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Nytt men inte fejkat om fake news 

En studie om det svenska civilsamhällets mobilisering mot fake news 

 

 

Fake news har fått ett starkt fäste i sociala medier och är ett växande problem – för individen 

såväl som för samhället. Grundläggande teorier om beslutsfattande, samarbete, kommunikation 

och marknader bygger alla på en bärande idé om att information är sann, precis och samvets-

grann. Det finns starka både ideologiska och ekonomiska motiv bakom spridningen av felaktiga 

fakta, falska berättelser, lögner och konspirationsteorier. Det råder en uttalad oro över effekten 

på politiska val och den demokratiska utvecklingen, men också farhågor om andra potentiella 

negativa konsekvenser, från ökande cynism och apati till hetsande extremism. Åtgärder för att 

minska utbredningen diskuteras, i litteraturen framträder fyra olika huvudformer: statliga inter-

ventioner, självpåtagna begränsningar/plattformspolicys, teknologiska lösningar och utbildning 

i källkritik. Civilsamhällets roll i begränsningen av spridningen är, såvitt kunnat överblickas, 

tidigare inte studerad. Denna explorativa studie syftar till att öka kännedomen om det svenska 

civilsamhällets mobilisering mot fake news. De aktörer som identifierats i studien är för civil-

samhället karaktäristiska frivilligorganisationer som dels agerat självständigt, dels i samarbete 

med offentlig sektor och/eller näringslivet. Samtliga aktörer har haft mobiliseringen mot fake 

news som en biuppgift, det vill säga det har inte varit deras enda eller deras huvuduppgift. I 

studien har fem huvudstrategier framträtt i mobiliseringen mot fake news: grundläggande ut-

bildning och undervisning, allmänbildande kompetenshöjning, understödjande, skapa debatt 

och påverkansarbete. Angreppssättet har varit kvalitativ innehållsanalys. 
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Abstract 
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Nytt men inte fejkat om fake news 

En studie om det svenska civilsamhällets mobilisering mot fake news 
 

 

Fake news has gained a strong foothold in social media and is a growing problem - for the 

individual as well as for the whole society. Basic theories of decision making, cooperation, 

communication and markets are all based on the idea that information is true, accurate and 

conscientious. There are strong both ideological and economic motives behind the spread of 

false facts, false stories, lies and conspiracy theories. There is a deep concern about the effect 

this may have on political elections and democratic developments, but also concerns about other 

potential negative consequences, from increasing cynicism and apathy to instigative extremism. 

Measures to reduce dissemination are discussed and the literature shows four different main 

forms: government intervention, self-imposed measures/platform policies, technology solu-

tions and source criticism training. The role of civil society in limiting the spread is, as far as it 

could be established by the author, not studied previously. This exploratory study aims to raise 

awareness about the Swedish civil society's mobilization against fake news. The actors identi-

fied in the study are civil society voluntary organizations who acted independently, or in coop-

eration with the public sector and/or business sector. All actors have mobilized against fake 

news as a secondary task, that is, it has not been their sole or their main task. In the study, five 

main strategies have emerged in the mobilization: basic education and training, general edu-

cation enhancement, supporting, creating debate and impact work. The methodological ap-

proach in this study has been qualitative content analysis. 
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1. INLEDNING 

Citerat från Twitter, den 29 april, 2018: 

Tack för allt. Avslutar mitt Twitter-konto nu. Har länge funderat på att lämna 

Twitter vilket beror på att jag känner mig negativt påverkad av alla halvsanningar 

och fake news. Jag har allt svårare att sålla bland rätt o fel o tar nu den enkla 

vägen ut. Tack o Hej! (Före detta Twitter-användare) 

Fake news har kommit att bli ett allt större problem – för individen, såväl som för samhället. 

Fenomenet som har ett starkt fäste i sociala medier, infekterar också den offentliga debatten 

och får följdverkningar långt utanför mediernas kommentarsfält och angripande retorik. 

En falsk nyhetsrapport som cirkulerade i sociala medier år 2016, fick stor uppmärksamhet sedan 

den inspirerat en ung amerikan att ingripa med skjutvapen mot en barnpedofilverksamhet som 

påstods bedrivas på en pizza-restaurang i Washington DC. I utsagan gjordes gällande att förra 

presidentkandidaten Hillary Clinton drev pedofilverksamheten tillsammans med sin tidigare 

kampanjchef, falska påståenden som spreds på högerextrema bloggar och i sociala medier. Den 

unge mannen sköt flera skott i restaurangens tak. Ingen person skadades, men händelsen var 

bara ett av många hot som drabbade pizzerian till följd av den virala men oriktiga nyhetsarti-

keln. Pizzagate, som konspirationsteorin senare kom att kallas, är bara en av de många falska 

nyhetsberättelser som översvämmar sociala medier (Tandoc, Lim & Ling, 2018). 

Falsk information i media är inte något nytt fenomen fött ur den digitala tidsåldern. Det som 

utvecklingen av den digitala kommunikationsteknologin däremot lett fram till, är den virala 

spridningsintensiteten, uppkomsten av interaktiva sociala medier och den utbredda tillgänglig-

heten, som förstärker problemen med falska berättelser och extremism (Hynes, 2017). Sociala 

medier är idag en allt viktigare källa för nyheter – sanna som falska – för en allt större publik 

(Tandoc, Lim & Ling, 2018). 

Forskningen om fake news växer snabbt men det handlar fortfarande om ett relativt ungt forsk-

ningsområde. Mot den bakgrunden är det inte så förvånande att forskare föreslår olika definit-

ioner av fake news och väger in olika aspekter och omfattningar av begreppet (Hynes, 2017; 

Lazer et al., 2018; McGonagle, 2017). Trots dessa skillnader finns en grundläggande enighet 

om innebörden av fake news. Enligt denna konsensus handlar fake news om falsk information 

som till sin form efterliknar den information som ges av etablerade medier (Allcott & 

Gentzkow, 2017; Lazer et al., 2018; McGonagle, 2017; Rochlin, 2017; Tandoc, Lim & Ling, 

2018). Flera forskare betonar avsändarens intentioner. Med fake news, menar de, finns en avsikt 

att vilseleda (Allcott & Gentzkow, 2017; McGonagle, 2017; Rochlin, 2017). Denna mening är 

dock inte helt oproblematisk. Innehållet i en information kan nämligen i sin ursprungskontext 

vara korrekt men genom sin färd över olika sociala medier omvandlas till ett vilseledande bud-

skap, genom avsiktlig eller oavsiktlig manipulering av innehållet (Hemsley & Snyder, 2018). I 

en studie om verifierat falska respektive sanna nyheters spridningsstruktur, intar Vosoughi, Roy 

och Aral (2018) en avvisande hållning till begreppet fake news på grund av dess breda använd-

ning som samlingsbegrepp för såväl ”riktiga” falska nyheter, som politikers strategidrivna an-

klagelser mot medier eller information de ogillar. Begreppet har, menar de, blivit hopplöst po-

lariserat i dagens politiska tonläge och medieklimat. Nyhetskällor stämplas som opålitliga om 

de inte stöder politikernas positionering, medan motsatt ståndpunkt anförs för dem som backar 

upp dem. I en nyligen utkommen antologi väljer Southwell, Thorson och Sheble (2018) att 

benämna problemet som vilseledande information och definierar dess lindrigaste form som vä-

sentlig oenighet kring riktigheten i ett påstående, oavsett intentionen bakom. 
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I denna uppsats definieras fake news som falsk information vilken sprids såväl i vanlig nyhets-

media som på sociala medieplattformar. Sådan falsk information behöver inte nödvändigtvis i 

sin ursprungsproduktion vara fingerad eller ursprungligen komma från en falsk sajt, men är 

information som i någon form når mediakonsumenten som ett falskt innehåll. Begreppen fake 

news, falsk/vilseledande information/innehåll, desinformation och falska nyheter används i 

fortsättningen synonymt. 

Som tidigare påpekats är forskningen om fake news relativt ny men snabbt växande. En sökning 

i Proquest Central på refereegranskade texter med fake news i abstractet vittnar om det explos-

ionsartat växande intresset för ämnet. Av 114 träffar var hela 93 artiklar publicerade under 2017 

och de första månaderna av 2018. Artiklar publicerade före 2017 behandlade företrädesvis fake 

news som satir i amerikanska TV-shower. Bakgrunden till forskningssamhällets växande in-

tresse för fenomenet falska nyheter ligger utan tvekan i det eskalerande respektlösa debattklimat 

som präglade presidentvalet i USA år 2016, liksom folkomröstningen om Brexit samma år 

(McGonagle, 2017). 

Vilseledande information påverkar dock mediakonsumenter på fler områden än de politiska och 

kan få betydande konsekvenser och inverkan på både stora och små beslut i vardagen. Sårbar-

heten hos både den enskilda individen och samhället, blir tydlig vid kampanjer som handlar om 

hälsorelaterade frågor som exempelvis vaccinationer (Lazer et al., 2018). Likaså drabbas den 

ekonomiska marknaden av en större osäkerhet, då den reagerar också på signaler i nyhetsflödet 

som inte är reella (Vosoughi, Roy & Aral, 2018). 

Forskningen om fake news speglar farhågor för de långsiktiga konsekvenser spridningen av 

vilseledande information kan få för samhället och en stor del av artiklarna tar följdriktigt upp 

åtgärder för att motverka förekomsten. Att begränsa spridningen tekniskt eller lagstiftningsvä-

gen förs allmänt fram i diskussionen, liksom utbildningsinsatser för att göra mediakonsumenten 

tillräckligt källkritisk. 

Civilsamhällets roll i motståndet mot spridande av fake news har hittills fått ringa uppmärk-

samhet i forskningen. Många användare av sociala medieplattformar som Facebook och Twit-

ter, agerar på gräsrotsnivå för att stoppa ryktesspridning och bidra till en kritisk hantering av 

nyheter som florerar på sajterna. Därutöver finns en mobilisering hos civilsamhället att stävja 

fenomenet, genom att i olika grad organisera motstånd mot spridningen. 

Tandoc, Lim och Ling (2018) skriver att fake news har verkliga konsekvenser, som gör det till 

ett viktigt ämne att studera. Att problemet betraktas med största allvar avspeglas i överväganden 

om statliga interventioner. Enligt Allcott och Gentzkow (2017) finns det också flera skäl att tro, 

att det falska informationsflödet är av växande betydelse. Fake news är i högsta grad ett aktuellt 

ämne som vi dagligen riskerar att konfronteras med i både sociala medier och i vanliga media. 

Alla dessa aspekter visar på relevansen för denna uppsats. Det valda ämnet faller väl in under 

hållbarhetstemat för programmet Internationellt arbete – fake news är ett potentiellt hot mot 

såväl klimatet (Schlesinger, 2017) som det socialt fungerande samhället (Lazer et al. 2018). 

 

Mitt eget intresse för fake news är en naturlig följd av mitt intresse för vad som händer i sam-

hället, för samhällsutveckling, levnadsvillkor och för individens möjligheter att skapa ett gott 

liv. Ytterst bottnar kanske detta intresse i min personliga läggning att vilja förbättra och min 

syn på individens ansvar – båda sakerna centrala i ämnet för denna uppsats. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att analysera det svenska civilsamhällets mobilisering mot sprid-

ningen av fake news. De frågor som uppsatsen i första hand besvarar är: 

1. Vilka aktörer i civilsamhället motverkar förekomsten av falsk information i medierna? 

2. Vilka aktiviteter använder dessa aktörer och till vilka målgrupper riktar de aktiviteterna? 

3. Vilka strategier tillämpar dessa aktörer?  
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2. BAKGRUNDSFORSKNING OCH TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Tidigare forskning om fake news är, som tidigare understrukits, begränsad i sin omfattning och 

forskningsområdet har vuxit fram först under de allra senaste åren. 

För att förstå de mekanismer som styr spridningen och få en bild av den kontext vari civilsam-

hället verkar, är det nödvändigt att vara orienterad i såväl den teknologiska och sociala miljön 

som i psykologiska mänskliga funktioner. I denna litteraturöversikt diskuteras på vilket sätt 

falsk information är dålig för individen och samhället, hur exponerade vi är för den och varför 

vi tror på den. Därefter ges en summarisk bild av kommunikationsteknologins utveckling och 

sociala mediers uppkomst, den minskade respekten för kunskap och auktoriteter, liksom 

bakomliggande ideologiska och ekonomiska drivkrafter för produktion av falsk information. 

I forskningen finns ett förhållandevis stort fokus på metoder för att motverka fake news. Fyra 

olika huvudformer framträder i litteraturen: statlig intervention, frivilliga begränsningar/platt-

formspolicys, teknologiska begränsningar och utbildning i källkritik. Dessa ges en orienterande 

redogörelse i slutet av kapitlet, tillsammans med en problematisering avseende yttrandefriheten. 

Därefter ges en kort beskrivning av ett svenskt projekt där utbildning i källkritik kombinerats 

med forskning om ungdomars nyhetsvanor. Projektet är ett samarbete mellan civilsamhället och 

akademin. Kapitlet avslutas med en redogörelse för uppsatsens teoretiska förhållningssätt. 

 

2.1 På vilket sätt är fake news dåligt? 

Grundläggande teorier om beslutsfattande, samarbete, kommunikation och marknader bygger 

alla på en bärande idé om att information är sann, precis och samvetsgrann (Vosoughi, Roy & 

Aral, 2018). Felaktiga fakta, falska berättelser, lögner och konspirationsteorier är oduglig kun-

skap för att kunna fatta välgrundade beslut (Hynes, 2017). Denna vilseledande information kan 

resultera i såväl felallokering av resurser för allt från naturkatastrofer till terrorattacker, som att 

företag felinvesterar och att väljare vilseleds (Vosoughi, Roy & Aral, 2018). Rykten online kan 

också inspirera personer till destruktiva handlingar (ex. Pizzagate) eller bringa människor i pa-

nik (Tandoc, Ling & Lim, 2018).  

De ideologiska motiven bakom spridningen av fake news existerar på flera nivåer. Hynes 

(2017) lyfter fram såväl propagandaspridning i både diktaturer och demokratiska stater, som 

risken för tilltagande extremism i så kallade ”filter-bubblor” med särskilda intressen. Nätverken 

av vänner på Facebook är ideologiskt segregerade och delningen av innehåll sker företrädesvis 

mellan människor med samma ideologiska tillhörighet (Allcott & Gentzkow, 2017). På grund 

av den rikliga och ökande förekomsten av online-medier finns också en allt större fragmentise-

ring av intressen och åsikter, vilket ytterligare ökar risken för att likasinnade med kongruenta 

preferenser bildar dessa ”eko-kamrar”, isolerade från motsatta perspektiv (Ibid.). 

Enligt Hynes (2017) har fake news kommit att växa till ett substantiellt problem för demokratier 

världen över. Han syftar på det oroväckande i vissa politikers oärlighet och citerar tidningen 

The Economist: ”Om detta fortsätter kan sanningens kraft som ett redskap för att lösa samhällets 

problem varaktigt minska”. Även McGonagle (2017) oroas över en farlig utveckling för det 

demokratiska samhället och åsyftar de angrepp på journalister och media generellt som före-

kommit från politiker och andra auktoriteter. Allcott och Gentzkow (2017) tar i sin studie upp 

den ökande polariseringen. De anför att polariserade åsikter om faktiska problem kan 

skada samhällets förmåga att komma överens om vilka sociala problem som är viktiga 
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och hur man ska hantera dem. Den globala uppvärmningen är ett annat utsatt område där det 

finns en oro för felaktiga fakta som grund för viktiga beslut om klimatåtgärder (Schlesinger, 

2017). 

De som producerar falska nyheter utifrån ideologiska motiv har som mål att främja särskilda 

idéer eller personer som de föredrar, ofta genom att misskreditera andra (Allcott & Gentzkow, 

2017). Fake news har även använts för att väcka misstro mot konventionella nyhetsmediers 

kritiska rapportering (Tandoc, Ling & Lim, 2018). I en studie gjord av Starbird (refererad av 

Hynes, 2017), framkom att en av de dominerande konspirationsteorierna som förkunnades på 

alternativa nyhetssajter var att nyheter från traditionella medier skulle vara falska. Intressant 

var att denna desinformation inte var utformad för att sprida en specifik ideologi, utan snarare 

var en strategi för att undergräva förtroendet för information generellt. Syftet skulle vara att 

sprida förvirring som ett sätt att styra ett samhälle. 

Lazer et al. (2018) konstaterar att vi vet att fake news sprids viralt på sociala media. Men att 

veta hur många som stöter på eller delar en falsk nyhet är inte detsamma som att vi vet hur 

många som faktiskt läser den eller blir påverkade av den. Det finns ännu inga undersökningar 

som utvärderar de medel- eller långtgående effekterna av att vi exponeras för falska nyheter. 

Av stort intresse är förstås om läsarnas politiska preferenser eller beteenden påverkas. Men 

bortom effekten på politiska val och det vi vet om medias starka inverkan generellt, så finns det 

många potentiella vägar för påverkan som inkräktar negativt på samhället och individen, från 

ökande cynism och apati till hetsande extremism. 

 

2.2 Hur exponerade är vi för fake news? 

Som Lazer et al. (2018) skriver finns det överraskande få vetenskapliga svar på hur vanlig falsk 

information är och hur vi påverkas av den. I en nätbaserad eftervalsenkät konstaterade Allcott 

och Gentzkow (2017) att den vuxna medelamerikanen hade exponerats för en eller flera falska 

nyheter relaterade till valkampanjen under månaderna närmast före presidentvalet år 2016. Fab-

ricerade nyheter kopplade till kandidaterna Trump och Clinton, delades 30 respektive åtta mil-

joner gånger på Facebook. Av dem som mindes dessa nyheter, var det ungefär hälften som 

trodde på dem. Undersökningen gjordes för att ge en teoretisk och empirisk bakgrund till de-

batten, om huruvida Donald Trump skulle blivit vald till president om det inte varit för infly-

tandet av den florerande falska informationen på Internet. 

Genom en enkätstudie kom Tandoc, Lim och Ling (2018) fram till att vuxna amerikaner lurades 

av en falsk nyhetsrubrik i 75 procent av fallen. En fallstudie som refereras i flera artiklar, hand-

lar om foton av de bussar som felaktigt påstods transportera betalda deltagare till en anti-Trump 

demonstration. Dessa foton spreds ursprungligen av en Twitter-användare som vid tillfället 

hade endast 40 följare, en av dessa postade dem vidare till den sociala nyhetssajten Reddit, 

varifrån de delades vidare på Facebook. Till slut hade nyheten delats mer än 370 000 gånger. 

Presidentkandidat Trump var en av dem som delat nyheten (Maheshwari, 2016). 

I en kvantitativ undersökning om sanna och falska nyheters olika spridningsmönster på Twitter 

framkom, att falska rykten var 70 procent mer sannolika att bli retweetade än de sanna 

(Vosoughi, Roy & Aral, 2018). Lazer et al. (2018) refererar till en möjligen något kontraste-

rande uppgift; enligt Facebooks egen uppskattning är mindre än 0,1 procent av innehållet på 

plattformen uppsåtligt manipulerat. Några detaljer av analysen fanns dock ej presenterade av 

företaget. 
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2.3 Vilka tror på fake news och varför? 

Även den mest skeptiska människa har en bias för att acceptera det den hör som sant! Denna 

egenskap är en kognitiv strategi som den mänskliga hjärnan använder sig av. Det är en effekti-

vare metod än att värdera varje enskilt påstående den konfronteras med. Denna förenkling kom-

pliceras dock av människans relativa flexibilitet av sanningen vid återberättande av en historia, 

eller när människor rentav ljuger medvetet. Att inte tro på något som är falskt kräver nämligen 

ett andra kognitivt steg. Om en person blir störd under denna process finns en risk att den falska 

informationen inte bearbetas. Trots att vi kan ha tidigare kunskap som skulle kunna ge oss en 

sannare bild, så tror vi automatiskt på det vi exponeras för (Marsh & Yang, 2018). 

När något är lätt för hjärnan att processa, tolkas det lättare som sanning än om hjärnan måste 

anstränga sig. Vi är därför mer benägna att tro på information som förmedlas till oss genom 

distinktioner och klarheter, än om de förmedlats med otydligheter som främmande accenter, 

hummanden och lågkontraster. Detsamma gäller för sådant som repeterats för hjärnan många 

gånger. Detta ”flyt” är inte endast begränsat till lättheten i processandet utan gäller också hur 

lätt informationen är att förstå. En ackompanjerande bild relaterad till innehållet gör informat-

ionen lättare att förstå och förstärker tilltron till ett påstående, det gäller även om bilden i sig 

inte bevisar själva påståendet. Vetenskapliga symboler som bilder av hjärnan, irrelevant neuro-

vetenskap i referenserna, formler, grafer och bilder på vetenskapsmän kan göra att ett budskap 

tolkas som mer sanningsenligt, även om de inte tillför någon egentlig information (Marsh & 

Yang, 2018). 

Om källan till informationen framstår som pålitlig, kan det vara ett sätt för oss att fastställa hur 

trovärdigt ett innehåll är. Efter en tid minns vi dessvärre vanligtvis själva informationen bättre 

än vi minns vem vi hört den av. Vi minns att Washington DC är USA:s huvudstad, men vem sa 

det till oss första gången? Övertygelsen om ett budskap befästs över tid, medan ursprunget faller 

i glömska. En annan bedömningsstrategi för att verifiera sanningshalten, skulle därför istället 

kunna vara antalet källor som berättar samma information. Ju fler som säger samma sak, ju mer 

kan vi lita på det. Men även här spelar hjärnans heuristiska förenklingar oss ett spratt, eftersom 

vi tenderar att processa en återkommande åsikt från en enda källa som repeterar samma sak, på 

samma sätt som när den kommer från flera olika källor (Marsh & Yang, 2018). 

Känslor kan ha en nyckelroll i spridningen av falsk information. Det finns en benägenhet att 

vilja dela känslomässiga berättelser, samtidigt som emotionella tillstånd i sig själva driver vil-

ligheten att dela information. Detta förklarar varför de historier som sprids lättast har ett inne-

håll som framkallar känslor av upprördhet som avsky, motvilja och förtrytelse, men faktiskt 

också de berättelser som roar och värmer inombords (Marsh & Yang, 2018). 

Enligt medieforskningens selektiva exponeringsteori antas människor söka massmedieinnehåll 

som de tror stöder deras inställning, samtidigt som de söker undvika exponering för information 

som strider mot de personliga uppfattningarna. Det finns också en benägenhet att acceptera 

information som sann och riktig när den är bekant sedan tidigare (bekräftelse-bias). Människor 

tenderar dessutom att anpassa sina övertygelser till de värderingar som råder i den egna sam-

hällskulturen (Lazer et al., 2018). I viss utsträckning väljer Facebook-användare den inform-

ation de presenteras för, därför kommer en persons nyhetsflöde på plattformen generellt att 

återspegla de övertygelser användaren redan har (Rochlin, 2017). De sociala sfärerna stärks 

av informationsutbyte och enligt Tandoc, Ling och Lim (2018) kan det vara så att sannings-

halten och kvalitén på informationen blir av sekundär betydelse i dessa sammanhang. Intresset 

för verifierade fakta har till stor del ersatts av personlig övertygelse och känslomässigt baserade 

argument, ofta med sin grund i rädsla och oro. Det vi tror på är en historia som är i linje med 

vad vi vill höra, blinda för bevis och med en misstro mot auktoriteter (Rochlin, 2017). 



7 
 

Sociala spänningar och konflikter främjar benägenheten att tro på nyheter som bekräftar fiend-

skapen mot en annan grupp. Det är när det råder samhällsoro som falsk information får den 

extra näring som behövs för att slå rot menar Tandoc, Lim och Ling (2018). Det är i denna 

kontext som fake news finner sin publik. 

Allcott och Gentzkow (2018) fann i sin eftervalsundersökning av valet i USA 2016, tre faktorer 

som med statistisk signifikans korrelerade med en korrekt identifiering av vilka nyheter som 

var sanna och falska. Äldre personer, människor med högre utbildning samt de som ägnade 

längre tid till nyhetskonsumtion besatt denna kognitiva förmåga. Däremot var människor som 

uppgav att sociala medier varit deras viktigaste nyhetskälla i samband med valet mer benägna 

att tro på både sanna och falska nyhetsrubriker. Det sistnämnda gällde även republikaner medan 

demokrater lättare kunde identifiera de falska nyheterna. 

 

2.4 Kommunikationsteknologin, medias roll i det demokratiska 
samhället, pressetik och sociala medier 

Teknik inducerar social förändring på två sätt. Dels genom att skapa nya möjligheter och dels 

genom att skapa nya problem – för både samhället och individen (Mesthene refererad i Hynes, 

2017). 

Med modern kommunikationsteknologi kan vi dela information om samma händelser med mil-

jontals människor i realtid, nästan var som helst i världen (Sutton & Giddens, 2014). Språnget 

från flera månader långa skeppstransporter av sändebud över haven, till nutida digitala inform-

ationshastighet i tid och rum, är närmast ofantligt stort. Teknologin medför stora sociala förde-

lar i kontakten med familj, vänner och arbetskamrater (Hynes, 2017). Men sociala medier är 

inte längre bara plattformar där händelser från det privata livet delas, utan är intimt sammanflä-

tade med nyhetsmedia där vi reagerar på innehållet i den delade informationen (Rochlin, 2017). 

I det demokratiska samhället har oberoende media länge haft en viktig funktion genom att be-

vaka de styrande, informera, utbilda och vara ett forum för offentlig debatt. En sund journalistik 

i ett demokratiskt land beaktar alla människors informationsbehov men ger också utlopp för 

yttrandefriheten. Innan Internet var det dagstidningen som nådde ut till den större massan till-

sammans med radio och TV-nyheter. Ett ökande utbud av TV-kanaler, nyhetsmedia på Internet 

och vikande dagstidningsförsäljning har lett till en ökad fragmentisering och exponering för ett 

allt mer diversifierat nyhetsinnehåll (Hynes, 2017). Omkring 47 procent av de vuxna (≥18 år) 

amerikanerna fick 2017 sin nyhetsuppdatering via sociala medier, där Facebook var den domi-

nerande källan, ofta (20 procent) eller ibland (27 procent). Det är en ökning från 44-procents-

nivån år 2016 (Shearer & Gottfried, 2017). Att sociala medier blir allt viktigare också som 

svenskarnas nyhetsmedium bekräftar Mediebarometern 20171, 27 procent tog del av nyheter 

(ej specificerat hur frekvent) via Facebook, en ökning från 22 procent året innan. Samtidigt 

minskade dagstidningsläsandet på daglig basis för första gången till under 50 procent. I ålders-

gruppen 15–25 år uppgav 42 procent att de använder Facebook som nyhetskälla. Facebook är 

därmed den vanligaste nyhetsdistributören bland ungdomar i Sverige enligt institutet (Nordi-

com, 2018). 

Väl ansedda medier strävar efter sanningsenlig nyhetsrapportering och när de misslyckas med 

att uppfylla dessa normer hålls de ansvariga av kollegor och myndigheter2. De journalistiska 

                                                           
1 I den svenska undersökningen var åldern på dem som tillfrågades 9–79 år. 

2 I Sverige: Allmänhetens Pressombudsman – Pressens Opinionsnämnd. 
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reglerna beaktar värderingar, principer och beteendepraxis. Etiska normer till trots skulle det 

vara dumt att påstå att konventionella media alltid hållit sig till den absoluta sanningens dygd 

(Hynes, 2017). Sedan 1990-talet har allmänhetens tilltro till traditionella medier minskat mar-

kant. Detta minskade förtroende anses spela en betydande roll för hur fake news kunnat få sådan 

genomslagskraft (Rochlin, 2017). 

Vi lever numera i ett medielandskap vi kan benämna som hybridmedia. Aktörer i sociala och 

traditionella medier interagerar i både skapande av innehåll och i inflytande över spridningen 

av nyheter på och mellan olika medieplattformar (Hemsley & Snyder, 2018). Med utvecklingen 

av digital kommunikation och Internet har det skett en social förändring i hur vi interagerar och 

kommunicerar (Hynes, 2017). Genom sociala medieplattformar som Facebook och Twitter har 

det skapats ett utrymme för människor att sprida innehåll till en egen masspublik av vänner och 

följare (Hemsley & Snyder, 2018). Utan någon tydlig ansvarighet för faktakontroll eller red-

aktionell bedömning delas innehåll oreserverat mellan användare. En avsändare utan renommé 

och meriter kan sprida information till en ansenlig publik, fullt jämförbar med stora etablerade 

mediers räckvidd (Allcott & Gentzkow, 2017). Tekniken har gjort det enkelt för ett brett spekt-

rum av aktörer att skapa innehåll, sant som falskt, och sedan sprida det snabbt och globalt 

(McGonagle, 2017). 

 

”Social bots”, botar3, är involverade i flödet av information på Internet på en mängd olika sätt. 

De kan exempelvis vara programmerade att manipulera olika algoritmer eller förekomma som 

fiktiva profiler/användarkonton vilka ”gillar”, delar eller söker information. Mellan 9 och 15 

procent av kontona på Twitter är botar och Facebook uppger att så många som 60 miljoner botar 

hemsöker plattformen (Lazer et al., 2018). Dessa försvårar möjligheten att fastställa identiteten 

på upphovspersonen och vilka intressen som finns bakom den spridda informationen vid fakta-

granskning. Bristen på transparens kring de algoritmiska processer som påverkar sökresultat/in-

formation som riktar sig till så kallade ”filter-bubblor”, är ett påtagligt problem (McGonagle, 

2017). 

 

Som en svensk jämförelse presenterade FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut den 29 augusti 

2018, en ny studie om förekomsten av automatiserade konton på Twitter i samband med det 

svenska valet i september 2018. Enligt studien hade antalet botar som twittrat om det svenska 

valet under augusti (fram till den 20 augusti) ökat till nästan dubbelt så många som i juli månad. 

Ungefär 6 procent av de konton som diskuterade valet och svensk politik var enligt undersök-

ningen automatiserade konton. Om de konton som tagits bort och stängts av under samma pe-

riod förutsattes vara botar, handlade det om så många som 17 procent av kontona och om cirka 

80 000 tweets. Av studien framgick också att det fanns en tydligt snedvriden representation av 

de politiska preferenserna bland de automatiserade kontona (Fernquist et al., 2018). 
 
 

 

2.5 Den minskade respekten för kunskap och 
auktoriteter 

Enligt Hynes (2017) har Internet gett alla röster en likvärdig status. Ord från någon med 

många års erfarenhet och kunskap inom sin profession värderas inte mer än ord som kom-

mer från en amatör. Professionella journalister, kritiker, redaktörer och andra förmedlare 

av information och kunskap ersätts av amatörbloggare. Som en bekräftelse på användar-

deltagandets genomslagskraft på Internet, utsåg tidningen Time ”You” till ”Årets person 

2006”. Enligt Grossman citerad av Hynes (Ibid.) handlar det om en omvridning av makten 

                                                           
3 Sv. pl. Ordet används oftast om datorprogram som fungerar relativt självständigt, så kallade mjukvarurobotar. 

Källa: IT-ord. 
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från de få till de många, vilket inte bara kommer att förändra världen, utan det kommer 

också att förändra hur världen förändras. Hynes (Ibid.) refererar vidare till Carr, som menar 

att demokratiseringen av online-innehåll har lett till ett korroderande av sanningen och ett 

förringande av kompetens, erfarenhet och talang. 

Den destruktiva inställningen till kunskap och kompetens oroar inte minst forskarsamhället 

som ser allvarliga konsekvenser. Den nuvarande amerikanska presidentadministrationens 

bedömning av forskningen om klimatförändringen som ett bedrägeri, är ett exempel på hur 

systematiserad kunskap nedvärderas. Vetenskapen politiseras och aktörer väljer att an-

vända de uppgifter som stödjer den egna agendan (Laine & Taichman, 2017). 

Politiseringen kan ge konsekvenser för vetenskapen om forskning som strider mot rådande 

politiska intressen nedprioriteras finansiellt av staten. Lajtha (2017) menar att otillräcklig-

het i forskarsamhällets förmåga att kommunicera och lära ut kunskap till allmänheten kan 

ses som en orsak till vetenskapens position, samtidigt som det kan vara en nyckel till lös-

ning för att stärka den. Men forskarsamhället behöver också ge akt på den vetenskapliga kva-

litén och på god forskningspraxis. I ett samhälle med ett överflöd av falsk information, där 

emotionella svar på frågor tillåts dominera över evidensbaserade slutsatser, måste tillförlitlig-

heten till vetenskapen ges intern uppmärksamhet och omsorg inom akademin. Här har också 

granskare och förmedlare en ansvarsfull uppgift för att inte förvränga forskningsempiri på dess 

väg från upphovsperson till allmänhet, liksom ett ansvar för att förbättra förmågan hos publiken 

att kunna bedöma trovärdigheten (Spiegelhalter, 2017). 
 

2.6 De ekonomiska motiven bakom produktionen 
av fake news 

De finns två dominerande motiv bakom intentionen att producera falsk information, det ena är 

ekonomiskt, det andra ideologiskt (Tandoc, Lim & Ling, 2018). Det ideologiska behandlades i 

avsnittet På vilket sätt är fake news dåligt.  

Med spridning av fake news som affärsidé är hindren att skaffa sig tillträde till mediemarknaden 

små, det är enkelt att skapa webbplatser och tjäna pengar på falska nyheter via annonsplattfor-

mar (Allcott & Gentzkow, 2017). Rochlin (2017) menar att det är marknadskrafterna som styr 

medieinnehållet, därför bidrar såväl traditionella som falska nyhetssajter till utbredningen av 

fake news och en era av postsanning. Provocerande rubriker säljer, medan en neutral och ob-

jektiv historia däremot går förlorad. Avsikten är att nyheten ska få så många gilla och delningar 

som möjligt, eftersom antalet klick genererar reklamintäkter. En viktig del i spridningen av fake 

news är beteendet hos majoriteten användare – de läser inte bortom artikelns rubrik. Rochlin 

(Ibid.) refererar till en studie av Gabielkov et al. som visade att hela 59 procent av nyhetsartik-

larna som delades på Twitter, aldrig lästes innan de delades. 

Ytterligare en dimension av de ekonomiska drivkrafterna bakom fake news, är sociala medie-

användarna i egenskap av handelsvara. En sann nyhet som exploderade våren 2018, var företa-

get Cambridge Analyticas insamlande av personinformation via en app på Facebook, där cirka 

87 miljoner användare ska ha berörts. Företaget misstänktes ha sålt data till både Trump- och 

Brexit-kampanjerna, där den användes för att skicka profilanpassad information, så kallade 

Dark Ads4, till användarprofilerna i syfte att gynna valutgången till datakundernas fördel 

(Lindhe & Hamidi-Nia, 2018). 

                                                           
4 ”Dunkel annons”, webbannons som riktar sig till en bestämd målgrupp och som visas bara för den målgruppen. 

Källa: IT-ord 
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2.7 Begränsningar av spridningen 

I en studie om spridningsstrukturer på sociala medier, konstaterar Vosoughi, Roy och Aral 

(2018) att botar sprider sanna och falska nyheter med samma hastighet och att det är det mänsk-

liga beteendet som ligger bakom spridningsmönstret. Enligt artikeln är det belagt att de falska 

nyheterna sprids snabbare, djupare, bredare och till fler användare än de sanna. Av detta drar 

författarna slutsatsen, att fokus i försöken att begränsa spridning, snarare bör ligga på beteende-

mässiga än på teknologiska ingrepp. 

Berghel (2017) menar att falska nyheter är ett problem till följd av tekniken och därmed också 

bäst bekämpas med tekniska medel, så som detektorer. Till detta ställer sig Rochlin (2017) dock 

tvivlande, han ser med skepsis på det mänskliga intresset och viljan att installera detektorer för 

falsk information. Han framhåller att detektionsprogram för fake news redan utvecklats men 

ännu inte visat upp några konkreta resultat. Detsamma gäller för förteckningar över otillförlit-

liga web-sajter där användare kan gå in och söka information (och även interagera genom att 

komplettera), båda dessa metoder når endast dem som redan är medvetna enligt Rochlin. 

Lazer et al. (2018) ser individens stärkta egenmakt genom utbildning i kritiskt tänkande och 

värderingsförmåga som en av två huvudmetoder mot flödet och inverkan av fake news. Olika 

former av faktakollsajter (fact-checking website)5 förs också fram i diskussionen. Beständig-

heten av effekten av sådana metoder är dock varken entydiga eller vetenskapligt belagda. För-

fattarna refererar till selektiv exponeringsteori och menar att partiskhet och ideologisk överty-

gelse riskerar att avstyra faktakontroll. Individen tenderar att inte ifrågasätta trovärdigheten i 

informationen om den inte direkt strider mot dess förutfattade meningar, eller att det finns andra 

incitament att tvivla på den. 

Som en andra identifierad väg att gå ser Lazer et al. (2018) strukturella förändringar, med syfte 

att förebygga exponering av fake news genom plattformsbaserad detektion och intervention via 

botar och algoritmer. Medieplattformarnas metoder för att sprida och rikta annonskampanjer, 

borde rimligen kunna designas också till att fungera som effektiva åtgärder för att minska sprid-

ningen av fake news på samma plattformar. Medieindustrin har tagit steg mot ett större etiskt 

och socialt ansvar, men forskarna efterfrågar ett större samarbete med akademin. Lazer et al. 

(Ibid.) problematiserar vidare åtgärder som självreglerande plattformspolicys och statliga re-

gleringar av nyhetsinnehåll på medieplattformarna, vilka skulle kunna effektivisera insatserna 

mot förekomsten av fake news. Det är emellertid känsliga åtgärder som väcker betänksamhet 

kring frågan om censur. 

 

2.8 Yttrandefriheten 

När Frankrikes president Emmanuel Macron i januari 2018 meddelade att han ville ha en lag 

som reglerar fake news, möttes det av stark kritik från bland annat svenska högerdebattörer; 

staten ska inte begränsa yttrandefriheten (Frick, 2018). Just tystandet av oppositionen ansågs 

vara syftet när Malaysia i april förbjöd spridningen av falska nyheter, med fängelse som påföljd 

(Sveriges television SVT, 2018). Om tystande av oppositionen var anledningen, så visar det på 

ännu en aspekt av hur fenomenet fake news kan användas för att uppnå politiska mål. I detta 

sammanhang kan det vara värt att notera risken med den vida användningen av begreppet och 

                                                           
5 Ex. politifact.com och faktiskt.se 
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avsaknaden av en entydig definition, vilket riskerar ge upphov till missbruk genom godtycklig 

tolkning då nationella lagar statuerar kriminalisering av falska nyheter (McGonagle, 2017).  

McGonagle (2017) betonar yttrandefrihetens centrala roll i det demokratiska samhället. Värdet 

i sökandet efter sanningen, för individen och för samhället, är central i argumentationen för 

yttrandefrihet. Det skydd av yttrandefriheten som föreskrivs i artikel 10 i Europakonventionen, 

är inte begränsat till fakta och saklighet utan täcker också in åsikter. Beskaffenheten av fakta 

kan påvisas, medan det inte är möjligt att bevisa sanningen om värderingar eller åsikter. 

McGonagle menar att krav på bevis för sanningen i en åsikt är att göra intrång på yttrandefri-

heten, men att även en åsikt bör ha en adekvat saklig grund. Utan någon saklig grund till stöd 

för värderingen eller åsikten kan den vara både förstorad och orimlig hävdar han. 

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna betonar i sin rättspraxis att alla ska kunna 

delta i den offentliga debatten, men att det är särskilt viktigt att journalister och media kan bidra 

till den allmänna opinionen genom att sprida idéer och information. Journalistikens uppgift är 

att informera om frågor av allmänt intresse som allmänheten har rätt att ta del av. McGonagle 

(2017) argumenterar för olika aktörers yttrandefrihet också genom att de fungerar som offent-

liga vakthundar av maktens företrädare. Det verbala våldet och anklagelser om fake news mot 

media och journalister, skall ses som ett allvarligt hot mot varje demokratiskt samhälle. 

 

2.9 Nyhetsvärderaren – ett svenskt initiativ 
från civilsamhället 

Nyhetsvärderaren är ett samarbetsprojekt mellan Uppsala universitet, RISE Interactive samt 

Vetenskap & Allmänhet. Mer än 2 700 gymnasieelever och lika många högstadieelever deltog 

i detta massexperiment 2017. Elever och lärare tränade på att behandla nyhetsflöden på ett ve-

tenskapligt sätt med källkritiska metoder och bidrog samtidigt till ny forskning. De frågor som 

experimentet skulle ge svar på var: ”Vilka nyheter rör sig i unga människors digitala nyhetsflö-

den och hur trovärdiga anser ungdomarna själva att nyheterna är?” (Nygren & Brounéus, 2018). 

Resultaten från nyhetsvärderingsexperimentet visar att svenska gymnasieungdomar i första 

hand tog del av nyheter på etablerade nyhetssajter och inte via sociala medier. Det skulle betyda 

att ungdomar i högre grad läser och delar trovärdiga nyheter än vad man tidigare antagit (Ny-

gren & Brounéus, 2018). Utfallet i experimentet motsägs dock av svaren i den enkät som in-

ledde undersökningen, där 70 procent av eleverna uppgav att deras nyhetsflöde främst härrörde 

från sociala medier. Nygren och Brounéus ger en möjlig förklaring till diskrepansen, som att 

eleverna valde att gå direkt till nyhetssajterna när de tillämpade värderingsverktyget i experi-

mentet, men att deras verkliga nyhetsflöde i större utsträckning innehöll nyheter delade via 

sociala medier (Ibid.). 

 

2.10 Teoretisk utgångspunkt 

Studien utgår inte från några tidigare formulerade teorier. Den är en kvalitativ undersökning av 

ett, så långt kunnat överblickas, tidigare outforskat område. Därmed syftar uppsatsen till teori-

utveckling.  



12 
 

3. METOD OCH MATERIAL 

Detta kapitel behandlar undersökningens design och genomförande. Studiens metod tas upp 

inledningsvis, därefter följer ett utförligt avsnitt om undersökningens urval och avgränsningar. 

Speciella etiska överväganden vid undersökningar på Internet behandlas i det nästkommande 

avsnittet och därefter redogörs för kategoriseringar och teman i studien. Kapitlet avslutas med 

en diskussion om undersökningens kvalité och dess utmaningar. 
 

3.1 Design och metodval 

Studiens frågor studeras i första hand med hjälp av en kvalitativ ansats, eftersom uppsatsen 

primärt handlar om att åskådliggöra civilsamhällets mobilisering mot spridningen av vilsele-

dande information. Studien rör sig inom ett område som, såvitt kunnat överblickas, tidigare inte 

studerats. Studien har, mot den bakgrunden, en starkt explorativ karaktär, det vill säga den syf-

tar till att öka kännedomen om ett tidigare inte känt område, vilket kan ge underlag till att for-

mulera problem mer precist vid framtida studier (Ejvegård, 2009). Angreppssättet är kvalitativ 

innehållsanalys, en forskningsteknik som refererat till Holsti (i Bryman, 2011) innebär: 

…varje teknik som används för att dra slutsatser utifrån en objektiv och systema-

tisk beskrivning och specifikation av det karaktäristiska i olika slags budskap. 

Vad som kan sägas generellt om kvalitativ analys är att den alltid är iterativ. Genomgång av 

datamaterialet sker flera gånger och insamlingen sker parallellt med analysen i processen 

(Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s 34). 
 

3.2 Urval och avgränsningar  

För uppsatsen har använts ett målstyrt urval, det vill säga datakällorna har valts ut på ett strate-

giskt sätt för att vara relevanta för det formulerade syftet och frågeställningarna (Bryman, 

2011).  

Studien baseras på datamaterial från sajter på Internet. Det finns speciella omständigheter med 

webbsajter som databas, vilka Bryman (2011) talande beskriver som en upplevelse av att för-

söka ”skjuta mot ett mål som inte bara rör sig hela tiden utan som också befinner sig i ständig 

omvandling”. Webbsajterna uppdateras kontinuerligt, nya sajter uppkommer ständigt och be-

fintliga sajter försvinner. Detta medför att informationen ibland inte längre finns tillgänglig då 

datainsamlingen är slutförd, eller till och med försvinner under arbetets gång. En annan försvå-

rande omständighet är den stora mängden tillgänglig information som finns på Internet och att 

den samtidigt inte är nåbar via någon övergripande sökmotor. Det innebär en risk för skevheter 

i resultatet, beroende på hur representativt samplet blir. I problematiken ligger också hur väl 

avsökningen utfaller, beroende av de valda sökorden och dess kombinationer (Bryman, 2011). 

Det huvudkriterium som initialt styrde urvalet till denna studie var de civilsamhällesaktörer 

som har en uttalad ambition att motverka vilseledande information. Med det utfall som ganska 

snart kunde skönjas, fick sökfältet utökas för att även innefatta civilsamhället i kombination 

med aktörer utanför civilsamhället. Detta gjordes för att öka studiens relevans. Huvudkriteriet 

omdefinierades följaktligen till aktörer i civilsamhället, som agerar självständigt eller i direkt 

samarbete med hybridaktörer, vilka verkar för att begränsa förekomsten av vilseledande in-

formation. 
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Med civilsamhälle avser Rothstein (2003) det fält som existerar mellan individen och de statliga 

strukturerna, det vill säga frivilligorganisationerna. Frivilligorganisationer kan vara av mycket 

olika karaktär. En del har en formell organisation – som till exempel nationella fackföreningar 

eller branschorganisationer – medan andra karakteriseras av informella och svagt organiserade 

relationer mellan medlemmar, till exempel grupper för grannsamverkan. Också deras relationer 

till staten kan variera. Åtskilliga frivilligorganisationer har över huvud taget ingen relation till 

staten medan andra organisationer kan ha starka kopplingar till staten. 

I denna uppsats syftar civilsamhället på den sfär i det demokratiska samhället, vari aktörer ver-

kar utanför staten och marknaden, i frivilliga sammanslutningar mellan individer. De aktörer 

som inte på ett renodlat sätt kan uppfattas som civilsamhällets aktörer, benämns hybridaktörer. 

Definitionen av hybridaktör avser här sammanslutningar där civilsamhället verkar i samarbete 

med offentligt drivna aktörer och/eller vinstdrivna aktörer på marknaden. Bedömningen av 

sådana sammanslutningar har gjorts från fall till fall, där principen för urval har varit att aktivi-

teten inte fick ha en prägel av ekonomisk profit eller tydlig styrning/initiativ från offentlig sek-

tor. Aktiviteten skulle ha en tydlig ansats att motverka spridning av fake news, utan att rikta 

angrepp mot någon enskild person. Folkuniversitet Göteborg exemplifierar på ett utmärkt sätt 

begreppet hybridaktör; ett studieförbund grundat av universitetet och studentkåren, där verk-

samheten omfattar folkbildning, skolor, organisationer och företag, i ett nära samarbete med 

universiteten. 

 

 

Figur 1: Exempel på konstellationer (egen illustration) 

 

Studien är, som redan framgått, avgränsad till en svensk kontext, detta för att alls göra den 

möjlig inom ramen för uppsatsens begränsade tidsperspektiv. Den virtuella kontexten är närm-

ast oändlig och populationen som är föremål för studien är okänd. För att göra insamlingen av 

data överblickbar, gjordes därför sökningarna över endast en sökmotor; Google. 

Initialt gjordes sökningarna öppet och prövande för att skapa en uppfattning om vilka sökord 

som gav utdelning som relevanta sökträffar. Efter att en lista med sökbegrepp bestämts, utfördes 

en systematisk sökning under två dagar; den 26 och 27 juni, där sökningarna den 27 juni om-

fattade sökkombinationerna som innehöll källkritik. De sökbegrepp som användes i den syste-
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matiska sökningen var ”civilsamhället mot fake news / falska nyheter / fejkade nyheter / vilse-

ledande information”, ”stoppa fake news / falska nyheter / fejkade nyheter / vilseledande in-

formation”, ”organisation* mot fake news / falska nyheter / fejkade nyheter / vilseledande in-

formation”, ”grupp* mot fake news / falska nyheter / fejkade nyheter / vilseledande informat-

ion”. ”grupp* faktakoll”, ”organisation* faktakoll”, ”grupp* källkritik” samt ”organisation* 

källkritik”.  

Sökningarna gjordes med exakta ordalydelser (och med de valda sökbegreppen inom citations-

tecken). När sådana träffar inte hittades sökte Googles sökmotor automatiskt efter träffar där 

alla ord förekom någonstans i dokumentet. 

Endast sökträffar från Googles tre första sidor togs med i undersökningen på grund av den 

succesivt avtagande relevansen, samt det relativt rika antalet kombinationer av sökbegrepp. Vid 

denna sökning gjordes en ytlig bedömning av sökträffarna. Sökträffar som genast kunde ute-

slutas var: 

 

• Nyhetsmedia där det tydligt framgick att innehållet utgjorde nyhetsrapportering om hän-

delser kopplade till nationell styrning och EU-arbete rörande fenomenet, rapportering 

om utländska nyheter om fake news, rapportering om kritiken kring Facebooks hante-

ring av hur nyheter sprids på den sociala plattformen, eller andra nyhetshändelser som 

tydligt inte handlade om mobilisering mot fake news. 

• Biblioteks- och utbildningsväsendets sajter i de fall de endast innehöll allmän informat-

ion om källkritik. 

• Tydligt kommersiella aktörer. 

• Dokument utan identifierbar källa. 

• Andra obestämbara dokument. 

 

Utfallet av sökningen var 114 sökträffar, som efter en bortsortering av dubbletter kunde redu-

ceras till en lista innehållande 102 analysenheter. En selektering av dessa sökträffar genomför-

des under påföljande tvåveckorsperiod. Denna selektering inbegrep en grundligare analys av 

dokumentets textinnehåll i relation till undersökningens syfte och frågeställningar, liksom en 

utökad identifiering av aktören. Listan med sökträffar infogades i en tabell i Excel med kolum-

ner för aktören/aktörerna. Denna tabell utökades efterhand med kolumner för typ av aktör (fack-

förbund, intresseorganisation etc), vad för slags aktivitet som genomfördes för att motverka 

fake news, vilken målgrupp den riktade sig till och ur vilket perspektiv aktören relaterade till 

fenomenet. I ytterligare en kolumn kopierades text från sökträffens sajt in, för att säkra relevant 

information från att försvinna. 

Många av sökträffarna krävde en noggrann efterforskning för att den egentliga aktören skulle 

kunna identifieras. Det blev snart tydligt att flera aktörer inte enbart representerade civilsam-

hället utan verkade tillsammans med marknaden eller staten, eller i en kombination av dessa. 

Behovet av begreppet hybridaktör framträdde således. En distinktion av begreppet gjordes för 

att avgöra vilka av de som sammantaget deltog i en aktivitet, som skulle anses vara aktören för 

aktiviteten. En åtskillnad gjordes, där de deltagare som på något sätt var med och organiserade 

aktiviteten hörde till aktören, medan paneldeltagare i exempelvis en arrangerad paneldebatt inte 

räknades in. Detta hade betydelse för inplaceringen i kategorierna när aktiviteten var ett ar-

rangemang med många inblandade, i ambitionen att hitta en struktur i datamaterialet som speg-

lade en rättvis bild av civilsamhällets engagemang. Utan denna distinktion fick civilsamhället 

en tendens att även ingå i konstellationer där det var näringslivet eller offentlig sektor som var 
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drivande och ansvarig för aktiviteten. Ett sådant exempel var en temadag för eleverna på Upp-

lands-Brogymnasiet, där den ideella organisationen #jagärhär bjudits in som föreläsare.6  

Samtidigt med selekteringen av Googles sökträffar, gjordes också en form av snöbollsurval i 

studien. Denna samplingsteknik är särskilt tillämpbar i de fall där det saknas en tillgänglig ur-

valsram för den population som ska undersökas (Bryman, 2011). I den här undersökningen 

fungerade tekniken som ett komplement, genom att information i sökträffarna ibland ledde vi-

dare till ytterligare aktörer som var relevanta för att ingå studien. De analysenheter som lades 

till materialet genom detta snöbollsurval, var sådana som väsentligt tillförde något nytt till 

materialet. 

Tidsavgränsningen för publiceringen av dokumentet eller tidpunkt för aktiviteten, sattes till de 

senaste 24 månaderna, detta både för att säkerställa studiens aktualitet och för att behålla ana-

lysenheter som avsevärt bidrog till studiens värde. Vartefter analysenheterna fastställdes, note-

rades också förekomsten av delningslänkar till olika sociala medier i webb-dokumenten. Detta 

gjordes eftersom just spridning av information är en central del av den problemkontext som 

studerades och därför kunde komma att vara av intresse. 

För att dokumentera arbetet och stärka dess akribi antecknades datumen för besöken på de olika 

sajterna. Enligt den konvention om löpande noteringar som Bryman (2011) framhåller, har detta 

blivit ett allt vanligare krav vid referenser till webbadresser. 

 

3.3 Etiska frågeställningar vid undersökningar 
på Internet 

Samhällsvetenskaplig forskning på Internet innebär speciella etiska beslutsöverväganden i frå-

gor som rör enskilda personers integritet. Kommunikationen mellan individer på olika sociala 

medier och tillgängliga forum, sker öppet och oskyddat med diffusa gränser mellan offentligt 

och privat. Dessutom sker i högt tempo en utveckling av denna virtuella miljö och vårt sätt att 

interagera där. The Association of Internet Researchers7 utvecklar fortlöpande rekommendat-

ioner som vägledning för Internet-forskarens etiska ställningstaganden (Bryman, 2011). 

De webb-sajter som ingått i denna studie var att betrakta som offentliga forum. Inga enskilda 

personer var heller direkt inblandade i undersökningen på sådant sätt, att kraven på information, 

samtycke, konfidentialitet eller nyttjande för forskning (Bryman, 2011) behövde beaktas. I da-

tamaterialet behandlades två offentliga Facebook-grupper. Gruppernas konversation utelämna-

des helt från insamlingen av data. 

Bedömningen gjordes att ingen potentiell risk fanns att någon kunde lida skada till följd av hur 

undersökningen utfördes. Således togs inga personliga kontakter med representanter för objek-

ten i studien. 

 

 

                                                           
6 http://www.ubro.se/vi-i-upplands-bro/samha-llsdag-pa-ubg-med-superaktuellt-tema-fake-news 

7 http://aoir.org/reports/ethics2.pdf 

 

http://www.ubro.se/vi-i-upplands-bro/samha-llsdag-pa-ubg-med-superaktuellt-tema-fake-news
http://aoir.org/reports/ethics2.pdf
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3.4 Kategorisering och teman 

Efter flera besök på webb-sajterna och genomgång av innehållet, utkristalliserade sig en bild av 

civilsamhällets mobilisering som i hög grad interagerande med både offentlig sektor och nä-

ringsliv. Tre kategorier av aktörer skapades utifrån denna bild: 

A. Civilsamhällets aktörer vars huvuduppgift var mobilisering mot fake news och som age-

rade självständigt.  

B. Hybridaktörer som hade mobilisering mot fake news som huvuduppgift eller biuppgift. 

C. Civilsamhällets aktörer, som agerade självständigt, med mobilisering mot fake news 

som biuppgift. 

För att avgöra om aktörernas aktivitet var en huvuduppgift eller biuppgift kontrollerades orga-

nisationens syfte och budskap. Varje analysenhet motsvarade på samma gång en aktör och en 

unik aktivitet i datamaterialet. Det betyder att två olika aktörer som deltagit i samma aktivitet 

inte togs med, däremot kunde två olika aktörer förhålla sig till samma aktivitet, genom att någon 

skapat aktiviteten och en annan aktör spridit den till sina medlemmar eller allmänheten. För två 

av aktörerna togs två aktiviteter med. I det ena fallet ingick aktiviteterna i samma sökträff, i det 

andra fallet var aktiviteten i sökträffen endast ett komplement till den verksamhet som var or-

ganisationens signum. 

Analysenheterna gavs ett ordningsnummer för att enkelt kunna hänvisa till dem i texten, där 

dessa skrivs inom parentes. För varje aktör gjordes också en beskrivning av typen av aktör, för 

att tillföra uppsatsen en mer ingående förståelse av i vilken form som civilsamhällets mobilise-

ring mot fenomenet gestaltade sig. Aktören, typ av aktör, aktiviteten och målgrupp listades i en 

tabell. 

För att bestämma på vilket sätt mobiliseringen skett, utifrån de skiftande dokument som materi-

alet bestått av, användes frågan Vad gör man? Ett exempel var när ett folkrörelsepolitiskt pro-

gram var det analyserade dokumentet, där det stöd till civilsamhället som uttalades identifiera-

des som mobilisering, det vill säga aktiviteten i studien. Aktiviteterna gavs namn efter teman 

som efterhand framstod i materialet. Cirkeldiagram användes i ett försök att ge en förenklad 

och översiktlig bild av aktiviteterna, där varje analysenhet motsvarade sin andel av respektive 

kategori.  

Aktiviteternas målgrupper söktes genom att läsa direkt i dokumentet, eller genom att söka vi-

dare på sajten i relevanta texter för syftet. När målgrupper inte uttrycktes specifikt, gjordes en 

tolkning av vem dokumentet riktades till, alternativt vilka som var potentiella läsare av det. 

Även målgrupperna infördes i cirkeldiagram, på samma sätt som aktiviteterna. 

Genom den iterativa processen blev både aktörerna och aktiviteterna mer bekanta och framstod 

tydligare efterhand. En rad faktorer kunde tolkas in i ett mönster som gjorde att fem huvudstra-

tegier framträdde. Sådana faktorer var kontexten de verkade i, målgrupper, typ av aktiviteter 

och andra utmärkande drag i roller och intentioner. 

En begränsad analys gjordes också utifrån textinnehållet i dokumenten omkring farhågor för 

konsekvenserna av fake news, bakomliggande faktorer till problemet, civilsamhällets betydelse 

för mobiliseringen och tron på utbildning som en åtgärd. Denna data fyller i någon mån ut 

bilden av civilsamhällets motiv bakom mobiliseringen och speglar av uppfattningar som före-

kommer. 

Dokumentens länkningar till sociala mediaplattformar sammanställes i ett stapeldiagram som 

en kompletterande information, vilken inte ingick i analysen som ledde fram till strategierna.  
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3.5 Undersökningens kvalité och utmaningar 

Samtidigt som informationen på Internet betraktas som gränslöst stor, kan det vara på sin plats 

att markera att urvalet för föreliggande studie ändå begränsats till detta enda sammanhang. Re-

sultatet skall också ses utifrån den speciella kontext som Internet med sin snabba förändrings-

benägenhet utgör, vilket framhållits tidigare i texten. 

I denna undersökning är det dokumenten som utgjort datakälla. Redan att välja dokument av så 

heterogen karaktär som en fri sökning på Internet resulterar i, innebär särskilda utmaningar för 

att uppfylla kvalitetskraven som ställs på datakällan. Bryman (2011) framhåller bland annat två 

aspekter kring dokumentens kvalité – autenticitet och trovärdighet. Paradoxalt hörde autentici-

tet och trovärdighet till själva den problematik som den föreliggande studien berörde. Samtidigt 

som motåtgärder mot vilseledande information undersöktes, så var just att söka källkritiskt en 

del av utmaningarna. Undersökningens resultat var helt beroende av en mycket noggrann efter-

forskning. Tidsåtgången för att identifiera vem som stod bakom en sajt eller ett innehåll, liksom 

att bilda sig en uppfattning om organisationens trovärdighet och sammansättning, har varit av 

betydande omfattning. Det förekom i sammanhanget anmärkningsvärt många organisationer 

med en komplex organisationsbildning och/eller finansiella aktörer inblandade. 

Den tredje kvalitetsaspekten (Bryman, 2011) som avser dokumentets representativitet, var 

svårbedömd utifrån den okända population som undersöktes. Skevheter i urvalet har redan upp-

märksammats i kapitlets avsnitt om urval och begränsningar. De fjärde aspekten (Ibid.) för do-

kumentets kvalité, meningsfullhet, ”är materialet tydligt och begripligt?” får anses uppfylld. 

Dokument som inte varit tydliga togs inte med i undersökningen. 

En inneboende del av problematiken med fake news, sitter i de glasögon varje läsare filtrerar 

innehållet igenom. Detsamma gäller förstås också för mig som undersökare. Objektiviteten har 

varit en utmaning under arbetet med undersökningen. Vilken utgångspunkt har jag som under-

sökare med mig och påverkas jag av aktuella nyhetshändelser under arbetets gång? Hjerm, 

Lindgren och Nilsson (2014) anser objektivitetskriteriet vara irrelevant i kvalitativ forskning 

och betonar istället forskarens förförståelse och kulturella kompetens. Som undersökare har jag 

dock i vissa fall sett ett behov av att pröva min objektivitet. 

Stabiliteten i datan, eller om begreppet reliabilitet används trots invändningar mot dess använd-

barhet i kvalitativ forskning (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014), kan ha påverkats av att kun-

skapen om komplexiteten kring både fenomenet och dess kontext ökade över tid. De bedöm-

ningar som gjordes i början av studien, kan inte garanteras att de hade bedömts på samma sätt 

om de gjorts längre fram i processen. Därutöver kan modifieringar av kriterier och avgräns-

ningar under den iterativa processen, med ambitionen att uppnå ett så reliabelt resultat som 

möjligt, samtidigt ha lett till skevheter i materialet. 

Studien gör inte gällande att ge en fullständig bild av det svenska civilsamhällets mobilisering 

mot fake news. Den bör endast ses som ett utsnitt ur den större verkligheten, så som den kan 

betraktas på webben. I den mån kvalitativ forskning kan hänvisa till undersökningens validitet, 

kan studien ändå genom både urval och metod sägas ha uppfyllt sitt syfte och svarat på fråge-

ställningarna. 

En brist i uppsatsen är att adekvat forskning kring det svenska civilsamhället inte har fogats in, 

vilket hade kunnat ge ytterligare relevant tolkning av resultatet i undersökningen. 

Undersökningen genomlyser inte civilsamhällets mobilisering mot fake news ur något genus-

perspektiv, då något sådant inte direkt framträtt.  
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

Som tidigare framkommit så utgår undersökningen inte från något teoretiskt ramverk. Därav 

följer att resultatet analyseras enbart utifrån det insamlade datamaterialet och bakgrundsforsk-

ningen. 

Resultatkapitlet inleds med en summarisk redogörelse av den allmänna mobiliseringskontext 

där civilsamhället verkar i sina försök att hejda spridningen av falsk information. I det därpå 

följande avsnittet ges en kortfattad redovisning av utfallet för indelningen i aktörskategorierna. 

Därefter följer en presentation av analysenheternas aktiviteter, målgrupper och kategoritillhö-

righet, indelade efter studiens elva olika teman; publik-/åhörarevenemang, utbildning och 

undervisning, framhåller civilsamhället/den enskilde, marknadsföringsaktivitet, checklista, 

bokproduktion, sociala medier, manifestation, granskning, radioutsändning och kommunikat-

ionskanal. 

I den nästkommande delen av kapitlet beskrivs aktiviteterna specifikt för fyra av analysenhet-

erna. Dessa har getts extra utrymme i resultatdelen på grund av deras inriktning och placering 

i en gråzon mellan bi- och huvuduppgift. Därpå följer ett avsnitt om farhågor för konsekven-

serna av fake news, bakomliggande faktorer till problemet, civilsamhällets betydelse för mobi-

liseringen och tilltron till utbildning som en åtgärd. Nästkommande avsnitt är en kort samman-

ställning över dokumentens länkningar till sociala medier. Sist i kapitlet presenteras undersök-

ningens fem huvudstrategier; grundläggande utbildning och undervisning, allmänbildande 

kompetenshöjning, understödjande, skapa debatt och påverkansarbete. 

Fokus för redovisningen av resultatet är uppsatsens frågor: 

1. Vilka aktörer i civilsamhället motverkar förekomsten av falsk information i medierna? 

2. Vilka aktiviteter använder dessa aktörer och till vilka målgrupper riktar de aktiviteterna? 

3. Vilka strategier tillämpar dessa aktörer? 

 

4.1 Mobiliseringskontext 

En avsevärd del av sökträffarna var nyhetsrapportering som handlade om att begränsa falsk och 

vilseledande information genom politisk styrning, på nationell och EU-nivå. Ett stort antal ny-

hetsartiklar behandlade också Facebooks kritiserade hantering av falska nyheter på plattformen, 

en nyhet som briserade under vårvintern 2018. Därtill återfanns nyhetsrapportering om kom-

mersiella verksamheter som ansågs marknadsföra sina produkter med vilseledande information. 

Nyhetsartiklarna var övervägande härrörande från etablerade media och syntes i sökresultaten 

som antingen publicerade på ursprungssajten, eller som delade i olika medier. Även i nyhets-

flödet på de civila intresseorganisationernas egna sajter återfanns dessa artiklar.  

Likaledes var utbildningsväsendets och bibliotekens sajter frekventa bland sökresultaten, men 

då i första hand med stående informationssidor och guider för kritisk granskning av källa och 

faktainnehåll. Med de uppställda kriterierna för den föreliggande studien, var det alltså en stor 

del av sökresultaten som föll utanför ett första urval. 

Bland de initialt 102 sökträffarna som ingick en andra selektering, återfanns flera analysenheter 

som föll in under kriterierna för mobilisering mot fake news, men som visade sig inte höra 

hemma i någon av aktörs-kategorierna, eller som av andra anledningar fick uteslutas. Värda att 

nämnas är Källkritikens dag den 13 mars med publika evenemang på flera platser i landet som 
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Kulturhuset i Stockholm8 och Campus Norrköping9, likaså initiativet Motargument.se, med 

syfte ”att bemöta rasistiska och främlingsfientliga påståenden och myter med argument, fakta 

och vetenskap”10, vilka påvisar omfattningen av uppmärksamheten på problemet. 

 

4.2 Det empiriska datamaterialet 

Det empiriska datamaterialet bestod av 30 analysenheter. Dessa redovisas i tabellerna 1 och 2. 

Av de 30 analysenheterna återfanns inte någon aktör i kategori A; civilsamhällets aktörer vars 

huvuduppgift var mobilisering mot fake news och som agerade självständigt. Till kategori B; 

hybridaktörer som hade mobilisering mot fake news som huvuduppgift eller biuppgift, hörde 

15 av aktörerna (1 – 15). Resterande 15 aktörer klassades in i kategori C; civilsamhällets aktö-

rer, som agerade självständigt, med mobilisering mot fake news som biuppgift (16 – 30). 

Inte heller någon av hybridaktörerna hade mobilisering mot fake news som huvuduppgift. 

Samtliga aktörer i kategori B var alltså konstellationer som gått samman för att agera vid en 

enskild aktivitet, med mobiliseringen mot fenomenet som biuppgift. 

Fyra av de femton hybridaktörerna var sammanslutningar där förutom civilsamhället både of-

fentliga organisationer och näringslivet deltog. Sex stycken var konstellationer mellan civil-

samhället och offentliga organisationer, medan de återstående fem var hybridaktörer samman-

satta av civilsamhället och näringslivet. Se tabell 1. 

 

 

Tabell 1. Aktörer i kategori B, hybridaktörer. 

Typ av aktör, aktivitetens tema och målgrupp. Den civila organisationen ingår antingen som en av flera arrangö-
rer/organisatörer för aktiviteten, eller som en integrerad del i en befintlig organisation. Civilsamhällets representant 
markeras i aktörs-kolumnen med understreck och i kolumnen för typ med parentestecken. Konstellationens sam-
mansättning av olika sektorer redovisas med C för civilsamhället, O för offentlig sektor och med N för näringsliv. 

AE 
nr 

Aktör, kat. B 
Civila organisationen  

Civil-
sam-
hället 
Offentlig 
sektor 
Närings-
liv 

Typ 
(Civila organisat-
ionen) 

Aktivitetens tema Målgrupp 

1 Forum 
Vinnova 
IBM Sverige 

C 
O 
N 

Sam-arrangörer av 
utmärkelse (Cen-
tral intresseorg.) 

Framhåller civil-
samhället/den en-
skilde 

Allmänheten 

2 Institutet för medie-
studier 
 

C 
O 
N 

Integrerad före-
ning /stiftelse. 

Publik-/åhöra-
revenemang 

Medlemmar 

Bokproduktion 

                                                           
8 http://kulturhusetstadsteatern.se/ForumDebatt/Evenemang/2018/Kallkritikens-dag-2018/ 

9 https://liu.se/nyhet/kallkritikens-dag 

10 https://motargument.se/tag/fakenews/ 

 

http://kulturhusetstadsteatern.se/ForumDebatt/Evenemang/2018/Kallkritikens-dag-2018/
https://liu.se/nyhet/kallkritikens-dag
https://motargument.se/tag/fakenews/
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3 Vetenskap & All-
mänhet, V&A 

C 
O 
N 

Integrerad sam-
manslutning av 80 
organisationer 

Manifestation Politiker, massme-
dia och forskare 

4 ABF 
Region Skåne 
Alle Fonti 

C 
O 
N 

Sam-arrangörer av 
mässa (Studieför-
bund) 

Publik-/åhöra-
revenemang 

Innovatörer/ 
entreprenörer 

5 Framtidens lärande 
Skolforum  

C 
O 

Sam-arrangörer av 
konferens (Integre-
rat: Fackförbund, 
branschorg, Stock-
holmsmässan) 

Granskning Konferens- 
deltagare 
Skolan 

6 Folkuniversitetet 
Göteborg 

C 
O 

Integrerat studie-
förbund/ stiftelse 

Marknadsför akt-
ion 

Politiker, massme-
dia och forskare 

7 Almedalsveckan 
FOI, Sida och 
Svenska Institutet 

C 
O 

Sam-arrangörer 
(Integrerad. 
Mässa/konferens,) 

Publik-/åhöra-
revenemang 

Allmänheten 

8 Folk och Försvar C 
O 

Integrerat central-
förbund 

Publik-/åhöra-
revenemang 

Konferens- 
deltagare 

9 Studiefrämjandet 
Trollhättans stads-
bibliotek 

C 
O 

Sam-arrangörer 
(Studieförbund) 

Publik-/åhöra-
revenemang 

Allmänheten 

10 Vetenskap & All-
mänhet, V&A 
Uppsala Universitet 
RISE Interactive 

C 
O 

Sam-arrangörer 
(Integrerad sam-
manslutning av 80 
organisationer) 

Utbildning och 
undervisning 

Skolan 

11 Internetstiftelsen i 
Sverige, IIS 
Viralgranskaren 

C 
N 

Sam-arrangörer 
(Integrerad stif-
telse) 

Bokproduktion Allmänheten 
Skolan 

12 Almedalsveckan 
Dagens Nyheter 

C 
N 

Sam-arrangörer 
(Integrerad. Mässa 
/konferens,) 

Publik-/åhöra-
revenemang 

Allmänheten 

13 Almedalsveckan 
Grant Thornton 

C 
N 

Sam-arrangörer 
(Integrerad. Mässa 
/konferens) 

Publik-/åhöra-
revenemang 

Allmänheten 

14 Internetstiftelsen i 
Sverige, ISS 

C 
N 

Integrerad stiftelse Utbildning och 
undervisning 

Allmänheten 
Skolan 

15 Mediekompass C 
N 

Integrerad utbild-
nings-sajt 

Utbildning och 
undervisning 

Skolan 
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Tabell 2. Aktörer i kategori C, civilsamhällets aktörer som agerade självständigt. Typ av aktör, aktivitetens tema och 
målgrupp.  

Ae 
nr 

Aktör, kat. C Typ Aktivitetens tema Målgrupp 

16 Socialdemokraternas 
partistyrelse 

Politisk folkrörelse Framhåller civilsam-
hället/den enskilde 

Väljarna 

17 Vuxenskolan Studieförbund Framhåller civilsam-
hället/den enskilde 

Egna organisationen 
Allmänheten 

18 Svenska Lottakåren Frivilligorganisation Marknadsför aktion Medlemmar 

19 Akademikerförbundet 
SSR 

Fackförening Radioutsändning Medlemmar 

20 Göteborgs Litteratur-
hus 

Intresseförening Publik-/åhörareve-
nemang 

Allmänheten 

21 Värna om Sverige & 
stoppa fake news 

Offentlig Facebook-
grupp 

Sociala medier Allmänheten 

22 Publicistklubben Intresseförening Publik-/åhörareve-
nemang 

Medlemmar 

23 #jagärhär Intresseförening  Checklista Allmänheten 
Relevanta myndig-
heter 
Ansvariga sociala 
medieföretag 

Sociala medier 

24 SACO, TCO, LO och 
Svenskt Näringsliv 

Arbetsmarknadens 
parter 

Utbildning och 
undervisning 

Förtroendevalda och 
förbundsanställda 

25 IKEM Arbetsgivar-/ 
branschorganisation  

Publik-/åhörareve-
nemang 

Medlemmar 

26 Svenska Pensionärs-
förbundet, SPF 

Intresseorganisation Checklista Medlemmar 

27 Sveriges Ingenjörer Fackförening Marknadsför aktion Medlemmar 

28 Lärarförbundet Fackförening Utbildning och 
undervisning 

Medlemmar 

29 ABF Studieförbund Utbildning och 
undervisning 

Allmänheten 

30 Svenska Kyrkan Trossamfund Kommunikationska-
nal 

Allmänheten 
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4.3 Aktiviteterna - detta gjordes för att motverka 
falsk och vilseledande information 

Publik-/åhörarevenemang: Den vanligaste aktiviteten för att motverka fake news var utan 

tvekan evenemang bestående av seminarium, panelsamtal, paneldebatt och föredrag. Tio av 

analysenheternas aktiviteter var av den arten. Dessa anordnades både som stora publika ar-

rangemang i form av seminarier under Almedalsveckan (7, 12, 13) och som riktade till en 

mindre grupp medlemmar i en bransch- eller intresseorganisation (2, 22, 25). Aktiviteterna 

kombinerades ofta med panelsamtal eller paneldebatter (2, 7, 20, 22,). Rubrikerna för evene-

mangen åskådliggjorde i ansenlig grad vilket intresse i samhället som organisationen företrädde 

och ur vilket perspektiv man relaterade till fenomenet. Sådana exempel var Institutet för medi-

estudier: Fejk, filter och faktaresistens – hotar sociala medier demokratin? (2) med det aktuella 

svenska valet i åtanke, vilket också var en utgångspunkt för Publicistklubben: Går det att stoppa 

fejkade nyheter? (22), Almedalsveckan/FOI, Sida och Svenska Institutet: Desinformation hotar 

demokratin – vem kan man lita på? (7) och Göteborgs Litteraturhus: Fake news – hur ska sak-

prosan värja sig? (20). Ett seminarium tog specifikt upp frågan om civilsamhället: Folkbild-

ning, propaganda eller desinformation – vilken roll har civilsamhället? arrangerat under Al-

medalsveckan av revisionsbyrån Grant Thornton. Inbjudna att delta var Folkuniversitet, Vux-

enskolan, Fores och WWF (13). 

Det fanns också mindre evenemang som riktade sig till allmänheten, så som föreläsningen Käll-

kritik och filterbubblor, ett samarrangemang av Studiefrämjandet och Trollhättans stadsbiblio-

tek (9), liksom större tilldragelser som Skåne Innovation Week och seminariet Från ”fake 

news” och källkritik till ”information disorder”. Vad bör göras? med målgruppen innovatörer 

och entreprenörer (4). Rikskonferensen Folk och Försvar 2017 hade som en av sina program-

punkter ett föredrag om påverkanskampanjer och falska nyheter, vilken refererades till på För-

svarsförbundets hemsida (8). 

Publik- och åhörarevenemang förekom i båda kategorierna, men var vanligast i kategori B. Sju 

av de tio seminarierna, panelsamtalen, -debatterna och föredragen genomfördes alltså av hybri-

daktörer, där allmänheten var den övervägande målgruppen. 

Utbildning och undervisning: Kurser, utbildningar och undervisningsmaterial förekom i nå-

got mindre omfattning än publik- och åhörarevenemang. Sex av analysenheterna anordnade 

kortare kurser eller publicerade digitala utbildningar/utbildningsmaterial. Studieförbundet ABF 

riktade sig till allmänheten med sin kortkurs Källkritik på nätet (29) och arbetsmarknadens par-

ter bjöd in förbundsanställda och förtroendevalda till halvdagsutbildningen Mot falska nyheter 

och för demokratin (24). 

För fyra av aktörerna var skolväsendet målgrupp. I Lärarförbundets tidning erbjöds medlem-

marna pedagogiska lektionstips i Källkritiksskolan (28) och Mediekompass, som är ett samar-

bete mellan branschorganisationen Tidningsutgivarna och svenska medieföretag, publicerade 

färdiga lektionsövningar i källkritik under rubriken Vad i medierna kan man lita på? på sin sajt 

(15). En annan hybridaktör som i hög grad vände sig till skolan var Internetstiftelsen i Sverige 

[IIS]. IIS producerade både fritt undervisningsmaterial, Digitala lektioner, och fri fortbildning 

för lärare (14). Massexperimentet Nyhetsvärderaren (10) använde sig av samma metod som 

professionella nyhetsgranskare i sitt projekt, där elever under en dag tränade sig i källkritik. 

Denna metoden bygger på tre frågor: 1) Vem är avsändaren och vilka avsikter har hen? 2) Vilka 

bevis finns för olika påståenden i nyheten? och 3) Vad säger andra oberoende källor? (Nygren 

& Brounéus, 2018). 
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Det var lika många aktörer representerade i kategori B som i kategori C för temat utbildning 

och undervisning, där skolväsendet var den dominerande målgruppen. 

Framhåller civilsamhället/den enskilde: Tre av aktiviteterna var på temat uppmärksamhet 

kring civilsamhällets och den enskilda individens betydelse. I kategori B återfanns den centrala 

organisationen Forum, vilken samlar ideella intresseorganisationer med social inriktning, som 

tillsammans med IBM Sverige och statliga Vinnova belönade föreningen #jagärhär med priset 

Årets initiativ på den Internationella Frivilligdagen 2017. En del av motiveringen löd: ”…har 

på kort tid blivit en av civilsamhällets viktigaste aktörer för demokrati och källkritik…” (1). 

I kategori C återfanns en politisk folkrörelse och ett studieförbund med detta tema. I socialde-

mokraternas partiprogram 2017 uttrycktes intentionen att ”…stödja idéburna organisationers 

arbete för en demokratisk digital värld utan näthat, hot och falska nyheter…”, målgruppen var 

väljarna. (16). Vuxenskolans egen tidning skrev under rubriken När falskt blir ”sant” i termer 

av civilsamhällets och folkbildningens egna misslyckande att falska nyheter kunnat få en sådan 

spridning, och uppmanade både studieförbund och den enskilde att agera (17).  

Marknadsföringsaktiviteter: Tre av analysenheterna sorterade under temat marknadsförings-

aktiviteter. I kategori B fanns Folkuniversitetet Göteborg som på en nyhetssajt publicerade in-

formation om V&A:s manifestation ”March for Sciene” 2017, med rubriken Nu marscherar vi 

mot faktaresistens och falska nyheter. I nyheten länkades också till debattinlägget, som man 

samtidigt stod bakom. Avsikten var att nå anknutna till Folkuniversitetet, allmänheten samt 

primärgruppen för manifestet; politiker, massmedia och forskare (6). 

Sveriges Ingenjörer marknadsförde V&A:s lansering av kampanjen #hurvetdudet 2018 i med-

lemstidningen med rubriken Varning för fake news. Fackförbundet stod samtidigt bakom ma-

nifestationen (27). Svenska Lottakåren tipsade via sin hemsida om seminarier på Almedals-

veckan vilka valts ut av frivilligorganisationen: Kriget mot sanningen och Desinformation hotar 

demokratin – vem kan man lita på? återfanns bland dessa (18). Båda dessa aktörer tillhörde 

kategori C och vände sig främst till sina medlemmar. 

Checklista: Två av aktiviteterna som ingick i undersökningen var publicerade checklistor för 

faktakoll och källkritik, båda aktörerna hörde hemma i kategori C. Svenska Pensionärsförbun-

det vände sig till sina medlemmar på hemsidan med Några tips om hur du avslöjar falska ny-

heter (26). Intresseföreningen #jagärhär publicerade SVT:s checklista på sin hemsida, tillsam-

mans med flera länkar till informativa artiklar om fenomenet (23). 

Bokproduktion: Det fanns två aktörer i studien, båda i kategori B, som producerat ett något 

mer omfattande faktamaterial kring ämnet. Föreningen/stiftelsen Institutet för mediestudier 

(med styrelserepresentation från och kontinuerligt finansiellt stöd av både näringsliv och uni-

versitet), gav 2018 ut bokantologin Fejk, filter och faktaresistens – hotar sociala medier demo-

kratin? Boken låg till grund för det genomförda seminariet med samma namn och riktade sig 

till alla som vill sätta sig in i problemet på en mer ingående nivå. Boken ”försöker fördjupa den 

spretiga diskussionen om fejk, filterbubblor, faktaresistens och fula nättroll genom analyser och 

presentation av aktuell forskning” skriver redaktören Lars Truedsson (2). 

Den andra aktören var IIS som i samverkan med Viralgranskaren (en avdelning på tidningen 

Metro) som uteslutande arbetar med att motverka fake news, producerat en gratis faktakoll-

guide, Internetguide #25, Källkritik på nätet. Den syftar till att vara ett hjälpmedel för den all-

männa användaren av Internet och sociala medier, såväl som för skol- och utbildningsväsendet 

(11). 

Sociala medier: Två analysenheter representerade sociala medier. Intresseföreningen #jagärhär 

med sin Facebook-grupp med samma namn som samlat 76 000 medlemmar. Här har föreningen 



24 
 

sin stora verksamhet där medlemmarna i gruppen aktivt motverkar falska rykten, alternativa 

fakta och hat på nätet genom att skriva i kommentarsfälten på plattformen. Medlemmarna age-

rar med sin hash-tagg (#, nyckelord) även på andra plattformar som Twitter (23).  

Värna om Sverige & stoppa fake news. Själva gruppen är aktiviteten (21). Båda tillhör kategori 

C och har allmänheten på sociala medier som målgrupp. 

Teman med endast en aktör: 

Manifestation: Vetenskap & Allmänhet, kategori B. Genomförde manifestationer 2017 

(Marsch for Science + skrev debattartikel) och 2018 (startade kampanjen #hur vet du det?). 

Politiker, massmedia och forskare var målgruppen (3).  

Granskning: Blogginlägg på sajten för Framtidens lärande och Skolforums årliga konferens. 

Inlägget var en granskning av nytillkomna faktakoll-sajter vilka lanserats av två olika media-

konstellationer, samt en redogörelse för turerna kring ett pedagogiskt material som publicerats 

för skolundervisning om fejk-sajter. Kategori B. Målgrupp: skolväsendet och andra anknutna 

till konferensen (5). 

Radioutsändning: Akademikerförbundet SSR sände podd-radioprogrammet Kampen mot fake 

news med fokus på bibliotekens roll. Aktören tillhör kategori C och målgruppen är medlem-

marna (19). 

Kommunikationskanal: Svenska Kyrkan skapade en kommunikationskanal på sin hemsida 

för faktakoll av rykten och påståenden gällande den egna organisationen. Satsningen kallades 

#Gåtillkällan och skulle samtidigt vara en plats med möjlighet att bemöta beskyllningar. Aktö-

ren tillhör kategori C och vände sig till allmänheten (30). 

 

Figur 2 och 3 på nästa sida visar översiktligt hur fördelningen av aktivitets-teman såg ut för 

kategori B respektive kategori C, medan figur 4 och 5 därefter visar fördelningen av målgrupper 

för kategorierna. Grupperna är lika stora (en produkt av slumpen), 15 analysenheter i vardera 

kategorin, vilket innebär att diagrammen kan jämföras eftersom utrymmet för en aktör motsva-

rar lika stor del i de båda kategorierna. 
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Figur 2. Diagrammet är ett försök att åskådliggöra fördelningen av de aktiviteter kategori B, hybridak-
törerna, använde sig av för att motverka spridningen av falsk och vilseledande information. Den van-
ligaste aktiviteten var Publik- /åhörarevenemang (6 st), därefter följde Utbildning och undervisning (3 
st), Bokproduktion (1 st), Marknadsföringsaktivitet (1 st), Framhåller civilsamhället /den enskilde (1 
st), Granskning (1 st), Publik- /åhörarevenemang + bokproduktion (1 st) och Manifestation (1 st). 

 

Figur 3. Diagrammet är ett försök att åskådliggöra fördelningen av de aktiviteter kategori C, civilsam-
hället aktörer som agerade självständigt, använde sig av för att motverka spridningen av falsk och 
vilseledande information. Publik- /åhörarevenemang (3 st) samt Utbildning och undervisning (3 st) var 
de vanligaste aktiviteterna. Därefter följde Marknadsföringsaktivitet (2 st), Framhåller civilsamhället 
/den enskilde (2 st), Checklista (1 st), Checklista + sociala medier (1 st), Sociala medier (1 st), Radi-
outsändning (1 st) och Kommunikationskanal (1 st). 

 

Aktiviteter i kategori B, hybridaktörer 

Aktiviteter i kategori C, civilsamhället självständigt 
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Figur 4. Diagrammet är ett försök att ge en bild av fördelningen av de målgrupper som kategori B, 
hybridaktörerna riktade sina aktiviteter till. Allmänheten var den största målgruppen (5 st), därefter 
följde Politiker + massmedia + forskare (2 st), Allmänheten + skolan (2 st), Skolan (2 st), Konferens-
deltagare + skolan (1 st), Konferensdeltagare (1 st), Innovatörer + entreprenörer (1 st) och Medlem-
mar (1 st).  

 

Figur 5. Diagrammet är ett försök att ge en bild av fördelningen av de målgrupper som kategori C, 
civilsamhällets aktörer som agerade självständigt, riktade sina aktiviteter till. Den största målgruppen 
var Medlemmarna (7 st), därefter Allmänheten (4 st), Egna organisationen + allmänheten (1 st), Rele-
vanta myndigheter + sociala medieföretag + allmänheten (1 st), Förtroendevalda + förbundsanställda 
(1 st), och Väljarna (1 st). 
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4.4 Fyra aktörer i en gråzon mellan bi- och 
huvuduppgift 

Bland de 30 analysenheterna fanns det ändå fyra aktörer som i hög grad hade mobilisering mot 

falsk information som huvuduppgift eller syfte. De hade det dock inte som enda eller som hu-

vuduppgift då deras verksamhet också kunde sägas tjäna andra syften. För att bibehålla en sta-

bilitet i analysen av datamaterialet, var det nödvändigt att klassificera deras verksamhet strin-

gent efter kriterierna. Dessa fyra kan sägas representera en gråzon, där en kategori A-klassifi-

cering utav någon av dem ofrånkomligen skulle leda till ett ifrågasättande av andra bedöm-

ningar. Det kan ändå finnas anledning att redogöra för dem speciellt. Två av dem var civilsam-

hällets aktörer vilka agerade självständigt mot fenomenet (kategori C): 

• Den ideella föreningen #jagärhär (23) med sin 76 000 medlemmar stora Facebookgrupp, 

är en intresseorganisation bildad för att motverka hat, falska rykten och alternativa fakta, 

i vidare mening för att verka för en attitydförändring i samhället. Tandoc, Lim och Ling 

(2018) påtalar att det är när det råder samhällsoro som falsk information får den extra 

näring som behövs för att slå rot. Sociala spänningar och konflikter främjar benägenheten 

att tro på nyheter som bekräftar fiendskapen mot en annan grupp. Ur den aspekten är det 

intressant att se på föreningen #jagärhär som en tydlig motreaktion på det hat som sprids 

via sociala medier, där deras utgångspunkt är att det är falsk information som ligger till 

grund för detta hat. 

 

Föreningens aktiva medlemmar ingriper genom att argumentera mot falska rykten i kom-

mentarsfälten på sociala medier. Deras agerande kan sägas vara direkt riktat mot de så 

kallade ”ekokamrar” vilka Allcott & Gentzkow (2017) beskriver som ideologiskt segre-

gerade nätverk och Hynes (2017) lyfter fram som ”filter-bubblor” med särskilda intres-

sen, som han menar utgör en risk för tilltagande extremism. 

 

I första hand är allmänheten föreningens målgrupp, ambitionen är dock att påverka även 

ansvariga för de sociala medieplattformarna samt berörda myndigheter till att arbeta mer 

effektivt kring frågorna. Organisationen relaterar till fenomenet som något som sprids 

medvetet och att det är den enskildes ansvar att vara källkritisk. 

 

• Även Facebook-gruppen Värna om Sverige & stoppa fake news (21) med cirka 500 med-

lemmar har uppstått som en reaktion mot falsk information på sociala medier. Deras enda 

verksamhet var att existera som diskussionsgrupp på Facebook. Det fanns ingen beskri-

vande information om gruppens uppgift eller syfte. Endast namnet avslöjade intentionen, 

som talade om att gruppen var en aktör som uppmanar till två egentligen separata hand-

lingar, varav den ena var att motverka förekomsten av falska nyheter. Vad namnet också 

möjligen avslöjar är, att aktören relaterar till fake news som något som skadar Sverige 

som land. Målgrupp får anses vara allmänheten på Facebook. 

Värna om Sverige & stoppa fake news får representera den potentiella mobilisering mot falsk 

information som det relativt stora antalet sökbara grupper på Facebook med fake news i namnet 

antyder. För en närmare kunskap om denna del av civilsamhällets mobilisering, krävs en om-

fattande analys av diskussionsinläggen i grupperna. Det gäller även de informella diskussions-

grupper som finns sökbara med hash-taggar på Twitter och andra mini-bloggar. Sådana här 

aktörer kan vara problematiska utifrån vad de egentligen avser med fake news. Det kan ligga 

ideologiska motiv bakom vad en grupp benämner som fake news, samtidigt som ambitionen att 

basera inläggen på verifierade fakta i en del fall helt kan saknas. 
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De två hybridaktörerna (kategori B) var båda knutna till forskningen. Dessutom fanns hos dessa 

en ökad fokusering på fenomenet fake news, med anledning av det förestående valet 2018: 

• Vetenskap & Allmänhet [V&A] (3), en sammanslutning av 60 – 80 organisationer från 

civilsamhälle, forskarvärlden och näringslivet, har sedan 2002 arbetat för att främja öp-

penhet och dialog mellan forskare och det omgivande samhället. V&A genomförde år 

2017 ”March for Science”, en internationellt spridd aktion där föreningen samlade cirka 

2 500 marschdeltagare i Stockholm, Göteborg, Luleå, Umeå och Uppsala. Samtidigt pub-

licerades en debattartikel om behovet av åtgärder och vetenskapliga bevis som moteld 

mot falsk information. Budskapet i denna manifestation vände sig till politiker, massme-

dia och forskare. Med anledning av det svenska valet marscherade organisationen åter i 

april 2018, samtidigt lanserades kampanjen #Hurvetdudet? med politikerna som den pri-

mära målgruppen. Budskapet var att låta evidensbaserad kunskap ligga till grund för po-

litiska beslut och utvecklingen i samhället. Det var också med den innebörden som orga-

nisationen relaterade till förekomsten av falsk information och alternativa fakta – där de 

såg forskarens roll att kommunicera och samarbeta med samhället i stort, som ett viktigt 

ansvar. 
 

Att finna denna aktör i datamaterialet var intressant utifrån tidigare forskning om hur 

forskningsbaserad kunskap nedvärderas (Laine & Taichman, 2017). Föreningens mani-

festationer för faktabaserad kunskap både 2017 och 2018, var inte endast aktiviteter med 

avsikt att motverka falsk information. Dessa fungerade samtidigt som en positionering 

och motkraft till det tilltagande förringandet av ”kompetens, erfarenhet och talang” som 

tillsammans med ”ett korroderande av sanningen” blivit effekten av demokratiseringen 

av online-innehåll, vilket hävdas av Carr (refererad av Hynes, 2017). 
 

• Konstellationen V&A, Uppsala Universitet och RISE-Interactive (10) var en av många 

aktörer i studien med utbildning och undervisning som strategi mot spridningen av falsk 

information. Konstellationen samarbetade kring projektet Nyhetsvärderaren; ett massex-

periment som år 2017 samlade cirka 10 000 ungdomar, vara cirka 2 700 gymnasieelever 

ingick i studien som senare presenterades i en forskningsrapport (Nygren & Brounéus, 

2018). Projektet vände sig till grund- och gymnasieskolan med föresatsen att öka kun-

skapen om ungdomars nyhetskonsumtion samtidigt som källkritik tränades av elever och 

lärare tillsammans. Även Nyhetsvärderaren fokuserade på det förestående valet och pla-

nerade en valspecial av projektet 2018. 

Nyhetsflödet som tog upp fake news under våren och försommaren 2018, handlade överlag om 

att stärka medborgarnas beredskap för falska nyheter inför årets riksdags- och lokalval. Arbets-

marknadens parter bjöd in förtroendevalda och förbundsanställda att under en halvdag delta i 

en gemensam satsning på utbildning ”mot falska nyheter och för demokratin”, en aktivitet som 

låg i flödet på fackförbundens sajter. Utbildningen motiverades med att valrörelsen startat och 

med att ”vi nås av allt fler rapporter om att dolda, anti-demokratiska krafter är ute efter att 

påverka svensk opinion.” Utbildningen skulle leda till att ”vi ska förstå vad som händer och få 

verktyg att hantera det”, för att kunna bidra till att varje medborgare ges möjlighet att fritt bilda 

sig en uppfattning om vilken politik man vill rösta på (24). Det fanns för övrigt en tydlig mobi-

lisering för faktabaserad information och källgranskning även hos etablerade medier, just med 

anledning av det stundande valet. Som ett exempel kan nämnas Dagens Nyheters kampanj 

Fakta i frågan, som syftade till att underlätta för läsare och väljare att själva bedöma vad som 

stämmer och inte stämmer i valdebatterna.11 

                                                           
11 https://www.dn.se/om/fakta-i-fragan/ 

https://www.dn.se/om/fakta-i-fragan/
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4.5 Faktorer som kompletterar bilden av civilsam-
hällets mobilisering 

Innehållet i dokumentens texter gav i viss omfattning även uttryck för aktörernas motivation 

för mobiliseringen mot falsk och vilseledande information. Variationen i olika typer av doku-

ment, gjorde dock tillgången till information om djupare bakomliggande drivkrafter begränsad. 

Av samma anledning och på grund av undersökningens knappa tidsperspektiv, framkommer 

endast fragmentariska iakttagelser av civilsamhällets medvetenhet om den teknologiska ut-

vecklingens utmaningar och sin egen betydelse för att möta dem. Dessa iakttagelser ges ändå 

ett utrymme i avrapporteringen då de är av intresse för att ge en större kunskap om civilsam-

hällets roll för att motverka spridning. 

Civilsamhällets tilltro till utbildning och evidensbaserade fakta kan avläsas i undersökningen. 

Avsnittet avslutas med en redogörelse av den. 

 

4.5.1 Farhågor för de långsiktiga effekterna av fake news 

I dokumentens texter kunde farhågor för konsekvenserna av fake news utläsas hos flera av ak-

törerna. Bland hybridaktörerna uttryckte Institutet för mediestudier (2) och Almedalsseminariet 

med FOI, Sida och Svenska Institutet (7) oro kring hotet mot demokratin och den demokratiska 

utvecklingen (kat. B). Arbetsmarknadens parter i sin gemensamma utbildningssatsning (24), 

Publicistklubben (22) och Akademikerförbundet SSR (19) hänvisade även de till demokratins 

sårbarhet, i sin motivering av aktiviteten (kat. C). Detta är farhågor som finns väl dokumente-

rade i tidigare litteratur (Allcot & Gentzkow, 2017; Hynes, 2017; Lazer et al., 2018; 

McGonagle, 2017; Tandoc, Lim & Ling, 2018). 

Folk och Försvar (8) och Almedalsseminariet med Dagens Nyheter (12) anförde båda betänk-

lighet kring hur användningen av fake news påverkar världspolitiken. Folk och Försvar (8) po-

ängterade vikten av ”att samhället medvetandegörs om att det pågår illvillig påverkansverk-

samhet så att vi kritiskt ska kunna förhålla oss till informationsspridning” (kat B).  

Två aktörer, båda tillhörande kategori C, såg risken med spridningen av fake news i ett något 

snävare perspektiv. Facebook-gruppen Värna om Sverige & stoppa fake news (21) saknade en 

beskrivande text ”om”. Med Värna om Sverige i namnet signalerade dock gruppen i första hand 

en, om än, odefinierad omsorg om landet Sverige. Svenska Kyrkan (30) värnade om det egna 

samfundet med sin satsning på #gåtillkällan:  

#gåtillkällan ska stoppa falska nyheter om kyrkan […] Vi samlar frågor som be-

höver bemötas. Där vi har valt ett antal påståenden – ”osanningar” – som vi ofta 

får bemöta och berätta vad vi faktiskt tycker. […] Vi försöker bemöta de påstå-

enden och uppfattningar som fått stor spridning och där vår syn på saken inte 

kommit fram. (Kyrkans Tidning.se, 2018) 

Denna satsning, menade man, skulle samtidigt bli en plats med möjlighet för enskilda företrä-

dare att bemöta beskyllningar (Kyrkans Tidning.se, 2018). 

En oro för samhällets utveckling som en effekt av spridningen av falsk och vilseledande in-

formation, kunde allmänt utläsas hos aktörer i båda kategorierna. Den oron kan betänkas mot 

bakgrund av de potentiella effekter som Lazer et al. (2018) påtalar av negativt inkräktande på 

samhället och individen, från ökande cynism och apati till hetsande extremism. 
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Problemet uttrycktes också som att det var växande (11, 17), en uppfattning som delas av bland 

andra Allcot och Gentzkow (2017) och att spridningen av den falska informationen skedde av-

siktligt (13, 23). Det senare är delvis en begreppslig definitionsfråga av företeelsen, vilken be-

handlas i inledningskapitlet. Även om påståendet inte är oproblematiskt är avsiktliga manipu-

leringar av information väl dokumenterade (Hemsley & Snyder, 2018). 

 

4.5.2 Teknologins betydelse som bakomliggande faktor 

Sociala mediers utbredning och den digitala teknologin nämns båda som bakomliggande fak-

torer för utvecklingen av falsk nyhetsspridning (16, 17, 20, 23). I det folkrörelsepolitiska pro-

grammet (16) uttrycks en klar insikt om teknologins betydelse för utvecklingen i samhället: 

Den digitala utvecklingen har möjliggjort nya former av engagemang och digitala 

mötesplatser. Rätt använd kan tekniken bidra till frihet och stärkt demokrati. Fel 

använd kan den resultera i populism, osäkerhet och undergräva hela samhälls-

bygget. (Socialdemokraternas partistyrelse, 2017) 

Det är i mening samma konstaterande om tekniken som inleder avsnitt 2.4 i kapitlet om bak-

grundsforskning (Mesthene refererad i Hynes, 2017). Att sociala mediers utbredning är en 

otvivelaktig bakomliggande faktor för utvecklingen av falsk informationsspridning framgår av 

litteraturen. Hemsley och Snyder’s (2018) beskrivning är en bra konklusion, att vi numera lever 

i ett medielandskap vi kan benämna som hybridmedia, där aktörer i sociala och traditionella 

medier interagerar i skapande av innehåll och i inflytande över spridningen av nyheter, på och 

mellan olika medieplattformar. 
 

4.5.3 Civilsamhällets betydelse för mobiliseringen mot fake news 

Betydelsen av civilsamhällets aktörer för mobiliseringen mot fake news framhölls i texten på 

ett direkt vis i båda kategorierna (1, 13, 16, 17): 

”#jagärhär har lärt oss att man kan ta udden av hat genom saklighet, fakta och ett idogt arbete 

och kommer att spela en viktig roll under valåret 2018.” (Forum, 2017). 

”Vi diskuterar vad civilsamhällets aktörer kan göra och vilken roll folkbildning kan spela.” 

(Almedalsveckan, 2018). 

”Det värde civilsamhället spelar för att skapa en demokratisk digital värld måste erkännas och 

uppmuntras.” (Socialdemokraternas partistyrelse, 2017). 

” – Vår uppgift har blivit viktigare. Vi behövs mer än någonsin.” (Vuxenskolan, 2017). 

 

4.5.4 Tilltron till evidensbaserade fakta och utbildning i källkritik 

Att möta utvecklingen med utbildning i källkritiskt granskande var civilsamhällets lösning, oav-

sett om aktörerna agerade enskilt eller i olika samarrangemang med näringsliv och/eller offent-

lig sektor (5, 6, 9, 10, 11, 14, 15 i kat. B, 19, 24, 26, 28, 29 i kat. C). Genom Vetenskap & 

Samhälle (3) fanns också en bred uppslutning kring vikten av evidensbaserad kunskap som 

grund för beslut på samhällsnivå (6, 25, 27), denna syntes i båda kategorierna. 
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Två analysenheter (3 i kat. B, 24 i kat. C) använde ett metodiskt tänkande kring insatserna 

genom att rikta sig till utvalda målgrupper med på olika sätt strategiska positioner i samhällsli-

vet. I sin inbjudan till förtroendevalda och förbundsanställda uttryckte sig Arbetsmarknadens 

parter om motivet till utbildningssatsningen (24) så här: 

Målet är att vi ska förstå vad som händer och få verktyg att hantera det. Tillsam-

mans kan vi bidra till att säkerställa att varje medborgare har möjlighet att fritt 

bilda sig en uppfattning om samhällsutveckling, politik och vem/ vilka de vill se 

vid makten i höst. Vi kan flytta fokus från falska bilder som skapar splittring och 

otrygghet. Vi kan göra skillnad för demokratin i Sverige. (Sveriges Arbetstera-

peuter, 2018) 

Den positiva synen på nyttan av att lära källkritik till trots – tidigare forskning förhåller sig 

delvis sval till utbildningsinsatsers effekt. I litteraturen framkommer en splittrad inställning till 

individens förmåga och inverkan av utbildning i källkritik. Rochlin (2017) ställer sig tvivlande 

till att nå dem som är omedvetna och enligt honom saknar vilja och intresse att ta reda på fakta. 

Vosoughi, Roy och Aral (2018) menar däremot att spridningen ska motverkas med beteende-

mässiga åtgärder, utifrån sin undersökning där de drar slutsatsen att det är det mänskliga bete-

endet snarare än botar som ligger bakom att de falska nyheterna sprids mer än de sanna. Även 

om beständigheten av effekten av utbildning i kritiskt tänkande och värderingsförmåga eller 

användning av faktakoll-sajter varken är entydiga eller vetenskapligt belagda, ser Lazer et al. 

(2018) ändå individens stärkta egenmakt som en del av lösningen. 
 

4.6 Länkningar till sociala medier 

Twitter och Facebook var otvivelaktigt de dominerande sociala medieplattformarna som doku-

menten i undersökningen hade delningslänkar till. Det gällde både i kategori B och C. I de fall 

det saknades sådana länkar, var sökträffen/dokumentet i några fall en pdf-fil, eller som i några 

andra fall var det inte aktören som publicerat dokumentet där aktiviteten hittades. 

 

Antal delningslänkar till sociala medier, per kategori 
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Figur 6. Diagrammet visar antal delningslänkar till sociala medier för kategori B respektive C. Länkarna redovisas 

för de vanligaste plattformarna för social interaktion, samt för antal aktörer utan sådana länkningar i dokumentet. 
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Sammanställningen visar att delningskulturen till sociala medier var etablerad bland aktörerna 

i undersökningen. Diagrammet visar en försiktig antydan om att aktörerna i kategori C, civil-

samhällets aktörer som agerade självständigt, i större utsträckning erbjöd delningslänkar till 

mindre spridda sociala plattformar. Översikten är i sammanhanget dock mest intressant som en 

bekräftelse på sociala mediers utbredning och självklara plats för spridning av information, re-

laterat till tidigare forskning (Hemsley & Snyder, 2018; Hynes, 2017) och har inte ingått i ana-

lysen som lett fram till strategierna. 

 

4.7 Fem huvudstrategier 

Utifrån det samlade och analyserade datamaterialet framträdde fem huvudstrategier. Uppdel-

ningen i tillämpade strategier är endast ett grovt försök att finna en strukturell ordning i civil-

samhällets mobilisering mot fake news och skall ses i ljuset av författarens intolkning av en rad 

faktorer. 

De tillämpade strategierna skiljer sig åt genom kontexten de verkar i, målgrupper, typ av akti-

viteter och utmärkande drag i sina roller och intentioner.  

• Grundläggande utbildning och undervisning 

o Aktiviteterna förekom i sfären för grund- och gymnasieskola. 

o Verksamheten riktades till personal inom utbildningsväsendet, på konferenser 

och mässor, som lärarstöd inom lärarkåren, på sajter med digitala verktyg och i 

kombination med forskning om skolungdomars nyhetskonsumtion. 

o Aktiviteterna riktade sig även direkt till skoleleverna genom sajter med digitala 

verktyg och deltagande i projektet ”Nyhetsvärderaren”. 

o Det ansvar som civilsamhället tog för mobiliseringen präglades i hög grad av 

samverkan med både offentlig sektor och näringsliv. 

 

• Allmänbildande kompetenshöjning 

o Aktiviteterna vände sig till vuxensfären i samhället. 

o Verksamheten förekom som föredrag och föreläsningar, panelsamtal, poddra-

dio, utbildningar av förtroendevalda och anställda, checklistor, tidningsartiklar, 

studiecirklar och seminarier. 

o Aktiviteterna riktade sig dels till allmänheten, dels till medlemmar i olika intres-

seföreningar och branschorganisationer. 

o Civilsamhället hade en större delaktighet i mobiliseringen och verkade i högre 

grad självständigt men deltog också i flera samverkansprojekt med offentlig sek-

tor och även med näringslivet. 

 

• Skapa debatt 

o Professionalism. Aktörerna hade koppling till områden med stark beröring till 

ämnet, så som media och forskning. 

o Aktiviteter som förekom var paneldebatter, seminarier, bokmaterial och de-

battartiklar. 

o Här riktar sig aktörerna till politiker, etablerade media och till allmänheten. 

o Civilsamhällets mobilisering skedde i hög grad i samverkan med offentlig sektor 

och näringsliv. 
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• Påverkansarbete 

o Utpräglad vilja till aktivism 

o Aktiviteterna förekom som kampanjer, manifestationer och operativt i kommen-

tarsfälten på sociala medier. 

o Målgrupper var politiker, etablerade media, forskare, sociala medieföretag, 

myndigheter, sociala medieanvändare och allmänheten. 

o Denna strategi dominerades i undersökningen av en tydligt organiserad civil ak-

tör samt en väletablerad hybridaktör med civilsamhälle, offentlig sektor och nä-

ringsliv i integrerad samverkan. 

 

• Understödjande 

o Spridningsroll. Präglas av samverkansvilja och ett ansvar för att nå ut. 

o Aktiviteterna förekom som delaktighet i centralt organiserade manifestationer, 

vidareförmedling av och reklam för aktiviteter och evenemang, utnäm-

ningar/priser, partipolitiskt manifest. 

o Budskapen riktade sig till allmänheten, politiker, massmedia, forskare, medlem-

mar i intresseorganisationer. 

o Civilsamhällets deltagande i passivare mobilisering.  
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Syftet med denna uppsats var att analysera det svenska civilsamhällets mobilisering mot sprid-

ningen av fake news, det vill säga falsk information vilken sprids såväl i vanlig nyhetsmedia 

som på sociala medieplattformar. Sådan falsk information behöver inte nödvändigtvis i sin ur-

sprungsproduktion vara fingerad eller ursprungligen komma från en falsk sajt, men är inform-

ation som i någon form når mediakonsumenten som ett falskt innehåll. 

Studien är en kvalitativ undersökning av ett, så långt kunnat överblickas, tidigare outforskat 

område. Därmed syftar uppsatsen till teoriutveckling. De frågor som studien i första hand för-

väntades besvara handlade om vilka aktörer i civilsamhället som motverkar förekomsten av 

falsk information, vilka aktiviteter dessa aktörer använder sig av och till vilka målgrupper ak-

tiviteterna riktas, samt vilka strategier aktörerna tillämpar. 

Frågorna utgick från att det fanns en till synes tydlig mobilisering mot fake news i civilsam-

hället. Vad resultatet av undersökningen visade var, att denna mobilisering också fanns, men 

att den inte såg ut som förväntat. Ingen av civilsamhällets aktörer som agerade självständigt, 

hade mobiliseringen mot fake news som huvuduppgift (kategori A). De 30 aktörer som ingick 

i studien fördelade sig som 15 hybridaktörer vilka på något sätt motverkade spridningen (kate-

gori B) och 15 aktörer i civilsamhället som agerade självständigt med mobiliseringen som bi-

uppgift (kategori C). 

Det fanns fyra aktörer, två hybridaktörer (3, 10) och två renodlat civilsamhällesaktörer (21, 23) 

som i hög grad hade mobilisering mot falsk information som huvuduppgift, men vars verksam-

het också kunde sägas tjäna andra syften. Därmed kunde det konstateras att inte endast kategori 

A föll bort i studien, utan att inte någon aktör hade det som enda eller huvuduppgift att motverka 

falsk information. 

De aktiviteter som dominerade i undersökningen totalt var publik- och åhörarevenemang, följt 

av utbildning och undervisning. Dessa dominerade dessutom inom respektive kategori med lika 

delar i kategori C men med en övervikt för publik- och åhörarevenemang i kategori B. Den 

målgrupp som aktiviteterna riktade sig till var i första hand allmänheten, följt av medlemmar i 

olika organisationer och därefter skolan. I kategori B var allmänheten den grupp som stod i 

fokus, medan medlemmarna var den mest frekventa i kategori C. 

Fem huvudstrategier framträdde ur datamaterialet. Dessa var: grundläggande utbildning och 

undervisning, allmänbildande kompetenshöjning, understödjande, skapa debatt och påverkans-

arbete. 

 

5.1 Aktörerna 

Begreppet hybridaktör skapades som en beskrivning av en konstellation där civilsamhället age-

rade tillsammans med offentlig sektor och/eller näringslivet, antingen som separata men sam-

verkande organisationer eller som en integrerad organisation. 

Bland aktörerna som agerat självständigt (kategori C) återfanns för civilsamhället typiska or-

ganisationer som fackföreningar, studieförbund, trossamfund, frivillig-, arbetsgivar- och 

branschorganisationer, politisk folkrörelse och olika intresseorganisationer.  
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Hybridaktörerna (kategori B) förekom som ett brett spektrum av konstellationer. Till viss del 

påträffades även här typiska civila sammanslutningar som studieförbund, branschorganisation 

och en central intresseorganisation, vilka agerade i samverkan med offentlig sektor och närings-

liv. Den övervägande civila representationen i kategori B bestod emellertid av integrerade sam-

manslutningar. De integrerade sammanslutningarna var allmännyttiga stiftelser, aktörer med 

årliga evenemang som mässor och konferenser eller andra varaktiga samarbeten i en intresse-

organisation eller kring en utbildningssajt. I flera fall förekom aktiviteter som var ett samar-

rangemang mellan en integrerad aktör och offentlig sektor och/eller näringsliv. 

Denna förskjutning av civilsamhällets representation från att agera helt självständigt med mo-

biliseringen av fake news som huvuduppgift, mot ett i hög grad sektoröverskridande samarbete 

med mobiliseringen som biuppgift var inte förväntad. Vad betyder då detta resultat? I ett längre 

framskridet skede av postsanning-eran hade en möjlig tolkning av mångfalden sektoröverskri-

dande samarbeten kunnat vara att det fanns ett uttalat samförstånd och en utvecklad organise-

ring av mobiliseringen, en allmän medvetenhet, uppslutning och mobiliseringsvilja. I det aktu-

ella skedet ges det snarare tolkning ur en helt annan infallsvinkel – för möjligen är detta ett 

uttryck för en svensk modell av hur vårt civilsamhälle i mycket fungerar. Denna aspekt lämnas 

dock utan vidare diskussion i uppsatsen, då författaren saknar tillräcklig bakgrundskunskap om 

det. 

 

5.2 Aktiviteterna och målgrupperna i strategierna 

Publik- och åhörarevenemang var den dominerande aktiviteten i undersökningen totalt. Den 

var en betydande del i både strategin för att skapa debatt och i strategin för allmänbildande 

kompetenshöjning. Det andra frekventa aktivitetstemat, utbildning och undervisning återfanns, 

förstås, i strategin för grundutbildning och undervisning liksom i strategin för allmänbildande 

kompetenshöjning. 

Att publik- och åhörarevenemang var så dominerande som aktivitet i studien kan vara ett uttryck 

för ämnets påtagliga aktualitet, men det kan också vara ett utslag för var vi befinner oss i ut-

vecklingen av den så kallade postsanning-eran, där vi nu söker kunskap och svar om ett ganska 

nytt fenomen. 

Aktiviteterna i undersökningen riktade sig i hög grad till allmänheten. Denna målgrupp fanns 

med i fyra av de fem strategierna och saknades endast i strategin för grundläggande utbildning 

och undervisning. De olika intresseorganisationernas medlemmar nåddes främst genom strate-

gin för allmänbildande kompetenshöjning och genom den understödjande strategin. 

 

5.3 Huvudstrategierna 

Uppdelningen i huvudstrategierna skall ses som ett grovt försök att finna ett mönster i civilsam-

hällets mobilisering mot falsk information, utifrån den urvalskontext undersökningen bygger 

på.  

Två av de fem huvudstrategierna som framträdde i denna undersökning var inriktade på utbild-

ning i källkritik: grundläggande utbildning och undervisning samt allmänbildande kompetens-

höjning. Strategierna verkade i två helt skilda kontexter där det ansvar som civilsamhället tog 
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för mobiliseringen i skolans sfär, i hög grad präglades av samverkan med både offentlig sektor 

och näringsliv, medan civilsamhället till stor del verkade självständigt i vuxensfären. 

Efter de publik- och åhörarevenemang som dominerade totalt i undersökningen, var just utbild-

ning och undervisning i källkritik och faktagranskning den vanligaste aktiviteten i både kategori 

B och C. I tidigare forskning är utbildning i kritiskt tänkande och förmåga att värdera inform-

ation, en av de viktigaste metoderna som framhålls i ingripandet mot spridningen. Beständig-

heten för effekten av utbildningen i källkritik är dock, som tidigare nämnts, varken entydig eller 

vetenskapligt belagd (Lazer et al., 2018; Rochlin, 2017). Det är dock rimligt att anta att grund- 

och gymnasieskolans undervisning, tillsammans med den allmänbildande kompetenshöj-

ningen, kommer att ge effekt på både kort och lång sikt genom en ökad medvetenhet hos den 

svenska befolkningen. 

I litteraturen framträder fyra olika huvudformer av åtgärder för att minska utbredningen av fake 

news. Förutom utbildning i källkritik nämns olika teknologiska innovationer (Berghel refererad 

av Rochlin, 2017), självpåtagna begränsningar/plattformspolicys och statliga interventioner 

(Lazer et al., 2018). 

Med reservation för de betänkligheter som är förknippade med långtgående statliga intervent-

ioner och yttrandefrihetens centrala roll i det demokratiska samhället (McGonagle, 2017), är 

både plattformspolicys och sanktionsmöjligheter för att begränsa problemet metoder som ut-

märkt väl skulle kunna utkrävas av civilsamhället. I studien påträffades en organisation, före-

ningen #jagärhär, som efterfrågade ett effektivare arbete hos sociala medieplattformar och an-

svariga myndigheter. Någon aktivitet som kunde sägas representera ett sådant krav från civil-

samhället återfanns dock inte i undersökningen. Det strategin för påverkansarbete bygger på i 

studien är beaktandet av evidensbaserad kunskap och det operativa arbetet på sociala medier. 

De två aktörer som dominerade strategin för påverkansarbete var båda tydligt organiserade 

sammanslutningar med en tydlig långsiktig systematik i aktiviteterna. På det viset skilde sig 

denna strategi avsevärt från den passivare mobiliseringen i den understödjande strategin. De 

understödjande aktörerna är ändå viktiga då de i allra högsta grad står för att öka uppmärksam-

heten i medierna kring både påverkansaktiviteter och de aktiviteter som syftade till att skapa 

debatt. 

Den debattskapande strategin hade ett utmärkande drag av professionalism. Aktiviteterna ut-

gick antingen från den akademiska världen eller från det etablerade mediesamhället. Följaktli-

gen skedde civilsamhällets mobilisering här i former av samverkan med både offentlig sektor 

och näringslivet. 

Ur den bild som strategierna målar upp framträder civilsamhällets mobilisering mot fake news 

som ett eget litet ekosystem, där aktörerna har olika funktioner och interagerar med varandra. 

 

5.4 Bidrag till ny kunskap 

Studien rör sig inom ett område som, såvitt kunnat överblickas, inte tidigare studerats. 

Undersökningen visar att det finns en tydlig motkraft i civilsamhället mot vilseledande inform-

ation, som inte tidigare har beskrivits i litteraturen. Uppsatsen bidrar på det sättet med ny kun-

skap om hur denna motkraft ser ut och på vilket sätt den verkar. 

 



37 
 

5.5 Ger uppsatsen en sann (!) bild? 

Det kan alltid ifrågasättas hur sant ett resultat i en studie är. I den här studien har avgränsning-

arna och definitionerna haft en mycket stor inverkan på utfallet av undersökningen. Dels som 

det interna resultatet med fördelningen i de olika kategorierna, dels i form av en externt utökad 

databas av aktörer som nu inte kom med i urvalet. Trots det överbryggande konceptet hybrid-

aktörer, stängde begreppet civilsamhälle ute aktörer som i ett vidare perspektiv kanske skulle 

ingått i studien. Med en modifiering hade undersökningen eventuellt kunnat ge en rikare bild 

av de verksamheter som växer upp underifrån för att motverka problemet.  

Enstaka avvägningar under studiens gång påverkar givetvis också utfallet. Ett exempel är en 

offentlig Facebook-grupp12 vilken initialt fanns med bland analysenheterna i kategori A. Det 

visade sig senare att den utgick från ett litet innovativt företag vars affärsidé var föreläsningar 

och workshops om fake news. Den föll därför utanför kriterierna för studien. Samtidigt var den 

inte synligt kopplad till företaget på Facebook, utan fungerade som ett nätverk för initierade. 

Internet som forskningskontext är i sig en utmaning med de speciella problem som följer med 

ett innehåll som hela tiden förändras i snabb takt. Med det tillvägagångssätt som datain-

samlingen genomfördes på, bemästrades dock denna utmaning tillfredsställande. 

En svårighet i innehållsanalysen var de heterogena dokument som utgjorde datamaterial och 

som var en konsekvens av att undersökningen gjordes på Internet. Mängden text skiljde sig 

mycket åt och ibland krävde tolkningen stor eftertanke, en faktor som bidrar till ett mått av 

osäkerhet i resultaten. Något alternativ till den kvalitativa innehållsanalysen är dock svår att se. 

En svaghet i den valda metodiken är att sökningarna gjordes via endast en sökmotor, vilket 

självfallet omöjliggör ett urval från hela populationen. I en sådan här begränsad undersökning 

får ändå den svagheten anses acceptabel. 

Eftersom undersökningen inte greppar om mobiliseringen mot fake news på sociala medier i 

vidare omfattning, så kan det tyckas att studien förbisett en av de viktigaste arenorna för civil-

samhällets aktioner. En screening på Facebook och Twitter ger dock vid handen att represen-

tationen i undersökningen kan sägas vara relevant för studiens omfattning. 

 

5.6 Användning av resultatet och framtida forskning 

Resultatet av undersökningen finner sin direkta användning bäst som underlag för problemfor-

muleringar i framtida studier inom det direkta problemområdet. Studien kan också vara aktuell 

som utgångspunkt för att rikta aktiviteter till målgrupper i samhället som hittills förbisetts, eller 

för att utveckla framtida aktiviteter utifrån. 

Undersökningen kan också fungera som underlag och inspiration för en studie kring vilken roll 

civilsamhället skulle kunna inta i en centralt organiserad mobilisering mot problemet. 

Som förslag till framtida forskning skulle studien kunna användas för uppföljning av enskilda 

aktörers eller aktiviteters genomslagskraft – eller för att ge inspiration till en studie som tar ett 
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än större grepp och undersöker de hittills uppnådda effekterna av det svenska civilsamhällets 

mobilisering mot spridningen av fake news. 

 

5.7 Slutsats 

Denna studie gör inte gällande att på något vis ge en fullständig bild av civilsamhällets försök 

att motverka spridningen av falsk information i medierna, eller att ge svar på om aktörernas 

verksamheter kan sägas vara av stor betydelse eller inte. Tydligt är ändå att det i undersökningen 

syntes en klar motkraft mot spridning av falsk och vilseledande information i det svenska civil-

samhället. 

Det framgick att för civilsamhället karaktäristiska frivilligorganisationer – enskilt och i allians 

med både offentlig sektor och näringsliv – agerade på olika samhällsnivåer för att nå ut till såväl 

allmänheten som till strategiska målgrupper. 

Civilsamhällets moteld mot fake news kan bäst beskrivas som en ambition att medvetandegöra 

stora grupper och enskilda i samhället och genom utbildningsinsatser allmänt förbättra för-

mågan hos individen, att se på information med kritiska ögon och att ta reda på fakta bakom 

påståenden. 

Det vanligaste motivet som kunde utläsas i studien bakom agerandet mot spridningen av fake 

news, var oron för demokratin och den demokratiska utvecklingen. Det är också där som tidi-

gare forskning uttalar de största farhågorna för den ökande omfattningen av falsk information i 

medierna. En aktuell rapport (Fernquist et al., 2018) om manipulationer av den politiska debat-

ten genom förekomsten av botar i sociala medier inför det svenska valet 2018, visar hur tek-

nologin fungerar som hjälpmedel för starka ideologiska krafter och rapportens innehåll ger med 

tydlighet fog för civilsamhällets bevekelsegrunder. 

Litteraturen tar inte endast upp användningen av begreppet fake news som politisk taktik utan 

också som möjlig strategi att undergräva förtroende för information generellt (Starbird refererad 

av Hynes, 2017). Flera av rubrikerna i denna studies analyserade aktiviteter bestod av frågor 

om vem man kan lita på och om man kan lita på. När uppmärksamheten blir alltför stor på att 

vi hela tiden måste värja oss mot falska nyheter och vilseledande ”alternativa fakta” i nyhets-

flödet, riskerar vi att en likgiltighet inför ”sanningen” utvecklas och tilliten i samhället under-

grävs. 

Av studien framgick att det fanns en medvetenhet bland aktörerna om vilken roll civilsamhället 

kan spela, vilket värde och vilken betydelse det har för mobiliseringen mot fake news. Denna 

betydelse kan sammanfattas med citatet från studieförbundet Vuxenskolan (2017): 

 

” – Vår uppgift har blivit viktigare. Vi behövs mer än någonsin.” 
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