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SAMMANFATTNING 
Simon Andersson & Catharina Holmgren Hall  Antal sidor: 28 
 
Effekten av falska nyheter på individnivå 
En explorativ mixed method-studie om falska nyheters påverkan 
 
Vi står idag inför ett växande problem där falsk information sprids som faktaenliga nyheter 
i diverse olika medieformat ut till allmänheten. Detta problem kan resultera i väldiga 
konsekvenser på många olika sätt för både privatpersonen, den rådande politiken och 
samhället i stort. Denna studie är en explorativ undersökning i hur individer uppfattar 
falska nyheters och dess spridning samt deras tilltro till medieväsendet. Uppsatsen är en 
‘’mixed methods’’ studie som bygger på en kvantitativ enkätundersökning och åtta 
kvalitativa intervjuer. Syftet med studien är att undersöka huruvida spridningen av falska 
nyheter har ökat misstron till media hos den allmänna nyhetspubliken. Studiens 
urvalsgrupp är 16–30 åringar då dessa är den åldersgrupp som befinner sig mest på sociala 
medier där den största spridningen av falska nyheter sker. Resultatet visar att det finns en 
allmänt stor medvetenhet om att det sker en spridning av falska nyheter. Studien visar även 
att denna spridning av falska nyheter har bidragit något till en ökad misstro gentemot 
generell nyhetsmedia. Publikens medvetenhet om falska nyheter framgår i denna 
undersökning klart tydligare än den uppfattade ökade misstron till nyhetskanaler, något 
som både den här presenterade kvantitativa och kvalitativa datan styrker. 
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ABSTRACT 
Simon Andersson & Catharina Holmgren Hall  Number of pages: 28 
 
The effect of false news on an individual level  
An exploratory mixed method study on the impact of false news 
 
Today we face a growing problem where false information is spread as common news out 
to the public. This could result in enormous consequences in many ways for people, politics 
and in the society as a whole. This exploratory study addresses false news and how the 
dissemination of these affects people and their confidence in the general news-media. The 
essay is a mixed method study based on a quantitative survey and eight qualitative 
interviews. The purpose of the study is to investigate whether the spread of false news 
increases the distrust of the media in the general news republic. The study's selection group 
are people in the ages of 16–30, as these are the age groups that most using social media 
where the largest spread of false news occurs. The result shows that there is an overall high 
awareness-rate regarding the existence of false news. The study also shows that the spread 
of false news has contributed to an increased mistrust towards the general news-media by 
the public. However, both the quantitative and qualitative data presented in this paper 
points to the fact that the level of awareness regarding the spreading of false news is much 
higher than the level of mistrust in general news outputs. 
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1. Introduktion 
1.1. Bakgrund 

Måndagen den 13 mars i år, 2017, firades “källkritikens dag” för första gången i Sverige 
på initiativ från gratistidningen Metros redaktion (Säll, 2017). Efter en lång tid av mer 
traditionell massmedia och nyhetsflöden i form av tryckta dagstidningar och nyhetsblad 
samt radio- och tv-sändningar har ett nytt sorts nyhetsflöde vuxit fram. Undersökningar 
har visat på att medelåldern på TV-sända nyheters publik ligger runt 60 år och att endast 
20% av människor under 30 år läser nyhetstidningar dagligen (Marchi, 2012). Samtidigt 
blir det i förhållande till detta allt vanligare att information sprids via sociala medier, både 
som status-uppdateringar och som elektroniska artiklar. Till skillnad från de traditionellare 
nyhetskanlerna saknar sociala medier idag ofta både webbredaktioner och faktagranskare 
vilket leder till att kontrollen över de budskap som där publiceras är starkt begränsad (Säll, 
2017). 

Detta arbete, som främst kommer fokusera på falska nyheter och lögner spridda via media 
ut till allmänheten som fakta, gör inte anspråk på att vara en statistiskt representativ studie 
utan är utformat som en explorativ undersökning. Detta kommer tas upp närmare sedan i 
metoddelen.  

Valet av falska nyheter som ämnesområde härstammar från frågan om vad nya och inte 
lika kontrollerade nyhetsflöden kan få för konsekvenser. Nyheter spelar en stor roll i vårt 
samhälle på både en nationell och en internationell nivå och lägger, genom regelbundna 
repportage och historier från vår omvärld, grunden för gemenemans världsuppfattning. I 
det numera globala mediesamhället vi lever i agerar media i alla dess olika former som 
gränsöverskridande budbärare för spridningen av idéer och värderingar mellan länder, 
kulturer och folk (Panday, 2009). I relation till detta är falska nyheter och lögner spridda 
via diverse olika nyhetskanler inget nytt fenomen (Dellert, König, & Mokhtari, 2017). 

Nya rapporter om spridningar av falska nyheter publiceras ständigt i både traditionell 
massmedia och på sociala medier. En närliggande händelse, i både tid och rum, som på 
sistone fått mycket uppmärksamhet i förhållande till falska nyheter går att hitta i de 
uppgifter som spreds efter den terroristklassade attacken i Stockholm den 7 april i år, 2017. 
En person i en lastbil körde under eftermiddagen rakt in i en folkmassa längsmed 
Drottninggatans gågata och orsakade fem människors död (Berntsson, Lundberg-
Andersson & Wikström, 2017). 

Nyheter om dådet spreds snabbt via både sociala och traditionella medier. Samtliga 
nyhetsredaktioner var med och rapporterade nästintill kontinuerligt de första dagarna efter 
attentatet och på sociala medier spreds både erbjudande om hjälp, bekräftelse om säkerhet 
för anhöriga och bekanta samt nyheter och uppdateringar om händelseförloppet (Jörnmark-
Callstam, 2017). 

En del av de nyheter och uppdateringar som spreds via sociala medier var dock inte 
baserade på fakta. Flertalet olika falska påståenden började cirkulera människor emellan 
och bara ett par timmar efter den ursprungliga händelsen pekades en person helt utan 
koppling till dådet ut som gärningsman. Som följd av detta fick denna individ mottaga 
flertalet mordhot från allmänheten (Ewald, 2017). Det rapporterades även om icke-
befintliga skottlossningar på platsen för dådet och manipulerade fotografier där en kvinna 
i slöja klipptes in i fotografiernas bakgrund. De manipulerade bilderna användes sedan som 
”bevis” för att muslimer inte visade tillräcklig respekt eller brydde sig om attentatet. 
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Samma bild av denna kvinna har sedan tidigare använts på liknande sätt men då i samband 
med terrorattacken i London den 22dra mars 2017 (Dellert, König, & Mokhtari, 2017). 

Det spreds även lögner om den manifestation som hölls dagarna efter händelsen. Rykten 
började cirkulera om icke-existerande offentliga uttalanden där allmänheten skulle ha 
uppmanats att inte visa den svenska flaggan under manifestationen. Detta för att det kanske 
skulle innebära obehag för miniroteter (Dellert, König, & Mokhtari, 2017). 

Mot denna bakgrund av att en och samma händelse kan generera många olika falska 
nyheter och med ett givet exempel på hur snabbt spridandet av dessa lögner kan ske, vill 
denna studie undersöka en liten urvalsgrupps egna uppfattningar i frågan om det 
individuella nyhetsintaget och den upplevda påverkan nyheter och falska nyheters existens 
har.  

1.2. Syfte och frågeställning 
Det finns, som vi längre fram återkommer till, en betydande kunskapsbrist om hur 
ungdomar hanterar sociala medier och de falska nyheter som ibland sprids där. Som nyss 
nämts är tanken med detta arbete att genom explorativa metoder närmare granska en liten 
urvalsrupps egna uppfattningar om sina reaktioner på falska nyheter spridda till stösta del 
via sociala medier.  

I förhållande till den begränsade kontrollen över nyheter och budskap spridda via sociala 
medier kommer vi även analysera urvalsgruppens tillit till, och anvndade av, detta media 
som ett informationsforum.  

En blandning av icke statistiskt representerad data insamlad från enkäter och intervjuer 
kommer analyseras utifrån ett urval av teorier och tidigare forskning. 

1.2.1. Frågeställning 

• Hur ser respondenterna på sina egna nyhetsvanor? 
• Hur stor är medvetenheten hos respondenterna om spridningen av falska nyheter? 
• Hur tolkar respondenterna sina egna reaktioner på falska nyheter? 

o Förändrade nyhetsvanor eller nya sätt att tolka media? 
• Går det att bevisa ett samband mellan spridningen av falska nyheter och misstro till 

media hos urvalsgruppen? 

2. Tidigare forskning   

En problematik som finns kring forskningen om falska nyheter är definitionen av falska 
nyheter eller fake news. Tyvärr finns det ingen tydlig eller klar definition av falska nyheter 
vilket gör att olika forskare kan definiera falska nyheter på lite olika sätt. Till den här 
studien har vi valt att använda oss av definitionen som finns i artikeln av Allcott & 
Gentzkow (2017) då vi tycker denna stämmer bäst överens med vad vi ser som falska 
nyheter och vad vill undersöka kring dessa. De definierar falska nyheter som nyhetsartiklar 
som är avsiktligt och bevisligen falska, och som kan vilseleda läsare.  

Inom området falska nyheter finns det som tidigare nämnts tyvärr inte så mycket tidigare 
forskning. Det är dock tydligt att forskningsintresset kring falska nyheter ökar. Vid en 
sökning på ’’fake news’’ i Google Scholar går det att se att antalet artiklar kring fake news 
ökar. 2013 var antalet 9 artiklar som använde fake news i sin rubrik, 2014 var det 10, 2015 
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var antalet 12, 2016 ökade det betydligt mer då antalet artiklar var 60 och nu under 2017 
har det ökat ännu mer då det går att hitta 175 artiklar kring fake news.  

Den tidigare forskning som finns fokuserar oftast på USA och främst på presidentvalet 
förra året. Till den här studien är det även viktigt att lyfta fram tidigare forskning som 
belyser andra delar av media och nyhetskonsumtion också. Eftersom syftet med studien 
bland annat är att ta reda på hur tilliten har påverkats av den ökade spridningen av falska 
nyheter lyfts det även fram lite vad tidigare forskning säger kring tillit till media.  

Vid studiet av massmediers funktion och påverkan är det centralt att ta hänsyn till hela det 
sammanhang som mediekonsumtionen äger rum i. Det gäller alltifrån individen som 
använder mediet, samhället som mediet används i, till den kultur som präglar 
medieinnehållet men som även påverkar vanor, attityder och värderingar. Allt detta betyder 
att det går att analysera masskommunikation och massmedier på olika nivåer. Detta är en 
förutsättning för att massmedia ska kunna betraktas i ett helhetsperspektiv. I de flesta 
studier som handlar om masskommunikation och massmedier är det vanligast att det görs 
undersökningar och analyser på individnivå och det är på just denna analysnivå som denna 
studie fokuserar på. Att enbart göra studier på individuell nivå anses dock bara ge en 
begränsad syn då man bara fokuserar på individuella kommunikationsprocesser 
(Nordlund, 1996). 

2.1. Nya mediesamhället   

Idag lever vi i ett samhälle som mer än någonsin tidigare är genomsyrat av medier. Ny-
heter har idag en viktig uppgift i att förmedla information till alla människor i sam-hället. 
Dock så har det skett en stor utveckling och förändring i medielandskapet vilket gör att det 
ser annorlunda ut emot vad det gjorde för bara några årtionden. Under 1900-talet var det 
tidningar, radio och tv som var de främsta medierna för människor att in-hämta nyheter 
från. Detta började dock förändras under 1990-talet då den nya tekniken med 
digitaliseringen och internet började slå igenom. Den nya tekniken och internet har gjort 
att det uppståt nya plattformar för media och nyheter vilket gjort att medieland-skapet 
förändrats och utvecklats i en väldigt snabb takt sedan början av 2000-talet. De traditionella 
medierna, tidningar, radio och tv, har fått stå tillbaka på grund av den nya medietekniken. 
Allt detta har gjort att villkoren för nyhetskonsumtionen, både i Sverige men även i resten 
av världen, har förändrats väldigt mycket (Därndal, 2017). 

2.2. Falska nyheter  

Inom den tidigare forskning som finns kring falska nyheter försöker forskarna bestämma 
hur falska nyheter ska definieras och förklaras. Detta är inte alltid så enkelt eftersom falska 
nyheter kan syfta på flera olika typer av producerat material så som bland annat både 
satiriska nyheter och humorprogram, lögner publicerade i samtliga nyhetsformatsformer 
(tv, radio och i skrift) samt muntliga ryktesspridningar människor emellan. Utifrån tidigare 
forskning beskrivs falska nyheter i den här studien som nyheter som är missledande och 
inte baserade på fakta (Alvarez, 2016).  

Det som skiljer falska nyheter från till exempel satir, det vill säga när nyhetsformen 
används för att på ett underhållande sätt kritisera något, är att syftet med falska nyheter är 
att sprida falsk information. Avsikten är alltså inte att roa utan att missleda publiken. Enkelt 
går det att säga att syftet med falska nyheter är bedrägeri och utan kunskap om hur man 
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ska identifiera falska nyheter kan dessa göra ett effektivt jobb i att lura många att tro att 
det är en sann och trovärdig nyhet (Alvarez, 2016).  

Falska nyheter är emellertid inget nytt. Det finns många exempel genom historien på falska 
nyheter som har spridits. Det som är den stora skillnaden idag är att internet och speciellt 
sociala medier har i stort sett helt förändrat hur information skapas, konsumeras och delas. 
Idag är det inte längre mediebolag eller officiella förlag som står för allt informations 
skapande. Utan vi kan alla på ett enkelt sätt skapa virala nyheter på internet och sociala 
medier. Dessa nyheter är även enkla att sprida och kan nå ut till stora mängder människor 
genom delningar, kommentarer och duplicerade artiklar (Alvarez, 2016). Denna studie 
kommer diskutera detta närmare i ett senare stycke längre ner under rubriken “sociala 
medier”.  

Falska nyheter kommer oftast från olika webbplatser. Vissa av dessa webbplatser existerar 
enbart med syftet att skapa falska och vilseledande artiklar och nyheter och sprida dem ut 
till allmänheten. Namnen på dessa webbplatser är ofta döpta för att likna legitima 
nyhetsbolag, till exempel denverguardian.com som liknar den brittiska nyhetssajten the 
guardian.com. (Allcott & Gentzkow, 2017). Det finns även webbplatser som både 
publicerar riktiga och falska nyheter samt webbplatser som publicerar satiriska artiklar. 
Webbplatser som publicerar falska nyheter verkar dock vara kortlivade, till exempel har 
många av de som fanns före presidentvalet i USA förra året nu försvunnit (Allcott & 
Gentzkow, 2017). 

I Alvarez studie från 2016 framgår det att en av de största anledningarna till att människor 
skapar falska nyheter är för att kunna tjäna pengar. Metoden som de använder sig av är att 
de skapar sensationella rubriker för att få så många klickningar som möjligt. Ju fler 
klickningar de får, desto mer pengar kan de tjäna. Detta sker genom Google AdSense som 
är ett program som konverterar besökare till dollar baserad på små annonser. Enkelt går 
det att förklara processen som att de först skapar en hemsida, sätter in annonser via Google 
AdSense, skapar uppseendeväckande rubriker som kommer få många klickningar, delar 
dessa på sociala medier för att få många besökare till hemsidan, och till sist tjänar pengar 
på de publicerade annonserna. Att använda sig av sociala medier för att försöka få många 
besökare till sina hemsidor är det absolut enklaste och bästa sättet. På sociala medier finns 
en överväldigande stor publik som växer för varje år och som kan nås väldigt enkelt 
(Alvarez, 2016).  

En annan vanlig anledning till att personer skapar falska nyheter är på grund av deras 
ideologi och politiska tillhörighet. I samband med presidentvalet i USA år 2016 finns det 
flera exempel på personer som skapat falska nyheter antingen för att gynna den egna 
kandidaten eller för att missgynna motståndarkandidaten. I en studie av Allcott och 
Gentzkow (2017) hävdas det att varje vuxen amerikan läste och kom ihåg minst en falsk 
nyhetsartikel under valperioden vid presidentvalet i USA 2016. Av de människor som läste 
falska nyheter verkar de flesta ha läst fler falska nyheter som stödde Donald Trump än 
falska nyheter som stödde Hillary Clinton. Utifrån detta finns det många som tror att utan 
falska nyheter som gynnade honom hade inte Donald Trump vunnit presidentvalet förra 
året. Allcott och Gentzkow är dock inte lika övertygade om att de falska nyheterna påverkat 
valresultatet i så stor utsträckning. De menar på att det i dag är svårt att veta precis hur stor 
påverkan en falsk nyhet kan få på sin publik och att det därför finns väldigt lite underlag 
som styrker påståendena om att falska nyheter gynnade Donald Trump och hjälpte honom 
att vinna valet (Allcott & Gentzkow, 2017). 

2.3. Sociala medier 
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Idag är det fler och fler människor som använder sociala medier som deras vanligaste 
nyhetsforum. Undersökningar visar att det är ett ökande antal människor som istället för 
att få sina nyheter från till exempel dagstidningar eller tv-sändningar får sina nyheter från 
sociala medier. Resultatet från dessa undersökningar visar att det håller på och sker en 
tydlig förändring i hur nyheter levereras och konsumeras (Alvarez, 2016).  

Den ökade användningen av sociala medier som nyhetsforum har även fått kritik från 
många håll. Dessa kritiker menar att informationen som publiceras på sociala medier inte 
är pålitlig och att kvaliteten på informationen sjunker då vem som helst kan publicera 
nyheter och information på sociala medier. De menar även att lögner och rykten snabbt 
kan spridas runt världen via just sociala medier. Dessa problem har blivit viktiga att försöka 
lösa, dels för att det hela tiden sker en ökning i att allt fler använder sociala medier som 
deras nyhetsforum, men även för att vanliga nyhetsbolag använder sociala medier som en 
allt större kanal för att nå ut med nyheter. Det finns många exempel de senaste åren på 
missledande foton och berättelser som har blivit publicerade av nyhetsbolag när de försökt 
ligga steget före vid en stor nyhetshändelse (Schifferes et al., 2014). 

2.4. Människors tillit till media 

I tidigare forskning som har fokuserat på att undersöka tilliten till media från dess publik 
har den största anledningen till detta varit att brist på tillit till media påverkar deras 
inflytande som informationskälla. Av den anledningen är det viktigt att försöka förstå 
varför medias publik litar eller inte litar på media. Ifall läsare, lyssnare eller tittare inte litar 
på media är sannolikheten stor att de inte använder, ger tillräckligt stor uppmärksamhet 
eller får information från dessa källor. Denna misstro till media kan även utifrån ett 
samhällsperspektiv minska förmågan för media att informera allmänheten om viktiga 
problem och alternativa idéer och perspektiv. Det skulle göra att många människor bara 
får idéer och perspektiv från det egna personliga nätverket. En minskad tilltro till media 
skulle även kunna leda till en minskning av media publiken vilket skulle kunna göra det 
svårt för många mediaorganisationer att överleva (Yamamoto, Lee & Ran, 2016).  

Undersökningar som gjorts i USA visar att amerikaners misstro till media nådde rekord 
2012 med 60% av respondenterna som sa att de hade liten eller ingen tillit till media. Denna 
ökade misstro har gjort att många media organisationer i USA har fått det svårt och det är 
inte bara i USA som undersökningar visar att det finns en ökad misstro till media. Tidigare 
forskning visar att det finns flera faktorer som gör att det skiljer sig i individers tilltro till 
media. De empiriska försök som gjorts för att försöka förklara varför vissa litar på media 
medan andra inte gör det kan delas upp i två olika grupper, medieinnehåll och personliga 
egenskaper hos mediekonsumenter. I den första gruppen har studier fokuserat på att 
undersöka ifall det finns politisk subjektivitet i nyhetsrapporteringar. Dessa studier har 
dock inte kunnat hitta några klara eller konsekventa bevis, med några få undantag, på att 
det finns en politisk subjektivitet i nyhetsrapporteringar. Frågan som forskningen ställer 
sig då är varför det fortfarande finns många nyhets konsumenter som inte litar på media då 
nyhetsrapporteringen i sin helhet inte är politisk partisk (Yamamoto, Lee & Ran, 2016). 

Inom den andra gruppen som forskar kring media tillit hos individer försöker svara på den 
här frågan genom undersöka individuella karaktärsdrag hos media konsumenter. En teori 
som har kommit fram under de här studierna säger att människor med stark eget 
engagemang, grupp anknytning eller ideologisk position har en större misstro till media, 
då de verkar tro att media favoriserar ‘’den andra sidan’’ där det finns rivaliserande 
grupper, synpunkter eller frågor. Som ett resultat utifrån detta verkar till exempel starka 
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konservativa eller liberaler ha en högre nivå av media misstro (Yamamoto, Lee & Ran, 
2016). 

Andra studier visar även att media tilltro är kopplad till medieanvändning. Dessa studier 
visar att konsumenterna verkar lita på den media de använder, att det som den de använder 
är helt korrekt. Dessa resultat verkar stödja den selektiva exponerings teorin som säger att 
mediekonsumenter verkar välja ut och lita på källor som stödjer deras redan existerande 
attityder och åsikter. Vidare så finns det även studier som visar att personers tilltro till 
samhället och politiken även påverkar deras tilltro till media. Personer med låg tilltro till 
samhället och politiken verkar även ha en lägre tilltro till media (Yamamoto, Lee & Ran, 
2016).   

2.5. Medias roll och makt  

Till den här studien förefaller det även viktigt att lyfta fram vilken roll media har i vårt 
samhälle och vilken makt som media har utifrån deras roll i samhället. I dagens samhälle 
är det välkänt att medias roll är både viktig men även att de har mycket makt i deras roll. 
Medier spelar samtidigt flera olika roller; medier sprider information, upplyser väljare, 
skyddar människors rättigheter, kan utgöra en bro mellan myndigheterna och 
medborgarna, hjälpa människor att bilda sig en uppfattning av samhället osv. Media är en 
kommunikationsmetod som når ut till ett stort antal människor, speciellt i dagens 
globaliserade värld där den nya teknologin gör det möjligt att nå människor över hela 
världen (Panday, 2009). 

I en artikel av Gackowski (2014) tas det upp tidigare forskning som visar att medias makt 
kan se ut på olika sätt. Ett första perspektiv på vilken makt som media har menar att media 
är vårt fönster mot världen. Detta gör att deras makt består i att de skapar ramar för vår 
uppfattning. En fortsättning på detta är att media har makt genom relationen mellan media 
och deras mottagare. Det som menas med detta är att den fakta, åsikter och underhållning 
som media sänder ut kan eventuellt ändra synvinkeln hos den masspublik som den når ut 
till. Media har på det sättet makt genom deras påverkan. Media har även makt genom deras 
funktion. Mottagarna av det media rapporterar ut låter sig påverkas av just det som 
rapporteras ut genom att använda media. Varje gång som mottagaren tittar på tv eller läser 
en tidning låter mottagaren sig påverkas genom att bara se världen genom det som media 
rapporterar.  

Ytterligare ett exempel på typen av makt som media kan sägas ha är att media kan ses som 
den som kontrollerar politiken i samhället. Detta gäller i demokratier där det går att förklara 
media som länken mellan medborgarna och politiken. Media blir medborgarnas ögon och 
öron genom att media dagligen rapportera om den politiska situationen. På det sättet går 
det att säga att medias uppgift och makt ligger i att kontrollera det politiska i samhället. I 
mindre demokratiska länder kan dock förhållandet mellan samhället och politiken se 
annorlunda ut. I sådana länder kan media istället vara en förlängning av den politiska 
makten och myndigheterna, som istället vill försöka kontrollera samhället (Gackowski, 
2014).  

I demokratiska länder får media sin makt från de viktigaste i det offentliga rummet, 
samhället, medborgarna och väljarna. Media är något som ska vara en fri marknad där 
idéer fritt kan utbytas mellan medborgarna. Uppgiften media har är att bara leverera 
information på ett sådant sätt att medborgarna själva ska kunna skapa sig en egen åsikt om 
vad de anser är bra och dåligt i samhället och politiken (Gackowski, 2014).  
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Utifrån tidigare forskning finns det även en allt växande oro hos samhälls forskare och 
journalister över att massmedia har en stark men även skadande påverkan på flera olika 
aspekter i det sociala och politiska livet. Den här oron som finns bland samhällsforskarna 
och journalister kan kallas för medias missnöje. Det här ingen teori eller begrepp som 
används kring forskningen av medias effekter men det är en åsikt som är stark och finns 
bland många olika samhälls forskare, akademiker, journalister och politiker (Newton, 
2006).  

Newtons (2006) behandlar det motsatta perspektivet, nämligen att media kanske inte har 
någon speciellt stor påverkan på det social och politiska livet, och att media egentligen inte 
har någon större makt. Utifrån den här studien har media normalt sett egentligen inte någon 
större påverkan utan det är kanske enbart vid vissa tillfällen med de rätta förutsättningarna 
som media kan komma att påverka det politisk och sociala livet. Anledningen till att media 
i en del studier inte verkar ha någon större påverkan beror på att det finns många olika 
faktorer som påverkar hur medias budskap förstås och påverkar individer. Det har gjorts 
flera studier kring olika faktorer och hur dessa påverkar medias påverkan på människor 
och institutioner.  

Till exempel så visar studier att där åsikter och värderingar är starka eller där människor 
har erfarenheter från den aktuella händelsen eller när det gäller frågor kring klass, ras, 
religion, ålder och genus är det mer troligt att media har en mindre påverkan på mottagarna 
av budskapet från media. Dessa brukar kallas för starka krafter som försvagar medias makt 
genom att de tunnar ut, böjer eller förstör budskapen från medierna, ytterligare exempel på 
sådana krafter är utbildning, sociala nätverk, diskussioner och förtroende för media. Dessa 
gör helt enkelt att nyheterna från medierna inte får någon större påverkan och inflytande 
på mottagaren, dock är det viktigt att även säga att de här krafterna även kan ge motsatt 
effekt också. De kan även ge ökad effekt till det som sägs i olika medier. Även när det 
handlar om något som mottagaren av nyheten har lite kunskaper eller erfarenheter av kan 
rapporteringen från media ge en större påverkan (Newton, 2006).  

Detta gör att bara för att det gjorts flera studier som visar att media kanske inte har så stor 
makt och påverkan som andra studier säger går det inte att säga att media inte kan ha stor 
makt och påverkan. Med de rätta förutsättningarna kan media absolut vara en stark makt 
som kan ha stor påverkan på människor och institutioner. Media kan ha stor påverkan när 
människor inte redan har starka åsikter eller värderingar utan när det är något som är nytt 
eller mindre intressant för människor (Newton, 2006). 

3. Teorier och teoretiska utgångspunkter 
Denna studie har främst utgått ifrån den selektiva exponeringsteorin men har även granskat 
flertalet andra teorier och utgångspunkter för att bredda analyseringen av den empiriska 
datan. Samtliga använda teorier har en utgångspunkt i medias påverkan på dess mottagare. 

Med mediepåverkan menas de faktiska effekter som ett meddelande från media får då det 
når sina mottagare. Denna effekt är antingen en förändring, förstärkning eller förskingring 
av en allmänt accepterad eller individuell övertygelse om den kollektiva omgivningen. 
Medieeffektens konsekvenser kan ske antingen direkt eller gradvis och kan vara både 
långvariga och kortvariga. Medieeffekter är mätbara effekter direkt kopplade till media 
och via media utspridda meddelanden. Resultatet av effekten i sig är beroende på flertalet 
olika faktorer så som bland annat mottagarens ålder, kön, etnicitet, geografiska position 
och redan befintliga sociala övertygelse (Ewoldsen, Koerner, & Krcmar, 2016). 
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För att granska dessa effekter media orsakar undersöker forskare eventuella kognitiva 
förändringar hos en publik, potentiella förändringar i de utvalda mottagarnas trossystem, 
attityder och beteenden. Detta jämförs sedan med den utvalda gruppens medieexponering 
(Ewoldsen, Koerner, & Krcmar, 2016). 

Följande kommer både den selektiva exponeringsteorin och de två övriga valda teorierna 
att förklaras mer ingående. 

3.1. Selektiv exponering 
Denna teori grundar sig i den psykologiska förklaringen till hur vissa människor tenderar 
att endast ta till sig information som de redan i förväg haft en fastställd syn på, samtidigt 
som de undviker all form av motbevisande eller motsägande information i ämnet 
(Ewoldsen, Koerner, & Krcmar, 2016). 

Med denna teori förutsätts att all form av vidare undersökningar i ett ämne görs utifrån en 
redan befintlig ståndpunkt. Detta kan resultera i en väldigt vinklad informationskälla 
baserat på de egna övertygelserna och förhindra en vidareutveckling av attityder och 
förståelser. Det kan också innebära att alla nya inputs och informationsmeddelanden tas 
emot och tolkas utifrån den övertygelse individen redan besitter istället för att tolkas 
objektivt (Fischer et al., 2011). 

Forskare menar på att anledningen både till den selektiva exponeringens uppkomst och 
dess utbredhet är metodens ”lätthet”. Genom att begränsa det egna intaget av utomstående 
åsikter i så stor utsträckning som möjligt slipper mottagaren att själva ifrågasätta sina 
övertygelser och attityder gentemot sin omgivning. Då det kan ses som jobbigt och 
ansträngande att behöva ändra åsikt i det man redan tror sig veta är det lättare att undvika 
eller kritisera all form av stimuli som kan visa på sanningar i de motsatta betraktelsesätten 
(Ewoldsen, Koerner, & Krcmar, 2016). 

Genom att tillämpa denna metod av informationssökande stärks då den egna övertygelsen 
utan någon större ansträngning från individens sida. Samtidigt påverkas individens upptag 
av nyheter på ett sätt som inte gynnar en ökad förståelse av ett ämne utan snarare riskerar 
att leda till en fördjupning av ett redan begränsat tankesätt (Fischer et al., 2011). 

Selektiv exponering kan även ses som en form av ”humörhantering”. Genom att endast 
utsätta sig själv för till exempel information med ett gladare budskap riskerar individen att 
gå miste om helhetsbilden men slipper riskera förändringar i de egna känslorna (Ewoldsen, 
Koerner, & Krcmar, 2016). 

3.2. Priming 
Primingteorin cirkulerar runt den oftast kortsiktiga effekten en exponering till ett 
mediebudskap har på en individs beteenden (Ewoldsen, Koerner, & Krcmar, 2016). 

Teorin har använts sedan 1970talet och studerar hur människor bearbetar information och 
hur den information som sedan blir ihågkommen påverkar individens handlingar och 
attityder. Då denna teori blir applicerad på nyhetssändningar har det visats ett samband 
mellan individens intag av nyheter och senare ställningstaganden. Priming-effekten sker 
ofta utanför individens medvetenhet och har en inverkan både i åsikter kring politiska 
maktspel men även på publikens dagliga handlingar. Individer som uppfattar mycket våld 
via nyheter har en högre tendens att uppträda aggressivt vid en konfrontation med något 
jobbigt eller ett hindrande i vardagen (Ewoldsen, Koerner, & Krcmar, 2016). 
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Även om exponeringen till mediebudskapet, i detta arbetes fall nyheten, är kortsiktigt är 
priming-effekten långsiktig. Tidigare forskning visar på att små korta stimulanser från 
media undermedvetet lägger en grund för individers senare beslutsfattanden. Halvt 
uppfattade nyhetssändningar och kortare notiser ses i första anblick inte som något av vikt 
men kommer senare ligga till grund för mottagarens livsbeslut (Ewoldsen, Koerner, & 
Krcmar, 2016). 

3.3. Agendasättande 
Denna teori, framtagen av Maxwell McCombs och Donald Shaw 1972, fokuserar på hur 
nyhetsmedier har förmågan att påverka hur mycket vikt och uppmärksamhet individer 
lägger på olika ämnen i sitt nyhetsintag. Forskningen bakom agendasättande visar på att 
individers uppfattning om vikten av en specifik nyhet i förhållande till övriga dagliga 
nyheter beror på hur mycket utrymme denna specifika nyhet får (McCombs, 2014). 

En nyhet publicerad på framsidan av en dagstidning i stora bokstäver får mer 
uppmärksamhet och uppfattas som viktigare än en nyhet publicerad på sidan tre av en 
tidning. Likaså uppfattas ett nyhetsreportage på tv som viktigare ju längre tid det får i 
förhållande till övriga nyheter under samma sändning (McCombs, 2014). 

På detta sätt har nyhetsmedier förmågan att påverka den allmänna uppfattningen om vad 
som är viktigt och aktuellt samt vad som förtjänar individens tid och uppmärksamhet mest. 
Utifrån detta formas sedan den allmänna debatten som generellt leder till en allmän åsikt 
(Ewoldsen, Koerner, & Krcmar, 2016). 

4. Metod  
4.1. Explorativ undersökning 

Då det aktuella problemområdet i dag saknar heltäckande forskningsunderlag att utgå ifrån 
har denna studie utformats till en explorativ undersökning. Denna form av undersökning 
tenderar att bearbeta just problem där ingen eller lite tidigare forskning har publicerats 
(Brown, 2006). 

I boken Quantitative Social Research Methods förklarar författaren Kultar Singh den 
explorativa forskningen som ”den inledande forskningen som senare kommer ligga till 
grund för en mer avgörande undersökning” (Singh, 2007). Enligt Singh kan den 
explorativa studien även bidra till ett fastställande av kommande undersökningars val av 
forskningsmetoder, insamling av data och tillvägagångsätt för den slutgiltiga 
analyseringen. 

För att förtydliga skillnaden mellan en explorativ undersökning och övriga 
undersökningsmetoder förklarar författaren Richard L. Sandhusen den explorativa 
metoden som något som endast utforskar själva forskningsområdet, inte en specifik 
forskningsfråga (Sandhusen, 2000). Sandhusen argumenterar även för att den explorativa 
undersökningsmetoden ofta resulterar i flertalet olika orsaker till- och potentiella lösningar 
på ett generellt problemområde medan övriga undersökningsmetoder då istället resulterar 
i en enda slutgiltig lösning på ett forskningsproblem (Sandhusen, 2000). 

Den explorativa undersökningsmetoden, till skillnad från övriga undersökningsmetoder, 
avser med andra ord inte att ge slutgiltiga lösningar på ett problem utan syftar då snarare 
till att kartlägga grunderna för ett forskningsområde. I detta fall kommer denna studie att 
kartlägga individers egen uppfattning om dessas reaktioner på falska nyheter i dagens 
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medieflöden. Detta kommer ske genom en blandning av enkätundersökningar och 
semistrukturerade intervjuer. 

Potentiella nackdelar med en explorativ undersökningsmetod finns att hitta i de kvalitativa 
aspekterna av en explorativ studies slutresultat. Nackdelen med kvalitativa 
forskningsresultat och analyser av dessa ligger i den överhänganderisken för partiskhet 
från forskarens sida. 

4.2. Mixed methods 

För att bättre och djupare kunna besvara studiens frågeställningar föll valet på att göra en 
undersökning baserad på en kombination av både en kvantitativ enkätstudie och 8 
kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Valet att använda sig av ‘’mixed methods’’ i 
studien bygger på tron att de enskilda metoderna inte hade gett tillräcklig med informat-
ion för att kunna generera tillräcklig övergripande kunskap kring det valda området. 
Förhoppningen med att använda sig av både kvalitativ och kvantitativ metod har därför 
enbart varit att det skulle kunna ge mer och bättre kunskap kring falska nyheter (Creswell, 
2014).  

Att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod ses av många inom den akademiska världen 
som en dålig ide och i nästan all metodlitteratur som nämner ‘’mixed methods’’ pratas det 
mycket om att det är väldigt komplicerat och att det är en väldigt ny metod som inte är 
speciellt utarbetad. Trots alla motståndare till ‘’mixed methods’’ kändes det som den rätta 
kombinationen till den här studien för att generera bra kunskap kring äm-net. De som 
argumenterar för ‘’mixed methods’’ menar istället att kombinationen av kvantitativ och 
kvalitativ metod genererar mer och bättre kunskap kring forskningsfrågan. De två olika 
metoderna har både för- och nackdelar när de görs för sig själva. Vid en kombination av 
de båda metoderna tar de ut varandras nackdelar vilket gör att det går att få fram bättre 
information och kunskap kring forskningsfrågan (Cres-well, 2014).  

Inom ‘’mixed methods’’ finns det flera olika tillvägagångssätt som går att använda för att 
kombinera de båda metoderna. Efter att beslutet har fattats att studien ska bygga på både 
kvantitativ och kvalitativ metod behöver man välja vilken typ av mixed methods design 
som ska användas. Designen handlar helt enkelt om hur forskaren ska gå tillväga för att 
samla in data och hur de båda metoderna ska kombineras. Till denna studie föll valet på 
att använda oss av designen som kallas ‘’convergent parallel mixed methods design’’. 
Enkelt går det att förklara designen som att man samlar in både kvantitativ och kvalitativ 
data separat och ungefär samtidigt. Datainsamlingen ska bygga på samma frågor och 
information som man vill få besvarad. Efter att all data är insamlad analyse-ras den 
kvantitativa datan för sig själv och den kvalitativa för sig själv. Efter att de båda analyserna 
har gjorts slås de sedan ihop för att generera kunskap som bygger på de båda metoderna. 
Till exempel kan de två olika analyserna stärka varandra och visa att de båda har fått in 
data som visar att deras resultat stämmer med varandra eller så kan de istället visa att de 
har fått olika resultat på sin insamlade data. Oavsett vilket är för-hoppningen att de båda 
olika metoderna ska generera bättre och djupare kunskap kring forskningsfrågan 
(Creswell, 2014).  
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Figur 1. Schematisk beskrivning av convergent parallel mixed methods design (Subedi, 

2016, s.572) 

4.3. Urval och enkät 

Urvalsramen i den här studien har varit personer mellan 16 och 30 år. Att valet föll på att 
undersöka just den här åldersgruppen berodde på tron att det är den åldersgrupp som mest 
befinner sig på sociala medier, och eftersom falska nyheter i nästan alla fall sprids på 
sociala medier kändes den kombinationen mest intressant att undersöka. Urvalsmetoden 
till denna studie bestod av ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att forskaren delar ut 
enkäten till och intervjuar personer som råkar finnas tillgängliga för forskaren (Bryman 
2011). 

För att kunna undersöka medvetenheten om spridningen av falska nyheter och deras 
påverkan på människors tilltro till media gjordes en enkätundersökning bestående av tolv 
frågor. Respondenterna till enkäten har nåtts genom två olika metoder. Den första är att 
enkäten har blivit delad på sociala medier, i det här fallet Facebook där totalt 50 
respondenter nåddes. Den andra metoden för att nå ut till urvalsgruppen var att enkäten 
delades ut i tre olika gymnasieklasser i pappersformat där 54 respondenter nåddes.  
Vad som är viktigt att lyfta fram kring denna enkätundersökning är att det inte är något 
representativ urval och resultat. Det går inte att dra några generella slutsatser utifrån de 
resultat som framgår av denna enkätundersökning. För att det ska vara möjligt att kunna 
dra några generella slutsatser utifrån enkäten hade det behövts göra ett större och mer 
slumpmässigt urval. Vilket det tyvärr inte fanns tid eller resurser till för detta arbete. Vi är 
väl medvetna om att det inte går att dra några generella slutsatser utifrån den insamlade 
enkäten men vår förhoppning med enkätundersökningen är att denna och resultatet från 
denna eventuellt kan lägga grund för vidare forskning kring ämnet. 

Genom enkätens två olika insamlingsmetoder, via sociala medier och i gymnasieklasser, 
går det att se skillnader i kvalitén hos de två olika insamlade datan. Den starkaste datan 
som har samlats in är den som samlades in i gymnasieklasserna då den har större grad av 
slumpmässighet i jämförelse med datan som samlades in genom att enkäten delades på 
sociala medier. Då datan från gymnasieklasserna är starkare kommer vi i resultatet att 
presentera skillnaderna mellan de olika grupperna. Eftersom kvalitén på datan skiljer sig 
mellan de två olika grupperna, gymnasieklasserna och webb respondenterna, är det viktigt 
att ta hänsyn till att detta kan ge problem i resultatet. Vilket gör det ännu viktigare att ta 
hänsyn till och presentera de eventuella skillnader som kan finnas i resultatet mellan de två 
olika grupperna av respondenter.  
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4.4. Intervjuerna 

De åtta intervjuer som utförts har följt en semistrukturerad mall. Denna metod valdes i 
syfte att gynna friare samtal runt studiens problemområde (Hjerm, Lindgren, & Nilsson, 
2014). 

Då denna studies två författare utförde intervjuer var för sig sammanställdes en flexibel 
frågegrund för att underlätta insamlandet av data. Urvalsgruppen valdes enligt 
“snöbollsurvalet” (Hjerm, Lindgren, & Nilsson, 2014) där människor i författarnas närhet 
som föll inom ramen för den tilltänkta undersökningsgruppen tillfrågades om de kunde 
rekommendera andra bekanta för en intervju. Genom denna metod kunde både intervjuare 
och respondenterna förhålla sig mer objektivt och svara mer öppet på frågeställningarna. 

Potentiella problem med ”snöbollsurvalet” uppstår då många umgängeskretsar består av 
väldigt homogena grupper där de flesta individer delar många karaktärsdrag och tankar 
med varandra. Detta är något som har hafts i åtanke under analysen av den insamlade datan.  

4.5. Dataanalys 

I denna studie har den kvantitativa data som samlats in analyserats genom en univariat 
analys. Det innebär att det är en enskild variabel som analyseras och detta har presenterats 
genom stapel- och cirkeldiagram som skapats genom programmet Numbers från Apple 
(Hjerm, Lindgren, & Nilsson, 2014). 

Analysen av kvalitativa data har analyserats utifrån en kombination av tidigare forskning 
och teoretiska utgångspunkter. Efter att de båda olika analyserna har gjorts kombineras 
den sammanställda datan under diskussionen för att skapa en kunskapsöverblick.  

4.6. Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två faktorer som är väldigt viktiga att ha i åtanke vid olika 
studier och när studien bygger på en enkätundersökning blir dessa faktorer ännu viktigare 
att ha i åtanke. Validitet brukar förklaras som att hur bra har forskaren lyckats med att 
undersöka det som han eller hon avser att mäta. Innan enkäten skickades ut till 
respondenterna lades det mycket vikt vid att frågorna i enkäten konstruerades på ett sätt 
som verkligen gjorde att data samlades in på det som var avsett att mäta. Det enda negativa 
var att på grund av tidsbrist kändes det som att det inte fanns tid till att utföra en pilotstudie 
på enkäten innan den skickades ut för att samla in den riktiga datan. En pilotstudie kunde 
eventuellt ha hjälpt till att utveckla och förbättra enkäten (Bryman, 2011).  

Reliabilitet handlar om kvaliteten på mätningarna som har gjorts. Den brukar förklaras som 
att ifall två exakt likadana undersökningar kommer fram till samma resultat oavsett vem 
som genomför undersökning är reliabiliteten hög. Det som kan påverka och sänka 
reliabiliteten i den här studien är att enkäten nådde bara ut till strax över 100 respondenter. 
Ifall detta är tillräckligt med svar eller inte är däremot en svår fråga för det beror på vem 
man frågar. Vissa forskare och metodlitteratur författare skulle säga att 100 enkätsvar är 
tillräckligt för att kunna bygga generell kunskap medan andra inte skulle hålla med om det 
utan påstå att det krävs betydligt fler svar för att kunna bygga generell kunskap för det 
valda urvalet (Bryman, 2011).  

4.7. Forskningsetik 
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Inom forskningsetik brukar de mest grundläggande principerna som lyfts fram vara 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det 
första, informationskravet, innebär att de som deltar i studien, i det här fallet 
respondenterna, ska informeras om syftet med undersökningen och att deras deltagande är 
helt frivilligt. Redan när vi tog kontakt med de tänkta respondenterna berättade vi direkt 
att deras deltagande skulle var frivilligt och att de absolut inte behövde delta i studien ifall 
de inte ville (Bryman, 2011).  

Samtyckeskravet innebär att respondenterna i studien helt själva ska få bestämma ifall de 
vill delta i studien eller inte. Även detta berättades för de tänkta respondenterna vid den 
första kontakten, att de själva skulle få bestämma ifall de ville delta eller inte. Den tredje 
principen,konfidentialitetskravet, innebär att alla uppgifter om de deltagande 
respondenterna ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Respondenterna fick 
tydlig information både före intervjuerna men även vid intervjuerna att deras uppgifter inte 
skulle framgå i studien och att det enbart var vi som gör studien som skulle känna till deras 
uppgifter. Även före intervjuerna framgick information utifrån den fjärde principen, 
nyttjandekravet, att de uppgifter som samlades in endast skulle användas för 
forskningsändamål (Bryman, 2011).  

5. Resultat och analys 
5.1. Sammanställning och analysering av kvantitativ 

data 

Med de två första frågorna i enkäten undersöktes respondenternas ålder och 
utbildningsnivå. Studiens urvalsram har varit att fokusera på åldrarna 16-30 och antalet 
svar till enkätundersökningen blev totalt 104 stycken. Åldersfördelning hos 
respondenterna blev jämn då 53% bestod av 16 till 20 åringarna medan 47% av 
respondenterna var 21 till 30 åringar. Det har inte gjorts något urval utifrån utbildningsnivå 
men resultatet visar att studien i princip enbart har nått ut till personer som antingen 
påbörjat eller avslutat sina gymnasiestudier (52 %) eller personer som antingen påbörjat 
eller avslutat sina högskole/universitetsstudier (47 %). Övriga (1 %) bestod av 
respondenter som antigen studerar vid eller har studerat vid folkhögskola. 

Den tredje frågan i enkäten syftade till att undersöka hur ofta respondenterna läser eller 
lyssnar på nyheter. Resultatet från enkäten visar att 16 % av respondenterna följer nyheter 
minst en gång per dag men nästan hälften av de svarande följer nyheter flera gånger om 
dagen (46 %). Resultatet visar även att en fjärdedel av respondenterna inte följer nyheter 
dagligen utan följer nyheter flera gånger i veckan (25 %) istället för dagligen. Andelen som 
följer nyheter färre gånger än så faller och utgör ungefär 13 % av respondenterna.  

På denna fråga går det att se vissa skillnader mellan de två olika grupperna som svarat på 
enkätundersökningen. De skillnader som går att se är att det är en mycket större andel av 
respondenterna från webbenkäten som följer nyheter flera gånger om dagen, 55% medan 
den siffran bara ligger på 36% för respondenterna i gymnasieklasserna. Ytterligare en 
märkbar skillnad är att 36% av respondenterna i gymnasieklasserna säger att de följer 
nyheterna flera gånger i veckan medan endast 15% av respondenterna i webbenkäten säger 
att de följer nyheterna flera gånger i veckan. Utifrån detta verkar det som att 
respondenterna från gymnasieklasserna följer nyheterna färre gånger än vad 
respondenterna hos webbenkäten gör.  
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Diagram 1: Hur ofta respondenterna läser eller lyssnar på nyheter. 

Med enkätens fjärde fråga undersöktes var det var vanligast att respondenterna får sina 
nyheter från. Enkätstudien visar att sociala medier (40 %) är det största nyhetsforumet för 
deltagarna i studien. Efter sociala medier är det jämt mellan TV (20 %) och nättidningar 
(21 %) som det vanligaste sättet att få sina nyheter från. Efter dessa två är det sedan 
nyhetsappar (14 %) som är det vanligaste sättet för deltagarna att få sina nyheter. Tryckta 
dagstidningar (1 %) och radio (3 %) står för en väldigt liten andel för vart deltagarna får 
sina nyheter från.    

När vi gör en jämförelse mellan de två olika grupperna som vi samlat in svar från går det 
att se vissa skillnader i vart det är vanligast att respondenterna får sina nyheter från. I 
gymnasieklasserna är det en betydligt större andel som får sina nyheter från sociala 
medier jämfört med svaren från respondenterna i webbenkäten. I gymnasieklasserna är 
det hela 54% som får sina nyheter från sociala medier medan det hos respondenterna i 
webbenkäten bara är 28%. En annan lite större skillnad mellan de två olika grupperna är 
att 28% av respondenterna från webbenkäten säger att de får sina nyheter från 
nättidningar medan den siffran bara är 14% för respondenterna i gymnasieklasserna. I 
övrigt är det inga större skillnader i vart respondenterna i de två olika grupperna får sina 
nyheter från. 
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Diagram 2: Vart respondenterna vanligast får sina nyheter från.   

Nästa fråga i enkäten syftade till att undersöka hur ofta respondenterna tänker på källkritik 
i förhållande till nyheter. På frågan kring källkritik visar respondenterna att i de flesta av 
fallen tänker de på källkritik i samband med nyheter. Det är bara en mindre andel som 
sällan eller aldrig tänker på källkritik i samband med nyheter. 

Vid den här frågan fanns det också skillnader mellan de två olika respondentgrupperna 
som behöver lyftas fram och vid denna fråga fanns det några väldigt stora skillnader vilket 
gör det extra viktigt att lyfta fram dessa skillnader. På denna fråga går det att se en stor 
skillnad mellan grupperna på de som har svarat att de alltid tänker på källkritik i förhållande 
till nyheter. På webbenkäten var det 35% som svarade att de alltid tänker på källkritik i 
förhållande till nyheter. Den siffran var endast 8% vid enkäten som delades ut i 
gymnasieklasserna. Det som är intressant är att det dock inte skiljer så mycket mellan 
grupperna på de som svarat att de oftast tänker på källkritik i förhållande till nyheter. 
Skillnaden är 41% vid webbenkäten och 38% hos gymnasieklassen. 

Det som är viktigt att lyfta fram är att det går att se rätt så stor skillnad i andra änden också, 
alltså de som svarat att de sällan eller aldrig tänker på källkritik i förhållande till nyheter. 
Vid webbenkäten var det 0% av respondenterna som svarade att de sällan eller aldrig tänker 
på källkritik i förhållande till nyheter, medan hela 20% respektive 4% av respondenterna i 
gymnasieklasserna svarade att de sällan eller aldrig tänkte på nyheter i förhållande till 
nyheter. 

  

 
Diagram 3: Hur ofta respondenterna tänker på källkritik i förhållande till nyheter. 

Den sjätte frågan i enkätundersökningen undersökte hur medvetna respondenterna var om 
spridningen av falska nyheter och resultatet visar att det finns en stor medvetenhet om att 
det sker en spridning av falska nyheter. Samtliga av respondenterna tillfrågade rapporterar 
att de är medvetna om den rådande spridningen av falska nyheter i samhället. Fler än 
hälften (72 %) ser sig själva som väl eller mycket väl medvetna om denna spridning.   

Vid den här frågan går det att se lite större skillnader mellan de två olika grupperna av 
respondenter och de som svarat med nummer 6, att de är mycket medvetna om spridningen 
av falska nyheter, och de som svarat med nummer 2, att de inte är speciellt medvetna om 
spridningen av falska nyheter. Hos respondenterna vid webbenkäten är det 37% som säger 
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att de är mycket medvetna om spridningen av falska nyheter medan det bara är 18% av 
respondenterna i gymnasieklasserna som säger att de är mycket medvetna om spridningen. 
Hos de som svarat med nummer 2 och alltså inte är speciellt medvetna om spridningen av 
falska nyhetervär skillnaden att 20% av respondenterna i gymnasieklasserna inte är 
speciellt medvetna om spridningen medan det är 5% av respondenterna i webbenkäten som 
inte är speciellt medvetna om spridningen av falska nyheter.  

   

 
Diagram 4: Respondenternas medvetenheten om spridningen av falska nyheter. 

I den sjunde frågan var syftet att undersöka ifall den ökade spridningen av falska nyheter 
har påverkat respondenternas tilltro till nyheter. Dock verkar resultatet visa att det är lite 
blandat i hur stor utsträckning som den ökade spridningen har påverkat tilltron till media. 
Överlag har den ökade spridningen påverkat tilltron till media hos respondenterna men det 
är inte alla vars tillit som har blivit påverkad av den ökade spridningen utan det finns en 
blandning hos respondenterna.  

Här går det att se liknande skillnader som vid den förra frågan mellan de två olika 
respondantgrupperna. Vid webbenkäten var 17% som svarade med nummer 6, att den 
ökade spridningen har påverkat deras tilltro till nyheter mycket medan den siffran var bara 
4% för respondenterna i gymnasieklasserna. Hos de som svarat med nummer 2, att den 
ökade spridningen nästan inte har påverkat deras tilltro till nyheter, skiljer det sig också 
lite mer i jämförelse med de andra svarsalternativen. I gymnasieklasserna var det 16% av 
respondenterna som svarade att den ökade spridningen av falska nyheter i stort sett inte har 
påverkat deras tilltro till nyheter. Hos respondenterna vid webbenkäten var det 9% som 
svarade att den ökade spridningen i stort sett inte har påverkat deras tilltro till nyheter. I 
övrigt går det inte att se några större skillnader i hur den ökade spridningen av falska 
nyheter har påverkat tilltron för nyheter hos respondenterna mellan de två olika grupperna. 
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Diagram 5: Ifall den ökade spridningen av falska nyheter påverkat respondenternas 

tilltro till nyheter. 

Som en fortsättning på fråga sex kring respondenternas medvetenhet kring spridningen av 
falska nyheter undersöker fråga 8 i enkäten ifall detta har gjort att respondenterna har 
ändrat sina vanor kring nyheter. Till exempel hur de pratar om nyheter, vart de får sina 
nyheter från osv. Resultatet från enkätundersökningen visar att medvetenheten om 
spridningen av falska nyheter verkar ha gjort att hälften (50 %) av respondenterna har 
ändrat sina vanor kring nyheter. Över en fjärdedel (29 %) av respondenterna verkar dock 
inte veta om medvetenhet har ändrat deras vanor kring nyheter medan en femtedel (21 %) 
säger att det inte har ändrat deras vanor.  

Vid den här frågan finns det inga större skillnader mellan de två olika 
respondantgrupperna. Resultatet för de båda grupperna stämmer rätt så lika med resultatet 
för grupperna enskilt. 

 

 
Diagram 6: Har falska nyheter ändrat respondenternas vanor kring nyheter. 

Till fråga åtta följde en öppen följdfråga där de som svarat ja på fråga åtta bads att gärna 
kort berätta hur medvetenheten har ändrat deras vanor kring nyheter. Detta var ingen 
obligatorisk fråga för respondenterna att svara på så inte alla som svarat ja på fråga 8 gav 



18 
 

svar på denna fråga. Det fattades dock inte svar på frågan utan en hel del av respondenterna 
gav korta kommentarer på hur medvetenheten har ändrat deras vanor kring nyheter.  

Några av kommentarerna som respondenterna gav var till exempel ‘’jag har blivit 
noggrannare med var jag får mina nyheter ifrån’’, ‘’jag kollar upp varifrån källan 
kommer’’, ‘’jämföra hur olika nyhetssajter skriver om samma nyhet bland annat’’, ‘’är 
alltid skeptisk tills jag kollat upp källor’’, ‘’pratar mycket om falska nyheter med vänner 
och bekanta’’, ‘’jag litar inte på olika källor som folk delar på Facebook och Twitter. 
Många av dom är väldigt vinklade’’, ‘’mer kritisk till all information, mindre sociala 
medier mer TV’’.   

Den tionde frågan i enkäten syftade till att undersöka hur vanligt det är att respondenterna 
läser eller lyssnar på nyheter publicerade via sociala medier. Resultatet visar att i likhet 
med frågan kring hur vanligt det är att respondenterna läser eller lyssnar på nyheter visar 
resultatet på den här frågan att över hälften av respondenterna följer nyheter via sociala 
medier en eller flera gånger om dagen. 21 % av respondenterna får nyheter från sociala 
medier en gång om dagen medan 39 % av respondenterna följer nyheter från sociala medier 
flera gånger om dagen. Intressant att se i resultatet är att hela 8 % av respondenterna säger 
att de aldrig läser eller lyssnar på nyheter via sociala medier. Ungefär en fjärdedel av 
respondenterna (32 %) säger att de följer nyheter via sociala medier flera gånger i veckan 
ner till ett par gånger i månaden.   

Även vid den här frågan finns det inga större skillnader i resultatet mellan de två olika 
grupperna av respondanter. Det enda som skiljer något är att det är en lite större andel, 
11%, hos respondenterna vid webbenkäten som säger att de aldrig följer nyheter som 
publicerats via sociala medier. I jämförelse med de 4% av respondenterna i 
gymnasieklasserna som säger att de aldrig följer nyheter som publicerats via sociala 
medier.  

  

  

 
Diagram 7: Hur vanligt är det att respondenterna följer nyheter via sociala medier.  

Fråga elva i enkäten är en fortsättning på fråga tio. I den här frågan undersöks vad 
respondenterna har för tillit till nyheter som sprids på sociala medier. Resultatet visar att 
tilliten till nyheter som sprids på sociala medier överlag inte är speciellt stor. De allra flesta 
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av de svarande respondenterna har en övervägande mindre tillit till nyheter som sprids på 
sociala medier.  

När vi jämför de två olika grupperna som vi samlat in svar från går det inte att se några 
större skillnader från det sammanslagna resultatet av båda grupperna. Det pendlar något 
mellan vilka som svarat med nummer 2 eller 3 till exempel men det är inga större 
skillnader. Utan resultatet från de båda grupperna stämmer bra överens med hur resultatet 
ser ut för båda grupperna tillsammans.  

  

 
Diagram 8: Respondenternas tillit till nyheter som sprids på sociala medier. 

5.2. Sammanställning av kvalitativ data 
Av de åtta respondenter som inför detta arbete intervjuats så medgav samtliga deltagare att 
de ansåg sig själva komma i slumpmässig kontakt med nyheter på ett eller annat sätt 
dagligen. Dessa nyhetsinfluenser kom då nästintill uteslutande från deltagarnas 
smartphones via push notiser, uppdateringar från både nerladdade nyhetsappar och via 
sociala medier eller nyhetslänkar hittade på sociala medier. Majoriteten av respondenterna 
rapporterade även att de kom i kontakt med nyheter inte bara en gång om dagen utan 
mycket oftare genom denna lätta tillgång till uppdateringar. Tre av deltagarna uppskattade 
att de fick tillfällig kontakt med nyheter på ett eller annat sätt uppemot en gång i timmen 
på en daglig basis. 

Nyhetsartiklar förekommer i dag på sociala medier i form av en iögonfallande rubrik med 
tillhörande länk för vidare omdirigering till en utomstående hemsida där den aktuella 
artikeln först publicerats. Dessa artiklar sprids lätt människor emellan via vidare 
”delningar” på sociala medier då individer gillat artikeln och valt att publicera den vidare 
på sin egen profil-sida. Nyhetsappar fungerar på liknande sätt där mottagaren själv måste 
välja att klicka vidare för att öppna hela artikeln. 

Med dagens telefoner kan både sociala medier och appar skicka små notiser så fort det 
skett en ny uppdatering. Dessa notiser innehåller då bara de första raderna av en 
uppdatering på sociala medier eller en nyhetsartikels rubrik och en eller två rader av kort 
sammanfattning av den aktuella nyheten. Detta system har gjort att tillgängligheten till 
nyheter ökat men intaget av den fulla informationen har minskat. Samtliga av denna studies 
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respondenter rapporterade att de ofta endast läser artiklars rubriker eller kortare notiser 
istället för att ta sig tid att läsa en längre text. 

”Jag försöker att titta på aftonbladet via mobilen ibland. Men även när jag 
inte gör det så dyker det ju upp oönskade uppdateringar och upplysningar 
via facebook och så. Vissa av dem läser jag, vissa inte. Vissa bara läser jag 
rubriken eller statusen och tänker att jaha, då vet jag det. Och sen stänger 
jag mobilen igen. Men jo, dagligen skulle jag säga att jag kommer i kontakt 
med nyheter av något slag.” 

Men från att få snabb och slumpmässig kontakt med nyheter regelbundet och många 
gånger om dagen var det få av studiens deltagare som ansåg sig själva vara aktivt 
verksamma i sökandet efter information. Vid frågan om hur ofta respondenterna själva 
aktivt letade upp nyheter svarade tre av dem att de endast sökte upp nyheter vid tillfällen 
då de verkligen var intresserade av något. De såg helt enkelt inget behov av ett regelbundet 
eget letande då de fick all den information de behövde via de slumpmässiga 
uppdateringarna de utsattes för. 

”Jag brukar faktiskt bara kolla upp saker själv när det är något specifikt som 
intresserar mig. Som till exempel nu efter terroristattacken i Stockholm. Då 
såg jag till att hålla mig uppdaterad om vad som hände hela tiden. Men 
annars nöjer jag mig med det där som flimrar förbi när man scrollar på 
telefonen eller som bara poppar upp som en liten notis men som man sen inte 
läser helt.” 

Endast tre av respondenterna meddelade att de försöker att själva aktivt leta nyheter minst 
en gång om dagen medan de två kvarvarande deltagarna rapporterade att även om de sällan 
tar sig tid att leta upp nyheter dagligen så försöker de åtminstone hålla sig uppdaterade ett 
par gånger i veckan. 

Nyhetsrelaterad information förekom regelbundet i de intervjuades samtal med sin 
omvärld. Sju av åtta deltagare rapporterade att de nästintill dagligen diskuterade 
nyhetsartiklar och ämnen som nämnts i nyhetssammanhang på ett eller annat sätt med sin 
familj och flera gånger i veckan med vänner och partners. Endast en av de här 
representerade respondenterna sa sig försöka undvika samtal som cirkulerade runt en eller 
flera nyheter då hon själv inte hade något intresse av nyheter. På grund av detta kände hon 
sig lite illa till mods att delta i samtal där hon uppfattade sig själv som inte insatt i frågorna 
i förhållande till sin omgivning och samtalspartners. 

”Ja men det är lite som med letandet av nyheter här. När det är saker som 
intresserar mig och som berör mig vill jag diskutera det med andra. Men det 
känns ibland som om jag inte har riktig koll på saker. Jag tycker oftast att 
nyheter är rätt tråkiga och då sätter jag mig inte in i det. Sen känner jag mig 
lite dum om jag ska prata med någon annan om det som alltid verkar ha full 
koll på allt. Då undviker jag hellre att prata om nyheter i sådana lägen.” 

De nyhetsbaserade samtalen kom dock naturligt för majoriteten av deltagarna i 
interaktionen med familjen. För många av de tillfrågade, både för de som diskuterade 
nyheter regelbundet och för dem som inte diskuterade lika regelbundet, var den vanligaste 
katalysatorn för ett samtal runt nyheter att den specifika nyheten på ett eller annat sätt 
berört individen privat. 
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Vid vidare frågeställning upplevde samtliga av de intervjuade nyheternas påverkan i deras 
liv olika. Där somliga såg en direkt koppling mellan budskapen de fått från olika 
nyhetskällor och deras aktiva val i vardagen såg andra ingen koppling alls. En deltagare 
såg bara en koppling mellan sitt eget liv och nyheterna om nyheterna relaterade till hennes 
direkta närhet geografiskt eller intressemässigt. Till exempel ansåg hon att terrordådet i 
Stockholm berörde henne mer än nyhetssändningar från Syrien.  

För andra respondenter handlade kopplingen mellan nyheter och det egna livet mer om 
vilken källa nyheten kom ifrån än om vad den handlade om. En nyhet från ett TV-reportage 
vägde tyngre än till exempel information spridd på sociala medier. 

En av de yngre respondenterna ansåg att nyheter och hennes nyhetsintag till väldigt hög 
grad påverkade hennes liv och tillvaro oavsett om de från början berörde henne personligen 
eller inte. 

”När jag läser artiklar och sånt så påverkas ju mina känslor och sen gör jag 
ju min val utifrån de känslorna. Så om nyheterna påverkar mina känslor så 
är det ju självklart att de även påverkar mina val. Ett exempel på detta är ju 
nu efter terroristattacken i Stockholm så går jag ju hela tiden runt och tänker 
på vart det är säkert och om något kommer hända även här där jag bor. 
Sådana tankar beror ju på att jag har läst mycket om terror och terrordåd 
på facebook och via Aftonbladet nu på sistone.”  

Att nyheter hade en påverkan på de egna känslorna och därigenom även de individuella 
valen som respondenterna gjorde i vardagen var något som kom upp i de flesta av samtalen 
på ett eller annat sätt. En deltagare reflekterade över att känslorna var en av de större 
anledningarna till varför hon sällan orkade sätta sig in djupare i nyhetsreportage. 

”Jag blir oftast både orolig och lessen av nyheter. Min syn på livet och 
samhället är att det redan är väldigt oroligt och jag upplever att nyhetsflöden 
bara verkar vilja göra det värre eller bara belysa de negativa aspekterna av 
jordens alla dagliga händelser. Det är väldigt sällan man läser något som är 
positivt. Detta gör att jag undviker nyheter som bara gör mig deppig.”  

En annan deltagare har inga konkreta exempel på hur hans nyhetsintag påverkar honom 
från dag till dag. Dock reflekterar även denna individ över sina känslor i frågan. 

”Jag skulle inte säga att det aktivt påverkar mitt liv så mycket men det är 
klart att det påverkar undermedvetet. Mina känslor och mina val och sånt 
beror ju delvis på vad jag har hört från andra och oftast från nyheterna och 
så.” 

Den indirekta och omedvetna påverkan nyheter har på individers känslor nämns även av 
ett par av de andra som deltar i studien. 

I förhållande till falska nyheter hade sju av åtta respondenter en redan sedan tidigare tydlig 
bild av vad begreppet innebar och risken med detta fenomen i samhället. Mycket av denna 
risk relaterade de tillbaks till den känslomässiga påverkan de förknippade med nyheter i 
allmänhet. 

”Ja alltså man blir ju lite orolig när man läser alla varningar om falska 
nyheter. Tänk så finns det nyheter man tror är sant och så går man och gör 
en massa val baserat på den informationen. Men om det är lögn då? Hade 
man vetat det kanske man hade velat göra andra val.” 
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De sju individerna som klassade sig själva som insatta i frågan upplever alla att det har 
cirkulerat fler falska nyheter på sistone men även mer fakta om fenomenet ”falska 
nyheter”. Många av respondenterna såg kopplingar mellan denna upplevda ökade 
spridning och det senaste amerikanska presidentvalet i november 2016. Framförallt sociala 
medier upplevdes av de intervjuade som en plattform för information och varningar om 
falska nyheter. Samma sociala medier upplevs även som den i dag största plattformen för 
spridningen av dessa falska nyheter. 

Av de individer som redan visste vad falska nyheter innebar ville samtliga påstå att de 
kände sig väl medvetna om både dessa lögners existens, de problem de ställde till med och 
var det var vanligast att komma i kontakt med dem. De rapporterar alla att de allt som oftast 
försöker ha en viss nivå av källkritik i bakhuvudet då de har med nyheter att göra. De är 
framförallt extra försiktiga i sina förhållande till artiklar hittade på sociala medier. Men, 
som en respondent sa, det är inte alltid så lätt att dubbelkolla alla källor även om man 
försöker. 

”Ibland räcker inte tiden till eller så förlorar jag intresset när det blir för 
mycket ”jagande” efter vad som verkligen är sant. Då känns det lättare att 
bara låta det vara. Så klart att det jag läst då ändå påverkar mig lite även 
om jag försöker att tänka att det kanske inte stämmer. Men det är svårt. Jag 
försöker att ha koll i den mån jag kan.”  

Denna kollektiva misstänksamhet till nyheter lästa på eller via sociala medier är något som 
för ett par av deltagarna i denna studie även blött in i deras interaktioner med nyheter från 
dagstidningar och tv-sända nyheter. De anser sig själva vara mer vaksamma överlag i dag. 
Oavsett var de får nyheterna ifrån. Det framgår i samtalen med en del av deltagarna att de 
gärna skulle vilja tro helt och fullt på nyheter men att de i dag helt enkelt inte vågar ta den 
risken längre. 

Att debatten runt falska nyheter har fått så stort utrymme på både sociala medier och på de 
mer klassiska nyhetskanalerna på sistone har gjort att många av de här intervjuade har 
försökt lägga om sitt aktiva letande efter nyheter något. Då de själva söker information om 
en händelse vänder de sig i dag hellre till de större webbtidningarna med en väl etablerad 
historia som pålitlig nyhetskälla eller till Tv-sända nyheter. 

Det tydligaste exemplet på medvetenhet om innebörden och spridningen av falska nyheter 
gavs dock av en av de yngre respondenterna. Vid vidare frågor om hur hon valt att försöka 
motverka dessa falska nyheter blev svaret en ökad försiktighet och noggrannare 
granskning. Denna deltagare dubbelkollar i dag inte bara en nätbaserad artikels listade 
källor utan även vilken hemsida den är publicerad via, vem som i sin tur har delat den 
vidare på sociala medier, hur rubriken hänger ihop med texten i artikeln, när artikeln är 
publicerad och om författaren till artikeln är listad eller inte. Vid första anblicka ser de 
flesta delade artiklar likadana ut då de dyker upp på sociala media men vid en noggrannare 
granskning går det att skilja på de artiklar som publicerats av webbredaktioner eller 
hemsidor vanligtvis förknippade med spridandet av falska nyheter. Denna individ berättar 
även att hon numera väljer att inte ens undersöka närmare de artiklar som kommer från 
”suspekta hemsidor” då hon är medveten om att det finns människor som tjänar både 
pengar och socialt och politiskt stöd på att andra läser deras lögner och tror på dem. 

Samma individ har även ändrat sina vanor när det gäller det aktiva sökandet efter 
information. Där hon innan använde sin mobiltelefon för att bara snabbt kolla upp något 
via en nyhetsapp väljer hon i dag hellre att läsa artiklar från Aftonbladet eller Sydsvenskans 
webbtidning. Detta val baseras på känslan av att webbtidningen känns säkrare än en app. 
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Överlag rapporterade de intervjuade deltagarna, medvetna om spridningen av falska 
nyheter, att de nu är mer kritiskt inställda och försiktigare med framförallt nätbaserade 
nyheter. De som tidigare sagt sig lägga tid på att själva hålla sig uppdaterade om aktuella 
händelser väljer nu hellre större nyhetsredaktioner i sin egen jakt på nyheter än appar eller 
sociala medier. 

Samtliga respondenter tog även upp behovet av källkritik i dagens mediesamhälle. I 
samband med den ökade medvetenheten om vikten av källkritik meddelade fyra av de 
intervjuade att de även ibland väljer att leta upp samma nyhet på flera olika nyhetssidor 
som ytterligare en försiktighetsåtgärd gentemot falska nyheter. Om många 
nyhetsredaktioner rapporterar om samma sak ses det som en större sannolikhet att 
uppgifterna stämmer än om de endast dyker upp på ett ställe. 

Trotts denna grundläggande medvetenhet om risken för falsk information på sociala 
medier meddelar samtliga av de intervjuade respondenterna att de ändå ser just sociala 
medier som den största plattformen för det egna nyhetsintaget. De läser artiklar hittade på 
sociala medier men säger att de då är försiktiga med dessa artiklars budskap och ursprung. 
Respondenterna läser rubrikerna på de artiklar som dyker upp i deras sociala flöden och 
väljer att klicka vidare på artikeln baserat på väckt intresse och tillgänglig tid. Dock visade 
inga av de tillfrågade någon större tilltro till dessa specifika artiklar och uppdateringar. 

”Jag skulle nog ändå säga att mitt största intag av nyheter är via facebook! 
Jag följer både Aftonbladet och Malmö 24 och en del andra sådana sidor. 
Via facebook får jag en massa lokala och snabba nyheter. Det är liksom 
konstanta uppdateringar där. Och det är allt från stora nyheter ner till 
supersmå grejor som dyker upp då. Jag läser inte alltid alla hela artiklar 
men man kollar ju alltid rubrikerna liksom. Men som sagt, jag dubbelkollar 
alltid både källor och större nyheter för att se så de verkligen stämmer. De 
små nyheterna orkar jag oftast inte kolla upp alls.”  

Respondenterna visar även en ny försiktighet i att dela vidare en artikel eller en nyhet hittad 
via sociala medier.  

”Det är väl att man själv tänker på att inte sprida saker förrän man vet att 
det är sant. Man får ju tänka på att kontrollera med andra, till exempel 
tidningar eller tv, innan man sprider någonting vidare idag.” 

En individ berättar att hon numera endast delar vidare vad hon själva kallar för 
”solskenshistorier”, det vill säga nyhetshistorier med ett gladare budskap och lyckligt slut. 
I dessa fall är denna person också mindre vaksam och kollar sällan källorna då hon anser 
att en glad nyhet inte gör så stor skada och att nyhetsflödet, som annars är dominerat av 
mer ödesdigra historier, kan behöva lite fler solskenshistorier. 

Andra reflekterade över de potentiella följder falska nyheter kan få då de sprids i ett 
samhälle och ser risker med att människor inte längre kan skilja på vad som är sant och 
vad som är falskt och därmed inte längre vågar lita på massmedia. Detta i sig kan orsaka 
problem då människor inte längre vet var de ska vända sig när de vill hålla sig uppdaterade 
om vad som händer i världen och deras omgivning. Flera av respondenterna ser stora risker 
för en ökad spridning av misstro som en följd av falska nyheter. Kollektiv misstro till media 
från befolkningen men även en växande misstro individer och folkgrupper emellan baserat 
på de spridda lögnerna. Framförallt ses en risk för ökad generalisering och rädsla gentemot 
allt det som inte redan är välbekant. 
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”Lögner som ser ut som nyheter kan ju göra att människor blir rädda och 
att de kanske då drar sig undan viss typ av personer för de tror att de är på 
ett visst sätt. Jag tänker då dels på invandrare men även personer som ser 
annorlunda ut eller har viss typ av åsikt. Det kan ju vara så att folk som 
läser falska nyheter och tror på dem drar sig ifrån dessa individer och 
tänker att ” ja den personen kommer från det landet och ja nu var det en 
person som gjorde såhär och han kom också därifrån”. Den historien 
kanske inte alls var sann och så drar man alla över en kant ändå. Det 
skapar konflikter mellan människor som kanske skulle ha undvikits om den 
falska nyheten inte hade spridits.” 

De som har blivit intervjuade i den här studien har även enigt uttryckt oro för att falska 
nyheter sprids lättare och längre i dag i samband med den höga användningen av sociala 
medier världen över. 

”Det känns som att falska nyheter sprids mycket lättare idag än vad det 
gjorde för typ bara 20 år sedan kanske. För om man läser något på Facebook 
så tänker man ”shit det här måste jag berätta för mina kompisar” så delar 
man det fast man kanske inte har tänkt på om det är sant.” 

Andra deltagare såg dock lite mer positivt på dagens läge. En säger att även om falska 
nyheter sprids lättare i dag så sprids det även mer information och varningar om falska 
nyheter. Detta tror han gör människor mer uppmärksammade i dag och att fler och fler 
börjar vidta åtgärder mot falska nyheter. 

Fem av åtta intervjuade respondenter kunde ge konkreta exempel på nyheter de läst som 
de senare fick höra var falska. Fyra av de intervjuade refererade tillbaks till terrorattacken 
i Stockholm som tidigare nämnts och de lögner och manipulerade bilder som spreds i både 
sociala och traditionella medier dagarna efter attacken. Även nyheter runt tiggeri i Sverige 
och invandring i stort togs upp av deltagarna som vanliga ämnen i förhållande till falska 
nyheter. 

Flera av både de större nyhetsredaktionerna, så som till exempel Aftonbladet och Rapport, 
men även många av de mindre lokala dagstidningarna har idag ett eget konto på sociala 
medier där de publicerar sitt material. Detta har resulterat i en lättare tillgång för de 
människor som endast når nyheter via denna kanal. Flera av de här intervjuade individerna 
följer i dag en eller flera av dessa nyhetsredaktioner och förlitar sig inte längre helt på de 
artiklar som släkt och vänner delar vidare. 

För att vidare själva försöka motverka en ökad spridning av falska nyheter har majoriteten 
av de här intervjuade även ökat sin egen granskning av artiklars källor och börjat diskutera 
sådant som de är fundersamma över med andra i deras omgivning. 

”Så fort jag hör begreppet falska nyheter så tänker jag på källkritik. Jag 
tänker även på något som någon sa till mig för ett tag sedan: ”Den första 
april är den enda dagen på hela året då vuxna människor kollar källan”Det 
försöker jag alltid ha i åtanke när jag läser eller skummar en artikel. Jag 
försöker alltid tänka på källorna och vart jag får mina nyheter från. Hur 
mycket jag ska lita på dem och så vidare.”  

5.3. Analys av kvalitativ data  
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Den tidigare forskningen har visat på ett tydligt samband mellan media och maktutövande. 
Individuella studier har gjorts av flertalet olika forskare som konstaterat att denna relation 
mellan makt och media tar sig många olika former och nyanser. Bland annat så pratar 
Gackowiski (2014) om media som ett ram-skapande verktyg samtidigt som han även 
förklarar nyhetskanaler som länken mellan den politiska makten och folket. 

Gackowiskis (2014) bild av massmedia och nyhetskanaler som ett ram-skapande verktyg 
liknar den bild som teoretikerna bakom den agendasättande teorin baserat sina slutsatser 
på (McCombs, 2014). Denna teori menar på att nyhetskanaler, genom sina val av 
publikationer, har förmågan att kontrollera den allmänna uppmärksamheten och 
därigenom den allmänna opinionsbildningen. 

Ett tydligt exempel på denna teori i praktiken framkom under samtalen med de åtta 
intervjuade respondenterna. Samtliga av dem refererade, på ett eller annat sätt, tillbaks till 
attentatet i Stockholm den 7de april. Detta trotts att det publicerats flertalet andra nyheter 
och varningar för falska nyheter både innan och efter denna attack. Endast en av de 
intervjuade individerna kunde på rak arm komma med konkreta exempel på falska nyheter 
hon läst eller sett utanför Stockholms-händelsen. 

Detta fenomen kan visserligen delvis bero på att det som skedde i Stockholm uppfattades 
som ”närmare” för respondenterna än övriga falska nyheter som cirkulerat i samband med 
internationella frågor. Men enligt den agendasättande teorin beror det mest sannolikt på 
det heltäckande utrymmet som Stockholms-attacken fick i svensk massmedia och på 
många svenskars sociala media-flöden. Mellan fredagen den 7 april och söndagen den 9 
april pratades det om väldigt lite annat på de klassiska nyhetskanalerna samtidigt som både 
stöd och de redan sedan tidigare nämnda falska nyheterna cirkulerade och spreds via 
människors sociala medier. Genom att så hårt belysa denna enda händelse uppfattades den 
som viktig av samtliga respondenter och blev dessutom ihågkommen i detalj. Även 
historierna om falska nyheter blev lagda på minnet av de intervjuade deltagarna även om 
de inte var det ursprungliga nyhetsförloppets huvudfokus. 

Respondenternas minnen och reflektioner om de falska nyheterna som spreds efter 
attacken i Stockholm styrker även priming-teorin. Flera av respondenterna svarade, vid 
förfrågan om hur nyhetsflöden i allmänhet påverkar deras liv, att de känner sig mer 
uppmärksammade om risker i dag. En respondent sa sig själv undvika vissa offentliga 
platser de första dagarna efter attentatet i Stockholm. Denna individ har nu gått tillbaks till 
sina vardagliga rutiner och känner inte att hon är påverkad på något sätt av händelsen 
längre. 

Utifrån priming-teorin bör man dock ifrågasätta om inte de nya kopplingar denna individ 
har gjort mellan den nu bevisade risken för terrordåd även i det egna landet och stora, 
välbesökta offentliga platser. Priming-teorin argumenterar för att de instinktiva kopplingar 
individer drar på en daglig basis sker omedvetet. Detta både i citationer där individen 
befinner sig i en väl invand situation och fattar vardagliga beslut men även då personen 
tvingas göra snabba val i en pressad situation. Om dessa kopplingar sker omedvetet och 
effekten av dem är långvariga, är det inte omöjligt att respondenten i fråga under en längre 
period av sitt liv omedvetet kommer vara extra vaksam i sin interaktion med omvärlden. 
Framförallt då i situationer liknande den i Stockholm, det vill säga större folkmassor på 
allmän plats. 

En annan respondent visade under intervjun på ett aktivt undvikande av nyhetssändningar 
då hon upplevde att de starkt påverkade hennes humör och sinnesstämning. Av tidigare 
forskning har det framgått att detta inte är ett ovanligt sätt att förhålla sig till nyheter på. 
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”Humörhantering” brukar detta då kallas och ses i dag som en del av den selektiva 
exponeringsteorin (Ewoldsen, Koerner, & Krcmar, 2016). 

I samtalen med respondenterna framgår i övrigt en tydlig selektiv exponering. Som tidigare 
angetts så ser samtliga av de intervjuade respondenterna sociala medier som sin största 
källa till nyheter. Andra alternativet för många var antingen webbtidningar eller 
nyhetsappar som även de är elektroniska artiklar. Vad alla dessa mediekanaler har 
gemensamt är att en publicerad artikel endast visas som en rubrik och eventuellt ett par 
korta inledande meningar. Mottagaren måste själv välja att ”klicka vidare” och öppna 
artikeln för att ta del av hela budskapet. Detta innebär att exponeringen till åsikter och 
rapporteringar som motsätter sig de egna redan etablerade åsikterna och föreställningarna 
lätt går att förbise och undvika. 

Dock är selektiviteten inte bara baserad på deltagarnas ideologier och redan befintliga 
övertygelser utan även ett resultat av vem och hur många man ”följer” på sociala medier. 
Då nyheter når ut till sina mottagare via delningar och liknande uppmärksamhet blir dess 
exponering begränsad till mottagarnas sociala nätverk. 

6. Slutsats 
6.1. Diskussion 

Med hjälp av både kvantitativ och kvalitativ data har denna studie syftat till att analysera 
respondenternas nyhetsvanor samt den egna uppfattade kontakten, medvetenheten och 
reaktionerna på falska nyheter. Inledningsvis i datainsamlandet ställdes det frågor om 
deltagarnas generella nyhetsvanor för att kartlägga deras aktuella informationsflöden. 
Utifrån denna information, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter har de 
ursprungliga frågeställningarna sedan besvarats. 

Vid sammanställandet och analyseringen av data framgick det att majoriteten av deltagarna 
i denna studie ser sig själva som relativt väl insatta i det dagliga nyhetsflödet och har en 
mer eller mindre aktiv roll i relationen till dagsnyheter. Respondenterna är även väl 
medvetna om falska nyheters existens och dess spridning. Från de kvalitativa intervjuerna 
framgår att majoriteten av denna uppfattade kontakt med falska nyheter sker via sociala 
medier.  

Trotts detta kan vi ändå se i diagram 2 att 40 % av de som svarade på enkäten ser sociala 
medier som sin största nyhetskanal och i diagram 7 framgår det att sammanlagt 74 % av 
deltagarna tar till sig nyheter via sociala medier från flera gånger i veckan upp till flera 
gånger om dagen. Även om denna data inte är statistiskt representativ styrks den här av 
den kvalitativa studien då majoriteten av de intervjuade individerna gav liknande utsagor 
om sina nyhetsvanor. I förhållande till detta framgick det ändå både i intervjuerna och i 
enkätundersökningen att tilliten för information hittad via sociala medier är medelmåttig 
som bäst. Överlag svarade majoriteten att de har ingen till liten tilltro till sociala medier 
som nyhetsflöde då det är så förknippat med just falska nyheter.   

Sambandet mellan tilliten till sociala medier för pålitliga nyheter och användandet av 
sociala medier som nyhetskanal tycks inte riktigt korrelera. Hälften av dem som deltog i 
den kvantitativa studien har här svarat att de på ett eller annat sätt har lagt om sina 
nyhetsvanor och majoriteten av de intervjuade bekräftar också vissa ändringar i det aktiva 
letandet efter nyheter. Få av respondenterna anser sig dock ha gjort någon större förändring 
av sitt nyhetsintag utan tolkar då själva sina åtgärder som få och inte av så stor vikt. Endast 
en av de intervjuade respondenterna visade på några större förändringar i sitt beteende 
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utefter denna individs ökade medvetenhet om spridandet av falska nyheter. Nästan en 
tredjedel, av de som svarat på den kvantitativa studien rapporterade att de inte på något 
sätt har förändrat sina nyhetsvanor trots en ökad medvetenhet om falska nyheter. 

Dock vill författarna bakom detta arbete ändå peka på att majoriteten av de intervjuade 
respondenterna under samtalens gång nämnde flertalet olika mindre åtgärder de under den 
senare tiden tilltagit. Allt från att aktivt följa de större nyhetsredaktionernas egna sociala 
medier istället för att förlita sig på annars slumpmässigt vidaredelade nätartiklar från oklara 
källor till att göra så lite som att helt enkelt bara ha risken om falska nyheter i åtanke när 
de läser nyheter på sociala medier. Få av respondenterna såg dessa åtgärder som något stort 
och det är mycket riktigt inget som tar någon avsevärd tid ifrån andra vardagssysslor men 
utifrån den övriga empiriska datan som här insamlats tyder dessa mindre åtgärder ändå på 
en stadigt ökande medvetenhet och ett engagemang från respondenterna. Att komma över 
nyheter på sociala medier kan tyckas slumpmässigt och okontrollerbart. Men trotts att det 
i analyseringen av denna empiriska data uppdagades många problem och svårigheter med 
användandet av sociala medier som okontrollerade nyhetsflöden framkom även många 
positiva möjligheter. De unga respondenterna vill vara delaktiga i både det svenska och 
det internationella samhället och sociala medier erbjuder idag snabba, lättillgängliga och 
varierade nyheter gällande allt från mindre lokala händelser till världsnyheter. För de 
respondenter som var villiga att lägga lite mer tid på sitt eget aktiva letande efter nyheter 
erbjöd även sociala medier en möjlighet att ”se argumentet från bådas sidor” så att säga. 
En politisk debatt till exempel kan plötsligt följas ofiltrerat från båda motståndarnas sida 
via deras egna sociala mediekonton. 

Både den kvantitativa och kvalitativa datan visar annars också här på en mindre ökning i 
den allmänna misstron till nyhetskanaler överlag. På grund av sin icke statistiskt 
representativa natur kan denna studie dock inte med säkerhet tolka detta som ett tydligt 
tecken på ett samband mellan en ökad medvetenhet om spridningen av falska nyheter och 
en ökad misstro till massmedia och nyhetskanaler. Den tidigare forskningen som är 
representerad i detta arbete har kunnat fastställa en generell ökning i misstron för 
mediaväsendet i USA men inte heller den studien kunde dra några konkreta paralleller 
mellan detta fenomen och falska nyheter. 

Utifrån den selektiva exponeringsteorin skulle detta arbete slutligen vilja argumentera för 
att de offentliga åtgärder som görs i syfte att förebygga spridningen av falska nyheter 
riskerar att inte nå ut till rätt målgrupp. Samtliga av de intervjuade respondenterna 
rapporterade att de fått all sin information om falska nyheter via sociala medier. Denna 
studie har även hittat liknande varningar om falska nyheter i dagstidningsartiklar och 
artiklar från webbredaktioner. I sin helhet är detta ett välgenomtänkt koncept, att sprida 
medvetenhet där problemet är som störst. Dock förlitar denna metod sig på att de som läser 
flest falska nyheter också är de som främst blir exponerade för varningarna. Ett koncept 
som inte nödvändigtvis är hållbart i praktiken. 

Som tidigare nämnt är information på sociala medier beroende av mottagarnas sociala 
nätverk vilket kan resultera i att isolerade grupper av människor utsätts för nästan 
uteslutande falska nyheter samtidigt som de inte får någon tillgång till den motverkande 
informationen. Det är under omständigheterna, och baserat på den insamlade datan, en 
högst osannolik möjlighet men den finns trotts allt där. Likaså finns det en viss risk att en 
mottagare redan besitter en så stark övertygelse där en potentiell falsk nyhet passar in att 
de helt enkelt inte har förmågan att uppfatta och ta till sig senare information om att 
nyheten var en lögn. 
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Baserat på den insamlade datan för denna studie ses här ett ökat behov av mer allmän 
kunskap om falska nyheter i dagens samhälle. Denna studie ser även ett behov av en 
större spridning av förebyggande information och ett ökat tryck på vikten av att som 
mottagare av ett budskap vara källkritisk i förhållande till upptaget av information. 
Falska nyheter, lögner och rykten, kan och har orsakat stora skador gentemot både 
privatpersoner och hela samhällen. Då individer blir felaktigt utpekade som gärningsmän 
för något de inte gjort (som var fallet i två av de exemplen som diskuterades i samband 
med terroristattacken i Stockholm) eller falska nyheter sprids under en politisk 
valkampanj blir konsekvenserna både stora och långvariga.  

6.2. Tankar om vidare forskning   

Denna explorativa studie har visat på ett samband mellan den här använda urvalsgruppen 
och en ökad användning av sociala medier som en primär nyhetskälla. Då detta arbete inte 
kan ses som en statistiskt representativ studie vill författarna gärna se utökade, mer 
omfattande och djupare studier i ämnet. Ungdomar, och unga vuxnas konsumtion av 
nyheter via sociala medier är ett idag illa utforskat område med flera olika potentiella 
infallsvinklar och undersökningsmöjligheter, utifrån både ett kommunikationsperspektiv 
och ett samhällsperspektiv. 

Som nämndes i introduktionskappitlet för denna studie saknas i dag även heltäckande och 
grundläggande forskning runtomkring falska nyheter. Denna kunskapslucka i sig är en 
anledning till att det borde göras fler studier kring ämnet men under detta arbete har det 
även upptäckts flera olika tillvägagångsätt som skulle kunna genrera mer kunskap kring 
falska nyheter för allmänheten. Förhoppningen med denna explorativa studie är att den ska 
inspirera vidare forskning och kunna ligga till grund för nya idéer i studerandet av 
fenomenet falska nyheter och dess påverkan på samhället.  

Framförallt känner vi att det hade varit intressant med en liknande undersökning fast i 
mycket större utförande. En djupare studie med fler respondenter, i både den ålderskategori 
presenterad i detta arbete men även med deltagare från övriga åldersgrupper, skulle 
potentiellt kunna generera en så pass stabil datagrund att det går att göra  generaliseringar 
och dra konkreta slutsatser. Forskningsfrågor runtomkring medvetenheten om falska 
nyheter, den allmänna tilltron till massmedia och falska nyheters påverkan på ett samhälle 
skulle lättare kunna besvaras av en mer utförlig studie. 

Vidare forskningen kring falska nyheter skulle även gynnas av separata djupare studier i 
varje specifik forskningsfråga. Utöver de som presenterats i denna uppsats finns flera andra 
aspekter runtomkrig falska nyhter som även de idag saknar utförliga undersökningar. Ett 
exempl på detta är hur de olika mediebolagen jobbar för att de ska vara säkra på att de inte 
sprider falska nyheter och inte heller tappa förtroendet från allmänheten.   
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Bilaga 1 - Enkätundersökning 

Utgiven inledande information till respondenterna 
Det pratas i dag mer och mer om den ökade spridningen av så kallade falska nyheter i 
vårt samhälle. Bland annat togs denna spridning av falsk information upp i samband med 
attacken i Stockholm fredagen den 7e april i år. Precis efter denna attack spreds icke-
sanningar i media med syfte att påverka svenska folkets känslor och åsikter. Falska 
nyheter används i övergripande syfte för att påverka ett samhälle, politisk eller 
människor.  
  
I denna undersökning definieras falska nyheter som osann information presenterad som 
korrekta nyheter. Syftet med denna studie är att undersöka nyhetsvanor hos människor 
och ifall dessa påverkats av spridningen av falska nyheter. 
  
I enkätens 12 frågor, markera det svar som stämmer bäst med din uppfattning vid varje 
fråga. Alla svar behandlas anonymt.  
  
Tack för din feedback! 
 

Enkätfrågor med tillhörande svarsalternativ 
  
1. Din ålder? 

Å 18 
18-20 
21-30 
31-40 
41-50  
51-60 
61-70 
71 Æ  

  
2. Din nuvarande utbildningsnivå? (högsta nivån avslutad eller påbörjad) 

Grundskolan 
Gymnasium 
Folkhögskola 
Högskola/Universitet 

  
3. Hur ofta läser eller lyssnar du på nyheter? 

Flera gånger om dagen 
En gång om dagen 
Flera gånger i veckan 
En gång i veckan 
Flera gånger i månaden 
Ett par gånger i månaden 
Aldrig 

  
4. Vart får du vanligast dina nyheter ifrån? 

TV 
__ Radio 
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__ Tryckta dagstidningar 
Nättidningar 
Appar (t.ex. nyhetsappen Omni, pushnotiser m.fl.) 
Sociala medier (t.ex. Facebook eller Twitter) 

  
5. Hur ofta tänker du på källkritik i förhållande till nyheter? 
 Alltid 
_ Oftast 

Ibland 
Sällan 
Aldrig 

  
6. Hur medveten om spridningen av falska nyheter är du? 

Svarsalternativ 1–10 där 1 var ”inte alls” och 10 var ”väldigt mycket” 
 
7. Har den ökade spridningen av falska nyheter påverkat din tilltro till nyheter? 

Svarsalternativ 1–10 där 1 var ”inte alls” och 10 var ”väldigt mycket” 
  
8. Har medvetenheten om falska nyheter gjort att du ändrat dina vanor kring nyheter? 

Ja 
Nej 
Vet ej 

  
9. Om du svara ja på fråga 8, berätta gärna lite kort hur. (Ej obligatorisk fråga) 
 Öppet svarsfält  
  
10. Hur vanligt är det att du läser eller lyssnar på nyheter publicerade via sociala medier? 

Flera gånger om dagen 
En gång om dagen 
Flera gånger i veckan 
Flera gånger i månaden_ 
Ett par gånger i månaden 
Aldrig 

  
11. Vad har du för tillit till nyheter som sprids på sociala medier? 

Svarsalternativ 1–10 där 1 var ”ingen alls” och 10 var ”väldigt stor” 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

• Namn, ålder, utbildningsnivå 
 

• Hur ofta skulle du säga att du kommer i kontakt med nyheter? 
• Hur ofta letar du själv aktivt upp nyheter och vilket media använder du då? 

o Om du inte läser/ser/lyssnar på nyheter, finns det då andra sätt som du 
håller dig uppdaterad på?  

 
• Hur vanligt är det att du diskuterar nyheter med andra? 
• Hur stor påverkan känner du att nyheter har i ditt liv och på dina val?  

  
Tema 1 – Medvetenhet 

• Berätta lite vad du har hört och vet om falska nyheter?  
o Vet du vart du först kom i kontakt med begreppet falska nyheter? 

• Känner du till några nyheter/frågor som varit falska?  

  
Tema 2 – Tillit till media 

• Har alla historier om falska nyheter i sig påverkat din tilltro till generella 
nyhetsreportage? 

• Har du ändrat dina nyhetsvanor på något sätt för att motverka falska nyheter? 

 
Tema 3 – Nyheter på sociala medier 

• Hur vanligt är det att du läser eller lyssnar på nyheter publicerade via sociala 
medier?  

• Vad har du för tillit till dessa nyheter som sprids på sociala medier?   

  
  
  


