras på samma sätt som andra.  

 

Därefter följer ett stycke med information om hur många som deltar i insatsen och 

Försvarsmaktens pressekreterare Jesper Tengroth citeras. Det framgår att dessa uppgifter 

lämnats direkt till SVT. Källhänvisningen kan i samtliga fall sägas präglas av transparens, så 

till vida att det tydligt hänvisas till SvD, men vilka SvD:s källor är framgår dock inte.   
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Sammanfattningsvis kan sägas att artikeln är informativ och saklig. Rubriken har bäring i 

texten och ingenstans ges uttryck för spekulationer. Någon särskild inramning eller uttryck för 

att leda läsaren i en viss riktning går inte att identifiera, möjligtvis med undantag för rubrikens 

“jakten”. Försvarsmakten själva, genom Tengroth, kallar insatsen för en 

underrättelseoperation.  

 

Text 2) “Ryska tankern bytte kurs - igen” (publicerad den 19 oktober och skriven av 

Markus Ljungholm) 

 

Artikeln handlar om det ryskägda handelsfartyget N/S Concord som uppmärksammats med 

bakgrund av försvarets insats. Sedan ett par dagar har fartyget, som också benämns oljetanker, 

legat i princip helt stilla på internationellt vatten utanför Stockholm skärgård. Från det att 

fartyget först uppmärksammades har det ändrat kurs ett antal gånger. I artikeln redogörs för 

möjliga orsaker till kursändringen och att det misstänks röra sig om stödfartyg till en eventuell 

undervattensfarkost. 

 

Brödtexten inleds med meningen “NS Concord drivs av Novoship i Novorossiysk i Ryssland, 

men seglar under liberiansk flagg, enligt fartygsspårningssajten marinetraffic.com”. Av allt att 

döma har artikelförfattaren här själv inhämtat information om fartyget och dess 

ägarförhållanden. I nästkommande stycke, med underrubriken “Tänkbart stödfartyg”, 

refereras och länkas till en artikel i Svenska Dagbladet. Stycket utgörs av texten: 

 
Oljetankern har nämnts som ett tänkbart stödfartyg om uppgifterna i Svenska Dagladet 

stämmer – att insatsen handlar om att en skadad rysk ubåt, eller annan undervattensfarkost, 

befinner sig på svenskt vatten.    

 

Här läggs tydligt, vilket Nygren & Widholm (2018, s. 42) menar är ofta förekommande, 

ansvaret på källan, alltså Svenska Dagbladet. Inget visar på att några ansträngningar har gjorts 

för att verifiera uppgifterna. Samtidigt konstateras det att uppgifterna inte nödvändigtvis 

stämmer. Ett “tvivel” kan således sägas förekomma. Därefter följer en mening som redogör 

för att N/S Concord i ett par dagar legat i stilla position, men utanför hänvisning till källa. Då 

stycket avslutas med att recitera en källa som uttalat sig i Svenska Dagbladet kan 

informationen antas komma därifrån. 
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Texten övergår därefter i att redogöra för spekulationer då militärhistorikern Lars Gyllenhaal 

och ”försvarsexperten” Thomas Ries citeras. Gyllenhaal har till TT sagt att fartygets 

rörelsemönster är omotiverat ett lastfartyg och att det därför är svårt att inte se ett samband 

med en eventuell rysk ubåt. Thomas Reis är på samma linje, vilket han först uttryckt i 

Svenska dagbladet: 

 
– Vilket som helst lite större fartyg kan man nog bygga om så att man kan ta in och släppa ut 

ubåtar, säger han, till tidningen. 

 

Artikeln avslutas sedan med en alternativ förklaring till fartygets rörelsemönster då 

Kustbevakningen får komma till tals och det framgår att fartyget meddelat sin status som 

”waiting for orders” Anders Ekstrand, operativ ledare på kustbevakningen, menar att det är 

relativt vanligt och innebär att fartyget ligger stilla i väntan på vidare direktiv från rederiet.  

 

Även om det förekommer spekulationer som antyder undervattensverksamhet kan vara troligt 

kan artikeln inte sägas ge uttryck för en bestämd inramning då texten avslutas med att 

redogöra för en annan möjlig orsak till fartygets beteende. Framställningen möjliggör således 

att betrakta händelsen ur flera perspektiv, vilket också kan vara en utgångspunkt i ett 

gestaltningsteoretiskt perspektiv (Chong & Druckman 2007).    

 

 

Text 3) “Försvarets båtar har lämnat hamnen” (publicerad den 22 oktober och skriven av 

Hedvig Eriksson) 

 

Artikeln inleds med att redogöra för det som sägs i rubriken. Att ett par av de båtar som 

använts i insatsen åter har gått till sjöss efter att ha legat i hamn över dagen. I artikelns andra 

hälft redogör en tidigare “ubåtsjaktschef” för försvarets potentiella strategi. 

 

Redan i ingressen framgår att uppgiften om att båtar lämnat hamn har kommit SVT tillkänna. 

I meningen efter framgår att Försvarsmakten (FM) bekräftar uppgifterna men inte vill säga 

om de används i underrättelseoperationen. Här redogörs alltså inte för vem källan är, men 

uppgifterna har korsverifierats (Nygren & Widholm 2018, s. 42) i och med försvarets 

bekräftelse.  
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I efterföljande stycken redogörs för uppgifter som gavs på den presskonferens FM höll 

tidigare samma dag. Den huvudsakliga informationen består i att operationen nu gått in i en 

ny fas, men att det inte rör sig om någon avtrappning. Vidare berättas att myndigheten 

bedömer händelsen som en trolig främmande undervattensverksamhet.   

 

Därefter tar texten en annan riktning i och med att den tidigare chefen för ubåtsjakten Göran 

Frisk kommer till tals. Från att ha informerat övergår nu texten i spekulationer. Frisk är inte 

inblandad i insatsen men framstår i och med sitt tidigare arbete som sakkunnig. Bland annat 

går att läsa:  

 
Spaningarna har fortsatt på flera fronter, gissar han. Det finns sannolikt markförband ute som 

spanar med periskop och kikare, samtidigt som flyg och helikopter bevakar från luften. 

Dessutom har man sannolikt så kallade sonarbojar ute som lyssnar under vattnet. För att hämta 

in deras signaler behövs inte de stora fartygen, utan mottagningsutrustningen kan användas av 

försvarets mindre båtar som ligger ute. 

 

Och vidare: 
 

Göran Frisk tror, baserat på de observationer som gjorts, att det rör sig om två u-båtar. Och även 

om de skulle lista ut försvarets taktik att locka fram dem måste de förr eller senare göra ett 

försök att ge sig av, säger han. 

 

Betraktat utifrån Kovach och Rosenstiels (2013, s. 111-112) första och andra princip kring 

saklighet kan spekulationerna, i den kontext de presenteras, ses som motsatta idealet. Det 

framgår förvisso att Frisk endast “tror”, men det kan likväl framstå som påstådda fakta, om än 

inte uttalad av Försvarsmakten. Spekulationerna, presenterade direkt efter faktiska uppgifter, 

kan ses som en addering av fakta vilken i sin tur kan riskera att bedra publiken. 

 

Artikeln kan alltså sägas bestå i en informativ första hälft följt av en spekulativ andra hälft. 

Rubriken har bäring i texten och redogör för bekräftade uppgifter. Några spekulationer om 

vilken aktör som skulle kunna ligga bakom den misstänka undervattensverksamheten 

förekommer ingenstans.  
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8.2 Artiklar i Svenska dagbladet  

 
Text 1) “Skadad rysk ubåt söks i skärgården” (publicerad den 18 oktober, skriven av 

Mikael Holmström) 

 

Artikeln redogör för ett antal “avslöjanden” tidningen gjort om uppgifter kring den pågående 

insatsen i Skärgården. Ett av avslöjandena är att försvarets insats föregåtts av ett uppsnappat 

nödsamtal på ryska. Dessutom ska radiotrafik mellan en sändare i skärgården och en sändare i 

den ryska enklaven Kaliningrad ha inletts efter det att “ubåtsspaningarna” inleddes. 

 

Brödtexten inleds med att Holmström skriver att de avslöjanden som sedan skall redogöras 

för är “uppseendeväckande”. Redan i första meningen kan därmed en gestaltning sägas ta 

form i och med att skribentens personliga värderingar uttrycks och riskerar att leda publiken i 

en viss riktning.  

 

De avslöjanden artikeln redogör för kommer från “Sveriges signalspaning”, utan någon vidare 

hänvisning till hur och från vem eller vilka uppgifterna kommit SvD till del. Uppgifterna sägs 

senare vara bekräftade av “olika personer med kunskap om de pågående spaningarna” som 

däremot inte vill spekulera i om det finns en skadad ubåt eller inte. De “häpnadsväckande” 

uppgifterna kan alltså konstateras komma från, och bekräftats av, anonyma källor. 

Uppgifterna har korsverifierats, men om källorna är oberoende varandra framgår ej. Om 

skribenten resonerat kring de grundläggande källkritiska principerna (Thurén 2013) går inte 

att utläsa i texten, men då källorna sägs vara personer med kunskap om de pågående 

spaningarna kan det finnas skäl att ifrågasätta tendensfriheten. Denna otransparenta 

källhantering kan sägas ligga i linje med den tendens som präglar svensk journalistik (Nygren 

2016, s. 234). Som Kovach & Rosenstiel (2013, s. 114) menar så är just transparensen det 

främsta medlet för en utveckling av journalistiken som en verikfikationens disciplin. 

 

Redogörelsen av uppgifterna avslutas med ett kort stycke om att Försvarsmakten, i en 

kommentar på sin hemsida, varken dementerar eller bekräftar uppgifterna. Trots att 

uppgifterna inte bekräftas av FM ägnas resterande del av artikeln ändå åt att redogöra för 

Rysslands militära verksamhet i Kaliningrad och en ryskägd oljetanker som i ett par dagar 

legat stilla på internationellt vatten utanför Stockholms skärgård. Trots att Försvarsmakten 
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alltså inte bekräftat uppgifterna som artikeln inledningsvis redogjort för framstår det här som 

om det är ett konstaterat faktum att en ubåt eller annan undervattensfarkost befinner sig i 

svenska vatten. Det blir därmed svårt för läsaren att skilja på vad som presenteras som fakta 

och det som består i möjliga förklaringar och spekulationer. Sammantaget kan det leda till att 

skapa en verklighetsbild som inte bygger på faktiska händelser och bekräftade uppgifter.  

 

Som  James N. Druckman och Dennis Chong menar kan mediernas gestalningsmakt brukas 

på ett manipulativt sätt i fråga om att ändra allmänhetens åsikter till den milda grad att vi inte 

förmår bilda oss självständiga verklighetsuppfattningar. 

 

Text 2) Försvarsforskare: Ryssland har redan lyckats med sin operation”” (20 oktober, 

Henrik Ennart) 

 

Artikeln består i en intervju med en Peter Mattsson, forskare vid försvarshögskolan. Som 

rubriken säger menar han, utifrån antagandet att just en rysk ubåt befinner sig under ytan i 

Stockholms skärgård, att syftet med kränkningen inte nödvändigtvis var militärt kopplat. 

Istället är syftet att påverka hela civilsamhället och i förlängningen det politiska 

beslutsfattandet.  

 

Peter Mattsson är den enda källa som förekommer i artikeln. Rakt igenom texten framstår det 

som en självklarhet att en rysk ubåt verkat i svenska vatten, trots att så inte bekräftats. Här 

framträder alltså ett tydligt narrativ om Ryssland som ett hot. Som John Searle (1997) 

uttryckte det betyder subjektivitet hur vi vet något och objektivitet berör vad som finns att 

veta. Sett ur ett journalistiskt perspektiv, i egenskap av sanningsförmedlare, måste man först 

klargöra huruvida det rör sig om ett objektivt eller subjektivt omdöme om verkligheten som 

presenteras. Och den journalistiska arbetsmetodens verktyg att för sin publik redogöra för den 

objektiva sanningen ligger i principerna om verifiering som beskrivna av Kovach & 

Rosenstiel. Här kan förmedlingen av ett antagande ses som ett brott mot den andra principen 

då publiken kan sägas bedras då Ryssland, på obekräftade grunder, beskrivs ha kränkt svenskt 

territorium. Så kan naturligtvis vara fallet, men sett till idealet om strävan mot en objektiv 

nyhetsförmedling bör Mattssons redogörelse om Rysslands militära strategier föregåtts av en 

bekräftelse.  
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Sista stycket i artikeln avslutas med att återge Mattssons slutsats av hur Sverige ska förhålla 

sig till de ryska strategier han givits utrymme att redogöra för: “Där står vi idag helt 

oskyddade. Jag tror att det är dags att damma av vårt gamla civilförsvar”. Att låta citatet 

avsluta artikeln kan ses som att den mediala gestaltningsmakten brukats på ett manipulativt 

sätt (Druckman & Chong 2007). 

 

Text 3) “Försvarsexperten: Detta bekräftar att det är en rysk ubåt” (19 oktober, Karin 

Thurfjell) 

 

Artikeln består i intervjuer  med “Rysslandskännaren” Kristian Gerner och Thomas Ries, som 

forskar om rysk militär vid Försvarshögskolan. Utifrån teorin om att den pågående insatsen 

handlar om att söka efter efter en rysk ubåt resonerar de om bakomliggande motiv och 

anledningar till varför Ryssland kränker svenskt territorium. 

 

Ingressen inleds med att redogöra för att en ryskt ubåt tycks befinna sig i Stockholms 

skärgård efter ett  “avslöjande” tidningen gjort dagen innan, vilket bygger på uppgifter 

lämnade av anonyma källor (se text 1). Avslöjandet beskrivs närmare i inledande brödtext: 

 
På lördagskvällen kunde SvD avslöja att Försvarets radioanstalt (FRA) via signalspaning snappat upp 

radiokommunikation mellan en sändare i Kanholmsfjärden och en sändare i ryska Kaliningrad - strax 

efter att Försvarsmakten börjat söka efter främmande undervattensverksamhet i Stockholms skärgård. 
 

Dessutom snappades ett nödsamtal på ryska upp redan på torsdagen, det vill säga dagen innan 

operationen inleddes, enligt SvD:s källor. 
 

Även i denna artikel förblir alltså de källor som ligger till grund för misstankarna om just en 

rysk ubåt eller annan undervattensfarkost anonyma. Enligt Public service-handbok (Sveriges 

radio 2014, s. 52), som förvisso enbart fungerar som riktlinjer för Sveriges radios arbete, bör 

uppgifter från anonyma källor bekräftats av en ytterligare och från den första oberoende källa. 

I citatet ovan beskrivs att det rör sig om källor och inte endast en källa, men det framgår inte 

om källorna är oberoende varandra. Ingenstans i artikeln framgår heller att Försvarsmakten 

bekräftat uppgifterna. Enligt vedertagna källkritiska principer (Thurén 2013, s. 7-8) är det 

viktigt att skilja på berättelser och kvarlevor, där det sistnämnda är ett starkare sanningsbevis. 

Av allt att döma består informationskällorna här i berättelser. Enligt Kovach & Rosenstiel 
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(2013, s. 114) ska den ideala nyhetsrapporteringen präglas av öppenhet i fråga om att berätta 

så mycket som möjligt om sina källor och arbetsmetoder.  

 

Efter att texten inledningsvis redogjort för det tidigare avslöjandet består resterande del av 

redogörelser för de båda intervjupersonernas slutsatser, vilka bygger på SvD:s avslöjande. 

Thomas Ries säger bland annat:  

 
 - Nu kan jag inte inte bedöma det tekniska, men det verkar så uppenbart när man har lokaliserat 

signalen och den gick direkt från ett område där man jagat den här (främmande 

undervattensverksamheten) och sedan direkt till Kaliningrad, säger han till SvD. 
   

Reis säger vidare att om uppgifterna stämmer är det en allvarlig kränkning av svenskt 

territorium och påminner om situationen under Kalla kriget. Artikeln innehåller således 

“markörer” som påminner om att uppgifterna inte är bevisade. Detsamma gäller Kristian 

Gerner: 

 
- Det ingår i den ryska försvarspolitiken nu att kontrollera att man verkligen har överhöghet i 

Östersjöområdet, och att man behöver bevisa det. Men varken jag eller någon annan kan säga exakt vad 

som har hänt nu, säger Gerner. 
 

Båda intervjupersonerna uttrycker alltså att det inte säkert  går att slå fast att en 

undervattensfarkost befinner sig i svenskt vatten. Samtidigt framstår det som en självklarhet i 

och med att inga andra tänkbara “sanningar” redogörs för och att markörerna som påminner 

om att en ubåt inte är bekräftad är subtila.  

 

8.3 Artiklar i Aftonbladet 

 

Text 1) “Expert: Kan vara ryska elitförbandet Spetsnaz” (20 oktober, Oskar Forsberg) 

 

Artikeln består i en intervju med “rysslandskännaren” Vera Efron som menar att om Ryssland 

opererar i Stockholms skärgård rör det sig “med stor sannolikhet” om elitförbandet Spetsnaz.  

 

Brödtexten inleds med att redogöra för Efrons ryska ursprung och hennes kritik av det då 

sovjetiska politiska styre som gjorde att hon flydde till Sverige under sena åttiotalet. Vidare 
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framgår att hon skrivit en rad böcker som på ett eller annat sätt berör Ryssland eller det forna 

Sovjet, däribland en om just Spetsnaz. Redan i ingressen framgår att elitförbandet, enligt 

Efron, tidigare övat i svenska vatten. Under researcharbetet med boken har hon umgåtts 

mycket med, som skribenten uttrycker det, de “fruktade” soldaterna. Samtidigt går i samma 

stycke att läsa: 

 
 Men Vera Efron vill inte kasta skulden på någon i nuläget. 
– Man vet aldrig, det kan vara Spetsnaz men det kan vara någon annan också, säger hon.   

 

Därefter följer ett stycke med rubriken “Känner sig hotade” i vilket Efron redogör för 

Ryssland motiv till att operera i svenska vatten. Natos utvidgning upplevs som ett hot, varför 

de övningar som ofta förekom i Östersjön under Kalla kriget nu återupptagits i stor skala. 

Artikeln avslutas med att betona att Efron under hela intervjun återkommer till frågan om 

Nato. Hon menar att ett svenskt medlemskap i försvarsalliansen skulle innebära ökad rysk 

aktivitet i Östersjön. Sista meningen utgörs av citatet “ - Om Sverige skulle gå med i Nato 

skulle Ryssland bli ännu mer inträngda i ett hörn, säger hon”. 

 

Utifrån spekulationer växer här en gestaltning fram av underrättelseoperationen som 

föranledd av en rysk kränkning. Utifrån ett källkritiskt perspektiv finns framförallt en 

problematik i att en mycket möjlig “verklighet” målas upp utifrån icke verifierade uppgifter, 

alltså att rysk militär aktivitet inte bekräftats av endera Försvarsmakten eller någon annan. 

Samtidigt kan här, betraktat utifrån gestaltningsteorin, en möjlighet att den potentiella 

verklighet som redogjorts för riskerar att påverka publikens möjlighet till att självständigt 

bilda sig en verklighetsuppfattning utifrån verifierade fakta, vilket är journalistikens 

grundläggande syfte (Kovach & Rosenstiel 2014, s. 9). Att låta artikeln avslutas med en, 

enligt Efron, möjlig följd av ett svenskt natomedlemskap kan ses som ett medvetet val för att 

påverka allmänhetens uppfattning i frågan.  

 

Text 2)  “Ryska fartyget på väg till Kaliningrad” (22 oktober, Christoffer Malm) 

 

Artikeln handlar om forskningsfartyget Professor Logachev, ett av flera ryska fartyg som 

uppmärksammats i medierna med bakgrund av den pågående insatsen i skärgården. I texten 

intervjuas en svensk sjökapten som mött fartyget och tyckte då att det “betedde sig underligt”. 
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Brödtexten inleds med ett stycke innehållande information om fartyget. Det framgår att det ett 

par dagar tidigare seglat ut från Sankt Petersburg med destination Las Palmas. Därtill framgår 

att “innan det försvann från internets fartygsspårningssajter var det till synes på väg mot 

Stockholms skärgård”. Dessa uppgifter presenteras utan källhänvisning. Möjligtvis har 

skribenten/redaktionen hämtat informationen från någon eller några av de 

“fartygsspårningssajter” som nämns och själv gjort bedömningen om i vilken riktning fartyget 

tycks segla. Detta står dock i direkt kontrast till vad Kovach & Rosenstiel (2013, s. 114) 

menar om transparens kring källor och arbetsmetoder där strävan ska vara att låta publiken 

veta så mycket som möjligt för att inte riskera trovärdigheten.  

 

Sist i stycket berättas att fartyget, enligt dess ägare, har utrustning som kan lyfta miniubåtar 

och bogsera andra farkoster. Avslutningsvis återges, och länkas till, ett uttalande i Norska 

tidningen Dagbladet gjort av vd:n för företaget som äger fartyget. Han säger att  Professor 

Logachev utfört många uppdrag för ryska myndigheter den senaste tiden.  

 

Under förutsättning att läsaren är medveten om den pågående insatsen I Stockholms skärgård 

visar sig redan i rubriken ett möjlig inramning som kan leda läsaren i en viss riktning och mot 

en bestämd slutsats En ryskt forskningsfartyg på, kan antas, internationellt vatten skulle 

troligtvis inte ha något nyhetsvärde. Men händelsen satt i den rådande kontexten skapar 

uppfattningen av Ryssland som den troligaste antagonisten i “ubåtsdramat” (Communication 

studies 2015). I och med redogörelsen för fartygets utrustning och  vd:s uttalande framstår det 

som en närmast självklarhet att dess uppdrag nu är att bistå den förmodade ryska ubåten. 

 

När texten sedan övergår i intervjun med en svensk sjökapten på ett fartyg som dagen innan 

artikeln publicerades mött Professor Logachev till havs stärks uppfattningen ytterligare. Han 

menar att fartyget uppvisade ett märkligt beteende och såg ut att bogsera något, men 

tillägger  att det var på tre kilometers håll och därför inte helt säkert. I samma stycke återfinns 

också informationen som gett upphov till rubriken: 

 
För trots att fartyget fortfarande hade angett Las Palmas som mål så stävade det nu mot ryska 

Kaliningrad. Där har den ryska östersjöflottan sin hemmahamn.   

 

Även här är rapporteringen otransparent (Kovach & Rosenstiel 2013, s. 114) då det inte 

framgår varifrån uppgiften om fartygets riktning hämtats. I och med att det “vävs in” i 
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intervjun kan sjökaptenen tolkas vara informationskällan, men det kan också vara ett 

antagande av skribenten utifrån de tidigare nämnda fartygsspårningssajterna. Således minskar 

trovärdigheten för vad som framställs vara fakta. 

 

Artikeln avslutas med att redogöra för ett uttalande i en ryskt tidning i vilket framgår 

att  expeditionen Professor Logachev är ute på görs på uppdrag av den ryska myndighet som 

ansvarar för mineraltillgångar. Därmed kan artikeln sägas “balanseras upp” då uppgifterna, 

eller spekulationerna, som texten i huvudsak bygger på bemöts. Läsaren ges en annan möjlig 

“verklighet”. Att det dröjer ända till sista meningen kan dock ha skett medvetet (Druckman 

och Chong) för att läsaren ska ha hunnit befästa den gestaltning, eller verklighetsbild, som 

målats upp. 

 

Text 3) “Ubåtsjägaren: Vi kommer hitta dem och anfalla” (18 oktober, John Granlund) 

 

Artikeln består i en intervju med den tidigare chefen för den svenska “ubåtsjaktsstyrkan” 

Göran Frisk.  Han menar, eller, “är övertygad om” att den pågående insatsen i Stockholms 

skärgård, vilken Försvarsmakten själva kallar för en underrättelseoperation, går ut på att 

“jaga” en rysk ubåt. 

 

Brödtexten inleds med att kort redogöra för Frisks bakgrund i försvaret. Då det framgår att 

han var verksam “under några av de mest dramatiska åren under 1980-talet” antyds att han är 

insatt på området och ökar trovärdigheten för hans övertygelse. Redan i rubriken, som består i 

ett citat, skapas en dramatik som förstärks i och med att det refereras till situationen som 

rådde under Kalla kriget. Göran Frisk framstår som säker i sin tro och uttrycker sig stundtals 

dramatiskt. Bland annat går att läsa:   

 
Han säger att det kan finnas två skäl till eventuell rysk undervattensnärvaro i det här fallet: spioneri mot 

Holland eller krigsförberedelser mot Sverige. 
 

Om det är Sverige som var målet för den misstänkta undervattensinsatsen kan syftet ha varit att 

övningssimulera sprängningar av mobilmäster, militära förråd eller infrastruktur för tv-utsändningar. 
 

Artikeln är raktigenom spekulativ då den uteslutande redogör för Frisks tro. Markörer i form 

av exempelvis “enligt…” eller “säger…” förekommer frekvent och påminner således läsaren 
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om att texten redogör för Frisks ord och uppfattning. Då det inte någonstans i texten 

presenteras en annan möjlig bakomliggande orsak till den pågående underrättelseoperationen 

ter sig den som här presenteras dock vara den enda möjliga och närmast som ett faktum. Då 

och då påminns läsaren, i form av ord som “möjlig” och “eventuell”, om att en ubåt eller 

annan undervattensfarkost ännu inte bekräftats. I och med avsaknaden av ett eller flera 

ytterligare perspektiv och resonemang kring händelsen blir det svårt för publiken att 

självständigt bilda sig en uppfattning om rimligheten i Göran Frisks teori om att försvaret 

“jagar” en rysk undervattensfarkost.   

 

Först i slutet av artikeln redogörs en annan möjlig “verklighet”, men även den utifrån 

antagandet om att insatsen handlar om att söka efter just en rysk undervattensfarkost: 

 
Om det istället handlar om en skadad rysk ubåt förändras insatsen närmast till en räddningsoperation, 

enligt Göran Frisk. 
– När en ubåt är skadad är den i sjönöd. Då bärgar man den och tar hand om besättningen. Skulle det 

vara på det viset är det lika stort och allvarligt som U-137.  
 

Betraktad utifrån journalistikens syfte och de principer som särskiljer journalistiska texter från 

annan form av kommunikation (Kovach & Rosenstiel 2014, s. 9) framstår artikeln i en mån 

som underhållning då den inte, vilket är syftet med journalistiken, redogör för något som 

verkligen har hänt utan består i spekulationer om vad som möjligen kan ha hänt eller händer 

(Kovach & Rosenstiel 2014, s. 98-99).  

 

8.4 Sammanfattning av analyserna  
 

Sammantaget visar analyserna att källanvändningen var relativt likartad i samtliga 

analyserade medier. I de allra flesta fall var de som kom till tals ”experter” på det militära 

området som uttryckte likartade meningar om händelsen. Anonyma källor användes 

”ursprungligen” endast i Svenska dagbladet, men då övriga medier hänvisade till SvD:s 

rapportering kan anonyma källor sägas ha använts så även av dem. 

 

Graden av transparens varierar, men kan sammantaget sägas vara låg då det i flera fall inte 

klargjordes varifrån informationsinhämtningen skett. Som Kovach och Rosenstiel (2013, s. 

114) menar är det av stor vikt att göra klart för publiken vad du vet genom att berätta så 
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mycket som möjligt om källor och metoder för att upprätthålla trovärdighet och skapa vad de 

kallar en bättre ”discipline of verification”.  

 

Ett stort mått av spekulationer har präglat, i synnerhet Svenska dagbladets och Aftonbladets 

rapportering. Utifrån icke verifierade uppgifter har händelsen framställts som en kränkning 

och inte en misstänkt kränkning och i flera artiklar har Ryssland pekats ut som ”skyldiga”. Då 

majoriteten av de spekulativa artiklarna inte redogjort för alternativa ”sanningar” kan flera 

texter sägas ha lett läsaren i en viss riktning och mot en bestämd slutsats. I två av 

Aftonbladets artiklar och samtliga i Svenska dagbladet nämns Ryssland i rubriken. Rubriken 

till Aftonbladets tredje artikel antyder dock en ”krigshändelse” och det framgår i ingressen att 

det rör sig om just Ryssland. 

 

Sammantaget kan konstateras att underrättelseoperationen, eller ubåtsjakten om så vill, utifrån 

icke verifierade uppgifter i många fall gestaltades som om det vore ett faktum att en rysk ubåt 

kränkt svenskt vatten. 

 

9. Diskussion och slutsatser 
 

I Rapporteringen av ubåtsjakten finns ett flertal gemensamma nämnare för Svenska 

Dagbladet, Aftonbladet och SVT Nyheter. Närvaron av en rysk ubåt i svenska skärgården 

gestaltades som en sanning och mediekonsumenten fick lära sig att uppgifterna var bekräftade 

av “olika personer med kunskap om de pågående spaningarna”, av ett sjöbefäl som sett att ett 

ryskt fartyg betett sig konstigt och av diverse rysskännare och experter som benämnde 

ubåtens närvaro som ett närstående hot. Medierna hänvisar även till varandras uppgifter, och 

samtliga mediehus ger Försvarsmakten en ställning som uttolkare av händelsen och 

myndighetens utsagor ges således ett högt sanningsvärde. 

 

Likheten i rapporteringen medierna emellan gör att slutsatser om medierna som helhet kan 

dras. Fakta och påståenden blandas stundtals ihop, rapporterade uppgifter bekräftas av källor, 

men vilka källorna är framgår inte, och inte heller om källorna är oberoende av varandra. I 

detta framträder en gestaltning av Ryssland som ett hot och en journalistik som använder 

källor som en del av ett narrativ. En berättelse om jakten på en ubåt vars närvaro aldrig 

verifierats.  
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Konsekvensen av ett sådan rapportering är att medierna genom sin gestaltningsmakt skapar en 

rysk hotbild i det allmänna medvetandet på felaktig grund (om det föreligger en reell hotbild 

är inte en fråga som behandlas i uppsatsen). Den typ av nyhetsrapportering har vidare 

konsekvenser eftersom hotbilden befästs hos mediekonsumenten även om uppgifterna i ett 

senare skede visar sig vara felaktiga. Som redogjorts för i kapitlet “Tidigare forskning” visar 

Bynanders (2003) forskning om 1980-talets ubåtsjakter på att medierapporteringen 

resulterade i en utbredd uppfattning om Sovjet som ett hot, vilket sedan påverkade den 

allmänna opinionen i frågan om Sveriges militära försvar. Tunander (2001) menar att många 

av de bevis som presenterades för att ubåtskränkningar ägt rum av politiska skäl var 

fabricerade. Om samma sak skedde hösten 2014 vet vi inte. Men då en ubåt eller annan 

undervattensfarkost aldrig hittades går det heller inte att utesluta att den då rådande 

situationen utnyttjades för att främja sin egna verksamhet och politiska agenda. 

 

Det brus och snabba tempo som uppstår till följd av den digitala utvecklingen ställer nya krav 

på denna typ av rapportering. Det har tidigare konstaterats att medierna, som en del av 

demokratin, har ett ansvar i fråga om att återberätta verkligheten på ett sätt som möjliggör för 

mediekonsumenten att fritt och självständigt bilda sig en korrekt uppfattning i samhällsfrågor.  

I rapporteringen av ubåtsjakten uppdagas två konkreta brister avseende detta ansvar. 

 

Det första är att en opartisk modell per automatik inte genererar en objektiv sanning. 

Begreppet opartisk har nämligen inte som ändamål att återberätta en ontologisk sanning 

eftersom epistemologiska uppfattningar ges samma spelrum. Detta är tydligt i användandet av 

Försvarsmakten som källa, och de nuvarande riktlinjerna tvingar den enskilda journalisten 

genom kravet om opartiskhet att förmedla viktiga aktörers utsagor även om dessa är felaktiga. 

 

Tron på opartiskhet som del av objektivitet omgärdas alltså av frågetecken. Vad betyder det 

att vara objektiv? Spelreglerna för god journalistik bygger på en uppsättning regler som 

formulerats under lång tid och i ett digital medielandskap kan så kallad pragmatisk 

objektivitet, där arbetsmetoderna är transparenta, prövas som modell för objektivitet. 

 

Den andra bristen i medierapporteringen är nämligen frånvaron av verifierade uppgifter och 

insyn i källhanteringen. Som Nygren menar finns det inte någon tradition av transparens kring 

källkritiken i svensk journalistik, och publiken får sällan veta tillförlitligheten i de källor som 
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ligger till grund för den journalistiska produkten. Samtidigt menar Kovach & Rosenstiel på att 

just transparensen är det främsta medlet för en utveckling av journalistiken som en 

verifikationens disciplin. Detta är viktigt eftersom det snabba tempot i det digitala 

nyhetsflödet resulterat i att etablerade mediekanaler brister i att verifiera uppgifter, vilket i 

längden leder till en sjunkande tilltro till all nyhetsförmedling hos allmänheten.  

 

Journalistisk etik kan i ett digitalt medielandskap vara en modell snarare än en uppsättning 

yrkesmässiga regler. Journalistikens syfte är nämligen att berätta vad som är sant och 

relevant, men inte genom att eftersträva en neutralitetsposition. Vilken uppsättning regler som 

stödjer en sådan utveckling väcker frågan om det behövs det ett nytt sätt att närma sig etik 

inom journalistiken.  

 

Framtida forskning på området bör utreda om pressetiken kan omformuleras och hur det ska 

gå till. I tidigare forskning har nämligen tonvikten lagts på journalistiken som en social 

konstruktion medan just arbetet med faktagranskning, som del av den journalistiska 

arbetsprocessen, givits mindre uppmärksamhet. En studie om journalistisk etik kan alltså 

bestå av vilka möjligheter en digital värld ger och vilka modeller som leder mot ontologisk 

rapportering. 
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11. Bilagor 
 

SVT, text 1) 

 

”Jakten fortsätter i Stockholms skärgård 
 

Den stora insatsen i Stockholms skärgård har pågått hela natten och fortsätter under 

dagen. Enligt uppgifter till Svenska Dagbladet var det en privatperson som slog larm till 

Försvarsmakten. 

 

Försvarsmakten fick under fredagen uppgifter om ”främmande undervattensverksamhet” i 

Stockholms skärgård. 

 

Uppgifterna kom från en privatperson som mitt på ljusan dag hade sett ett misstänkt föremål 

på Kanholmsfjärden, skriver Svenska Dagbladet. Försvarsmakten intervjuade 

uppgiftslämnaren som bedömdes som trovärdig. 

 

Ett par hundra personer i operationen 

Ett par hundra personer från Fjärde sjöstridsflottiljen, Amfibieregementet, Helikopterflottiljen 

och hemvärnet deltar i operationen som är fokuserad kring Kanholmsfjärden i Stockholms 

mellersta skärgård. Storleken på insatsen är under lördagsmorgonen oförändrad, enligt Jesper 

Tengroth. 

 

– Underrättelseoperationen fortsätter till dess att vi har fått ett resultat, till dess att vi bedömer 

att vi ska avbryta. Det går inte att säga när, säger Jesper Tengroth till SVT Nyheter. 

 

Enligt Svenska Dagbladet har försvaret satt in marinens mest avancerade fartyg HMS Visby i 

jakten. Dessutom deltar minröjningsfartyget HMS Ven och korvetten HMS Sundsvall, enligt 

tidningen. Försvaret uppger att man helt kunnat utesluta att observationerna rör sig om djur 

eller naturfenomen. 

 

Försvarsministern: Jag är fullt informerad 
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Försvarsminister Peter Hultqvist säger att han är fullt informerad om läget och får 

kontinuerligt information från Försvarsmakten. 

 

– Försvarsmakten har utifrån den information de har fått gjort bedömningen att den här 

insatsen är nödvändig och motiverad. Jag har fullt förtroende för deras bedömning, säger 

han.”  

 
SVT, text 2)  

 

”Ryska tankern bytte kurs – igen 
 

Det ryskägda handelsfartyget NS Concord, som uppmärksammats i samband med 

militärens insats, har vid flera tillfällen bytt kurs. ”Rörelserna verkar vara väldigt 

omotiverade för att vara ett lastfartyg”, säger militärhistorikern Lars Gyllenhaal till 

TT. 

 

NS Concord drivs av Novoship i Novorossiysk i Ryssland, men seglar under liberiansk flagg, 

enligt fartygsspårningssajten marinetraffic.com. 

 

Tänkbart stödfartyg 

Oljetankern har nämts som ett tänkbart stödfartyg om uppgifterna i Svenska Dagladet 

stämmer – att insatsen handlar om att en skadad rysk ubåt, eller annan undervattensfarkost, 

befinner sig på svenskt vatten. 

 

NS Concord har sedan i onsdags legat nästan stilla på internationellt vatten utanför 

Stockholms skärgård. 

 

– Vi är medvetna om fartyget och har koll på det, sade en av källorna till Svenska Dagbladet. 

 

Satte kurs österut 

Men på lördagskvällen, strax efter uppgifterna om att en rysk ubåt kan finnas på svenskt 

vatten, satte fartyget kurs österut. Därefter försvann fartyget från navigationsprogrammen. 
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På söndagsmorgonen dök den åter upp med en position utanför svensk kust med riktning mot 

Gotska Sandön. Men därefter vände den igen. 

 

– Rörelserna verkar vara väldigt omotiverade för att vara ett lastfartyg, så jag har svårt att inte 

se ett samband, säger militärhistorikern Lars Gyllenhaal till TT. 

 

Kan finnas koppling 

Även försvarsexperten Thomas Ries säger till Svenska Dagbladet att fartygets beteende tyder 

på att det kan ha koppling till den ryska ubåt, som Försvarsmakten misstänks söka efter. 

 

– Vilket som helst lite större fartyg kan man nog bygga om så att man kan ta in och släppa ut 

ubåtar, säger han, till tidningen. 

 

Men på Kustbevakningen säger man att det ryska fartyget har meddelat sin status som 

”waiting for orders” – en status som är ganska normal: 

 

– Det är ganska vanligt och innebär att ett fartyg ankrar upp eller lägger sig på fast poisiton 

för att invänta instruktioner från rederiet. Ofta gör man det på läsidan om exempelvis Gotland, 

säger Anders Ekstrand, operativ ledare Nordost på Kustbevakningen.” 

 

SVT, text 3) 

 

”Försvarets båtar har lämnat hamnen 
 

Försvarsmaktens större spaningsfartyg har lämnat örlogshamnen Berga i Hårsfjärden, 

enligt uppgifter till SVT. Försvarsmakten bekräftar att båtarna lämnat hamnen men 

vill inte kommentera var de befinner sig eller om de är ute på nya spaningsuppdrag. 

 

Efter flera dagars aktiv spaningsverksamhet gick de flesta av marinens spaningsbåtar, bland 

dem korvetterna HMS Visby och HMS Stockholm, i hamn i förmiddags. 

 

På en presskonferens tidigare i dag sade Försvarsmaktens informationsdirektör Erik Lagersten 

att operationen gått in i en ny fas. Han sade också att det inte rörde sig om någon avtrappning 
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och att bedömningen att det pågår en trolig främmande undervattensverksamhet i Stockholms 

skärgård kvarstår. 

 

Under de senaste dagarna har verksamheten pågått både dag och natt, berättade Per Öhstedt, 

fartygschef på korvetten HMS Visby. Besättningen har fortsatt att ha full beredskap även i 

hamn. 

 

– Vi är redo att jobba vidare när högre chef så säger, sade Per Öhrstedt.” 

 

”Taktik – inte nedtrappning 

Göran Frisk, pensionerad u-båtsjaktschef, tror att beslutet att ta in båtarna i hamn handlade 

om militär taktik, och att verksamheten hela tiden pågått i samma styrka.  

 

– Förr i världen gjorde vi så att vi avbröt det aktiva snokandet för att vila i ett dygn. Man går 

in i en passiv lyssnandefas, väntar ett tag och ser vad som händer, berättar han. 

 

Spaningarna har fortsatt på flera fronter, gissar han. Det finns sannolikt markförband ute som 

spanar med periskop och kikare, samtidigt som flyg och helikopter bevakar från luften. 

Dessutom har man sannolikt så kallade sonarbojar ute som lyssnar under vattnet. För att 

hämta in deras signaler behövs inte de stora fartygen, utan mottagningsutrustningen kan 

användas av försvarets mindre båtar som ligger ute. 

 

Att dra sig tillbaka tillfälligt kan vara ett sätt att försöka locka fram en u-båt som ligger och 

trycker, säger Göran Frisk. 

 

– Det är som polisspaning. Till slut måste man göra vad man kan för att locka fram de här 

jepparna, säger han. 

 

Tror att de är två 

Göran Frisk tror, baserat på de observationer som gjorts, att det rör sig om två u-båtar. Och 

även om de skulle lista ut försvarets taktik att locka fram dem måste de förr eller senare göra 

ett försök att ge sig av, säger han.  En u-båt skulle kunna ligga och trycka i två till tre veckor. 

Men en dykarfarkost eller miniubåt klarar inte mer än ett par timmar i vattnet innan de 

behöver komma upp och värma sig. 
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Det svenska försvaret kommer att orka hålla i gång insatsen i någon vecka till, tror han. 

 

– Sedan går nog luften ur kamraterna om de inte har hittat något. Då behöver de vila, 

reorganisera sig och dra slutsater av vad som har gått bra och vad som behöver förbättras.” 

 

Svenska dagbladet, text 1) 

 

”Skadad rysk ubåt söks i skärgården 
 

Ett nödsamtal på ryska föregick ubåtslarmet i Stockholms skärgård. När 

ubåtsspaningarna inletts startade dessutom radiotrafik mellan en sändare i skärgården 

och en sändare i den ryska enklaven Kaliningrad. 

 

SvD kan avslöja nya uppseendeväckande uppgifter. Det gäller händelser som inträffade både 

före och under den pågående ubåtsspaningen. 

 

De nya uppgifterna kommer från Sveriges signalspaning. Sådan genomförs både av 

Försvarets radioanstalt (FRA) och av olika enheter inom Försvarsmakten, till exempel 

marinens fartyg. 

 

Officiellt startades ubåtsspaningarna på Kanholmsfjärden efter en optisk observation. Det vill 

säga att en person såg ett föremål. Marinen kunde snabbt utesluta att det var något slags djur 

eller naturfenomen. Det var i stället ett av människor tillverkat föremål, enligt SvD:s källor. 

På ren svenska handlar det om en undervattensfarkost, alternativt en miniubåt eller rentav en 

större ubåt. 

 

Men vad som inte kommit fram är att det dessutom finns topphemlig teknisk information som 

pekar mot ett bestämt land: Ryssland. 

 

Redan torsdagen den 16 oktober, före ubåtslarmet, uppfattade den svenska signalspaningen ett 

radiosamtal på ryska. Det ovanliga med samtalet som fördes på kvällen var att det sändes på 

en speciell radiofrekvens. Det är en nödkanal, som används av Ryssland. Ungefär 14 timmar 
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senare, vid middagstid fredagen den 17 oktober, upptäcktes en främmande farkost i den tätt 

trafikerade Kanholmsfjärden och ubåtsspaningarna startade. 

 

Samma kväll kunde signalspaningen åter avlyssna intressant radiotrafik. Det var vid 22-tiden. 

Men denna gång var det krypterad trafik. Kryptering används för att hindra utomstående att ta 

del av innehållet. 

 

Men även krypterade radiosändningar går att pejla in och på så sätt kan man fastställa var 

sändare och mottagare befinner sig rent geografiskt. Pejlingen visade att sändaren befann sig i 

närheten av Kanholmfjärden. I den andra riktningen gick trafiken från en sändare som också 

den kunde pejlas in: den sändaren finns i den ryska enklaven Kaliningrad. 

 

Dessa uppgifter har bekräftats för SvD av olika personer med kunskap om de pågående 

spaningarna. Däremot vill dessa inte spekulera i om det finns en skadad ubåt på svenskt 

vatten. 

 

- Vi koncentrerar oss nu på att konstatera om det pågår främmande undervattensverksamhet 

eller inte, säger en av SvD:s källor. 

 

Försvarsmakten skriver på sin hemsida att de varken vill bekräfta eller dementera uppgifterna. 

På söndagsmorgonen är de ytterst sparsamma med kommentarer: 

 

- Det jag kan säga är att operationen fortgår och att den, så som meddelades igår, utökats, sa 

Försvarets vakthavande informatör, Dag Enander. 

 

Om en undervattensfarkost eller miniubåt skulle befinna sig i nöd kan det förklara varför den 

syntes på den tätt trafikerade Kanholmsfjärden. Poängen med ubåtssystem är att de inte ska 

synas. Men om en miniubåt råkar ut för tekniska eller andra problem ombord kan den bli 

svårmanövrerad. Då kan en del av farkosten oavsiktligt bryta vattenytan. Att Sverige 

avlyssnat det ryska nödsamtalet på torsdagskvällen kan också ha bidragit till den snabba 

svenska reaktionen på fredagen. Marinens fartyg och amfibiesoldater var på plats vid 

Kanholmsfjärden redan ett par timmar efter den optiska observationen. 
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I Kaliningrad finns stora delar av den ryska Östersjöflottan och olika specialförband, 

Spetsnaz. Det är känt att Östersjöflottan har miniubåtar. En rad uppgifter under senare år talar 

för att Spetsnaz opererade med miniubåtar i svenska vatten under det kalla kriget. 

Miniubåtarna transporterades under Sovjettiden dolda i ombyggda fiske- eller handelsfartyg. 

Om en undervattensfarkost är skadad är det naturligt att ett stöd- eller moderfartyg uppehåller 

sig i närheten. Så skedde 1988 under en ubåtsjakt i Hävringebukten då ett sovjetiskt 

ubåtsbärgningsfartyg väntade på internationellt vatten. 

 

Sedan i onsdags, den 15 oktober, har ett ryskägt handelssfartyg legat nästan stilla på 

internationellt vatten utanför Stockholms skärgård. Det är oljetankern NS Concord på 57 000 

dödviktston som ägs och drivs av företaget Novoship i Novorossiysk i Ryssland men seglar 

under liberiansk flagg. 

 

- Vi är medvetna om fartyget och har koll på det, säger en av SvD:s källor som arbetar med 

ubåtsspaningarna. 

 

Lördag kväll tycks fartyget plötsligt ha avvikit österut, strax efter att SvD publicerade på 

nätet. 

 

Försvarets presstab räknar med att det blir ytterligare en presskonferens i dag på söndagen, 

men det är inte fastställt. Inga kommentarer ges huruvida någon incident inträffat under 

natten. 

 

- Det besked jag kan ge är att det fortsatt pågår en underrättelseoperation, säger Dag Enander 

på söndagsmorgonen.” 

 

Svenska dagbladet, text 2) 

 

”Försvarsforskare: Ryssland har redan lyckats med sin operation 

 
Incidenter av det slag som utspelar sig i skärgården är en del av Rysslands nya militära 

strategi. Den ödslar inte tid på att angripa militära mål utan går direkt på det politiska 

beslutsfattandet. 
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- Målet är inte längre primärt militärt. Det riktas lika mycket, eller rent av mer, mot hela det 

civila samhället. Och hur reagerar beslutsfattarna, medierna, allmänheten? 

 

Det säger Peter Mattsson som är forskare vid Försvarshögskolan. 

 

Efter den misslyckade militära insatsen i Kaukasus år 2008 som visade på stora brister i 

samordningen mellan olika stridskrafter har Ryssland utvecklat en ny försvarsdoktrin som 

kallas "6:e generationens krigföring". 

 

- Man försöker komma åt det politiska beslutsfattandet. De militära målen behöver inte 

angripas, det räcker att visa sin förmåga. Sedan räknar man med att den svenska analysen 

leder fram till de insikter som man vill framkalla, säger Peter Mattsson. 

 

Peter Mattsson förklarar att alla sådana frågor kommer att analyseras i detalj efteråt. Och att 

operationen på så vis redan har lyckats. 

 

- Förr i tiden gjordes analyser på enskilda politiker och generaler om hur de reagerade i 

krissituationer. Nu gör ryssarna samma typ av analyser på nationer, på EU, Nato och FN. 

 

Peter Mattsson följer sedan många år den ryska strategidebatten på nära håll för försvarets 

räkning. Hans bild är att Ryssland sedan 2008, vid sidan av sitt stora rustningsprogram och att 

halva officerskåren bytts ut, haft en mycket djuplodande strategidebatt som lett fram till ett 

system där alla 49 statliga myndigheter - även traditionellt civila - sorteras in under 

generalstaben. 

 

Den nya strategin omfattar allt från ekonomisk krigföring till psykologisk krigföring via 

sociala medier. 

 

- Idag lägger medierna ut uppgifter väldigt snabbt utan att hinna värdera informationen. Det 

skapar stora möjligheter att påverka informationen och skapa en bild som inte stämmer med 

verkligheten, säger Peter Mattsson. 
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Peter Mattsson menar att den nya militärdoktrin som kommer att presenteras i december 

tillsammans med en ny säkerhetspolitisk vitbok - den första på 10 år - bygger på just detta. 

 

- Ryssland har varit väldigt duktiga på att dölja sin förmåga. I själva verket har de en väldig 

strategisk samordning och långsiktighet i allt de gör, från gasexport till diskussioner som 

påverkar omvärlden till nedrustning. Där står vi idag helt oskyddade. Jag tror att det är dags 

att damma av vårt gamla civilförsvar, säger Peter Mattsson.” 

 

Svenska dagbladet, text 3) 

 

”Försvarsexperten: Detta bekräftar att det är en rysk ubåt 

 
En rysk ubåt tycks befinna sig i svenskt vatten, har SvD avslöjat. Händelsen inträffar 

efter en tid av ökad spänning i Östersjön, där Ryssland vill befästa "överhöghet" i 

Östersjön, enligt Rysslandskännaren Kristian Gerner. 

 

Enligt honom kan Rysslands mål vara att sända en signal till Sverige om att sluta närma sig 

Nato. 

 

På lördagskvällen kunde SvD avslöja att Försvarets radioanstalt (FRA) via signalspaning 

snappat upp radiokommunikation mellan en sändare i Kanholmsfjärden och en sändare i ryska 

Kaliningrad - strax efter att Försvarsmakten börjat söka efter främmande 

undervattensverksamhet i Stockholms skärgård. 

 

Dessutom snappades ett nödsamtal på ryska upp redan på torsdagen, det vill säga dagen innan 

operationen inleddes, enligt SvD:s källor. 

 

Kristian Gerner poängterar att det redan tidigare är känt att Ryssland ökat sin aktivitet i 

Östersjön. 

 

- Det ingår i den ryska försvarspolitiken nu att kontrollera att man verkligen har överhöghet i 

Östersjöområdet, och att man behöver bevisa det. Men varken jag eller någon annan kan säga 

exakt vad som har hänt nu, säger Gerner. 
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Han menar att ett syfte för Ryssland med att öka spänningen i Östersjön kan vara att förmå 

Sverige och Finland att distansera sig från Nato. 

 

- Man vill visa vad som händer om Sverige närmar sig Nato, och signalera att om ni slutar 

med det kommer det bli fredligt och lugnt igen, säger Gerner. 

 

Också Tomas Ries, som forskar om rysk militär i nordiska områden vid Försvarshögskolan, 

bedömer att uppgifterna bekräftar att det rör sig om en rysk ubåt. 

 

- Nu kan jag inte inte bedöma det tekniska, men det verkar så uppenbart när man har 

lokaliserat signalen och den gick direkt från ett område där man jagat den här (främmande 

undervattensverksamheten) och sedan direkt till Kaliningrad, säger han till SvD. 

 

Om det stämmer innebär det en mycket allvarlig kränkning av svenskt territorialvatten som 

påminner om läget under kalla kriget, menar Ries. Att ubåten tycks ha skickats in så pass 

långt in i skärgården utesluter att den förvillat sig, säger han. 

 

- När ryssarna kränker luftrummet är det en politisk signal, när de övar strategiska 

bombattacker är den en politisk signal. Men när de håller på så här i svenskt farvatten så tyder 

det på att de håller på att förbereda någonting. 

 

Vad skulle de kunna vilja förbereda menar du? 

 

- Att de lägger in någonting, minor till exempel, eller signalspaningsutrustning. Eller att de 

har lämnat kvar något där från kalla kriget som de vill uppdatera. Men oavsett är det 

allvarligt. 

 

Hur tror du att en eventuell besättning på ubåten förhåller sig till att de kan komma att 

upptäckas? 

 

- Rysslands första prioritet är att det inte ska upptäckas att det är något ryskt. Antingen får de 

ta sig ut och gömma sig, eller så får de dö. Förmodligen har de fått order om att de inte till 

något pris får bli tillfångatagna eller avslöja sin identitet. 
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Om Försvarsmakten under sin pågående skärgårdsoperation skulle upptäcka en rysk ubåt så 

skulle myndigheten förmodligen vända sig till regeringen innan något beslut tas om vad som 

bör göras med informationen, tror Tomas Ries, lektor i strategi och säkerhetspolitik vid 

Försvarshögskolan. 

 

- Sedan är det upp till regeringen om man ska göra det offentligt eller inte. Det skulle också 

kunna bli så att de av strategiska skäl presenterar det för Ryssland och säger att nu får ni sluta 

med det här, säger Tomas Ries, som dock betonar att det inte är hans uppgift att bedöma hur 

Försvarsmakten och regeringen bör agera i olika lägen. 

 

Vad innebär det för relationerna mellan Sverige och Ryssland om det bekräftas att det rör sig 

om en rysk ubåt? 

 

- För Sverige är det inte världen trevligaste hälsning från Ryssland, det innebär att 

relationerna försämras för ett tag. Om man offentliggör bevismaterial så blir Ryssland 

offentligt uthängt. Då kommer de att komma med en lång rad dementier, att det var en 

felnavigering till exempel. 

 

Och om Försvarsmakten inte hittar någonting? 

 

- Då ligger Sverige lite pinsamt till, säger Tomas Ries.” 

 

Aftonbladet, text 1) 

 

”Expert: Kan vara ryska elitförbandet spetsnaz 

 
Om rysk militär opererar i Stockholms skärgård är det med stor sannolikhet spetsnaz - 

ryssarnas elitförband. De har tidigare övat i svenska vatten, uppger Rysslandsexperten 

Vera Efron, 55. 

 

- Jag känner flera av de här pojkarna som är stationerade i Kaliningrad, säger hon. 
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Författaren Vera Efron, 55, flydde från Sovjetunionen till Sverige i slutet på 80-talet efter att 

ha riktat kraftig kritik mot det kommunistiska systemet. Hon har sedan hon anlände till 

Sverige skrivit flera böcker som hon publicerat på eget förlag, bland annat en bok om de 

ryska elitförbanden spetsnaz och en annan om ubåten Kursk. 

 

Har träffat soldaterna 

I researchen till sin bok om elitförbanden träffade hon många av de fruktade soldaterna. 

 

- Jag träffade dem första gången i samband med att jag skrev en bok om kriget i Tjetjenien. 

Det är speciella styrkor som utför speciella uppdrag. När jag senare skrev min bok om dem 

umgicks vi mycket, säger hon. 

 

Om det är ryska styrkor som gjort intrång på svenskt vatten är det med största sannolikhet 

marina spetsnazförband, menar hon. 

 

Men Vera Efron vill inte kasta skulden på någon i nuläget. 

 

- Man vet aldrig, det kan vara spetsnaz men det kan vara någon annan också, säger hon. 

 

Känner sig hotade 

Hennes senaste bok, "Med sikte på Sverige", handlar om Sovjetunionens planer på hur man 

skulle inta Sverige under det kalla kriget. Då övades det väldigt mycket i Östersjön - övningar 

som nu har återupptagits i stor skala, enligt Efron: 

 

- Ryssarna känner sig hotade av Natos utvidgning och övar minst lika mycket i Östersjön som 

i till exempel Svarta havet. De baltiska länderna kan vara ett mål, precis som Krim, säger hon. 

 

Vera Efron säger att många av de marina spetsnazförbanden i Östersjön sannolikt redan har 

övat på svenskt vatten. 

 

- Vi brukade umgås och om man frågade dem öppet om det svarade de flesta väldigt svävande 

men någon svarade faktiskt ja på frågan om de varit här och övat. 

 

Inträngda i ett hörn 
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Det centrala i hela diskussionen och som Efron gång på gång kommer tillbaka till är 

Natofrågan. 

 

Ett svenskt medlemskap i försvarsalliansen skulle innebära att Rysslands miltära aktiviteter i 

Östersjön kommer öka ytterligare. 

 

- Om Sverige skulle gå med i Nato skulle Ryssland bli ännu mer inträngda i ett hörn, säger 

hon.” 

 

Aftonbladet, text 2) 

 

”Ryska fartyget på väg till Kaliningrad 

 
Sjökapten Per Fransson mötte det ryska forskningsfartyget Professor Logachev i går. 

Enligt honom stävade fartyget rakt mot ryska Kaliningrad.  

– Det såg ut som om de bogserade något, säger han till Aftonbladet. 

 

Ett av de ryska fartyg som uppmärksammats under den pågående underrättelseoperationen i 

Stockholms skärgård är forskningsfartyget Professor Logachev. 

 

Fartyget, som klassificeras som ett search-and-rescue-fartyg, lämnade Sankt Petersburg för 

Las Palmas på lördagen. 

 

Men innan det försvann från internets fartygsspårningssajter var det till synes på väg mot 

Stockholms skärgård. 

 

Enligt ägarens beskrivning så har Professor Logachev specialutrustning för att lyfta 

miniubåtar och en vinsch för bärgade farkoster. 

 

– Det har gjort många uppdrag för ryska myndigheter det senaste, säger Ted Brockett, vd i 

företaget som äger fartyget, till norska Dagbladet. 

 

"Betedde sig underligt" 
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Per Fransson, som är befäl på fraktfartyget Tidan, mötte Professor Logachev under tisdagen. 

 

– Jag kände inte till fartyget innan. Jag är utomlands och har inte läst något om det, men jag 

tyckte att de betedde sig underligt, säger han till Aftonbladet. 

 

För trots att fartyget fortfarande hade angett Las Palmas som mål så stävade det nu mot ryska 

Kaliningrad. 

 

Där har den ryska östersjöflottan sin hemmahamn. 

 

"Såg ut som att de bogserade" 

– Det såg ut som att de bogserade något, säger Per Fransson till Aftonbladet. 

 

Han är tydlig med att de var på tre kilometers håll, och inte kan vara säkra. 

 

– Vi tyckte att det såg ut som det hängde ner något i vattnet, säger han. 

 

Professor Logachev visade också upp en så kallad dagersignal som betyder att fartyget har 

begränsad manöverförmåga, men den signalerar inte bärgning, menar Ove Eriksson, 

sjösäkerhetsexpert och chef för affärsavdelningen vid Sjöfartsverket. 

 

– Dagersignalen sitter i förmasten där, det betyder att han inte kan avvika från sin kurs för att 

han gör någonting, säger han. 

 

"Någon typ av verksamhet" 

Han har sett bilder på fartyget, tagna i går, och säger att det ser ut som att de hämmas av 

något. 

 

– Han verkar ha en kran som är uppdragen, så någon form av verksamhet är det, säger han. 

 

Men Ove Eriksson tror inte att svenska försvaret har missat fartygets rörelser, även om de 

stänger av sin AIS-sändare. 
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– Försvarsmakten har radartäckning i princip över hela Östersjön, så radarn kan de inte 

undvika. Den där är säkert rejält kontrollerad, säger sjösäkerhetsexperten. 

 

Men enligt en företrädare för det ryska statliga bolag som handhar båten så är den på väg för 

att utföra ett uppdrag i Atlanten. 

 

– Expeditionen är på uppdrag av Rosnedra (statlig verksamhet som sköter om 

mineraltillgångar), säger Vladimir Kryukov till en rysk tidning.” 

 

Aftonbladet, text 3) 

 

”Ubåtsjägaren: Vi kommer hitta dem och anfalla 

 
Operationen i Stockholms skärgård går ut på att jaga en rysk ubåt – som kan ligga och 

trycka på bottnen i veckor. Det säger tidigare chefen för den svenska ubåtsjaktsstyrkan. 

– Vi kommer att hitta dem förr eller senare och då anfaller vi, säger pensionerade 

kommendören Göran Frisk. 

 

Göran Frisk var aktiv som ubåtsjägare under några av de mest dramatiska åren under 1980-

talet. Som chef för ubåtsjaktsstyrkan ledde han arbetet med att spåra upp och stoppa 

främmande ubåtar på svenskt territorialvatten. 

 

Den pensionerade kommendören säger att det inte råder någon tvekan om att det är en 

undervattensfarkost som Försvarsmakten nu letar efter. 

 

– Det kan vara stor och liten ubåt, eller dykarfarkost. Man (Försvarsmakten) sätter inte i gång 

något utan att ha ett gott skäl för det, säger Göran Frisk. 

 

Övertygad om Ryssland 

Vad gäller frågan om nationalitet är han lika övertygad om att det är Ryssland. 

 

– Du ser hur Putin har ökat sin aggression. Och det här har egentligen pågått sedan 1945, 

säger Göran Frisk. 
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Han säger att det kan finnas två skäl till eventuell rysk undervattensnärvaro i det här fallet: 

spioneri mot Holland eller krigsförberedelser mot Sverige. 

 

I veckan inleddes en marinövning där flera holländska örlogsfartyg och en ubåt deltog. Syftet 

kan då ha varit att spela in de ljud som de holländska fartygen avger under vattnet. 

 

– Man behöver inte vara något taktiskt geni för att begripa att det är väsentligt mycket 

smartare att spela in i en synnerligen svårspanad skärgård som Stockholms skärgård än att 

lägga sig och lyssna på de här örlogsfartygens ljud i Rotterdam där det är en himla rörelse 

med stora handelsfartyg, mycket buller och tidvattensströmmar, säger Göran Frisk. 

 

"Är inga blåbär" 

Om det är Sverige som var målet för den misstänkta undervattensinsatsen kan syftet ha varit 

att övningssimulera sprängningar av mobilmäster, militära förråd eller infrastruktur för tv-

utsändningar. 

 

– De här krigarna är inga blåbär, de är inga höpåsar, de är duktiga och de övar på att lära sig 

att hitta, framför allt i mörker. Det handlar om att ta sig från en plats där ubåten har intagit 

ytläge, simma i land och gå upp till en mast eller vad man har för mål, säger Göran Frisk. 

 

Den tidigare ubåtsjägaren håller det inte för omöjligt att en främmande ubåt ligger och trycker 

någonstans i Stockholms skärgård - på berggrund för att undvika spår i bottnen. Och det kan 

moderna ubåtar göra i veckotal, enligt Göran Frisk. 

 

– Man ligger på bottnen och släcker alla system. Det är ingen behaglig sysselsättning, du 

ligger stilla och det ska vara dödstyst. Du får inte spola med vattenpumpar, du får inte slår i 

dörrar eller luckor ombord, säger han. 

 

Jagas med flera system 

Samtidigt befinner sig ubåten då i en utsatt position. Marinens minsveparfartyg har utrustning 

för att upptäcka minor på bottnen - och kan följaktligen lätt upptäcka större föremål som en 

ubåt. 
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– Vår taktik är att se till att ubåten kommer i rörelse. När han hör ett minjaktsfartyg så börjar 

han röra sig och när han börjar röra sig ökar chansen väsentligt till upptäckt, med 

sonarsystem, sonarbojar och hydrofoner, säger Göran Frisk. 

 

Risken finns också att medhjälpare rör sig i mindre båtar för att guida besättningen på den 

eftersökta ubåten, enligt Göran Frisk. 

 

– Ryssarna brukar ha stödfunktioner i form av motorbåtar som talar om vart ubåten ska röra 

sig genom signaler i vattnet. De försöker vi hitta, säger Göran Frisk. 

 

Trots det tror han att den misstänkta ubåten kommer att hittas till slut. Och då ges omedelbart 

tillstånd att öppna eld om man inte redan har det, enligt Göran Frisk. 

 

– Jag blir inte förvånad om de lyckas. Och då går man från att leta till att anfalla. Skjut, fäll 

sjunkbomber eller fäll torpeder. Vi kommer att hitta dem förr eller senare och då anfaller vi 

med det vi har. 

 

Om det i stället handlar om en skadad rysk ubåt förändras insatsen närmast till en 

räddningsoperation, enligt Göran Frisk. 

 

– När en ubåt är skadad är den i sjönöd. Då bärgar man den och tar hand om besättningen. 

Skulle det vara på det viset är det lika stort och allvarligt som U-137.” 


