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Abstract 

A form of political disinformation that had a prominent place in journalism during the US 

presidential election in 2016 was called fake news. There were, however, uncertainties what 

could be called fake news. The purpose of this study was to explore qualitatively how 

mainstream media described the word fake news. The data collection approach was inductive. 

Data were collected primarily by searching the electronic media databases. The qualitative 

analysis of 212 articles resulted in two overarching themes which outlines how the concept of 

fake news has been described in meanstream media. The results of the analysis resulted in the 

two themes: fabricated lie and distorted truth. The main conclusion is that it circulates two 

different meanings for the concept of fake news. These definitions of fake news have different 

meanings, areas of action, actors behind och motives. 
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1 Inledning 
En form av politisk desinformation som hade en framträdande plats i journalistik under USA:s 

presidentval 2016 kallades fake news. Det finns en skillnad i hur traditionell media använder fake 

news och hur vetenskapen definierar fake news. The Guardian menar att "fake news is completely 

made up and designed to deceive readers to maximise traffic and profit."(Hunt, 2016, s.1). För 

att visa på cynism kan det konstateras att de flesta traditionella medier1 utövar någon sorts 

strategi för att öka klicken på sin hemsida. UsNews Robert Schlesinger (2017), har en lite 

smalare definition av fake news. Han skriver att "fake news is [...] actually fabricated stories 

which are either wholly not grounded in fact or work in enough falsehoods as to be 

misleading"(Schlesinger, 2017, s. 1) och ska inte förknippas med vinklad journalistik, vilket 

forskaren Melissa Zimdars (2018) menar, är exakt lika snårigt att navigera i. En definition som 

forskarna Allcott and Gentzkow (2017) använder sig av i sin studie om fake news, som studerade 

presidentvalet i USA, 2016, lyder: "news articles that are intentionally and verifiably false, and 

could mislead readers [...]"(s.213) vilket också ska inkluderar satir. I podcasten Kvartal 

(Neuding, 2018) diskuterade Karin Olsson2, chefredaktör för Expressens kulturredaktion, Stig-

björn Ljunggren3, Statsvetare och Dick Erixon4, chefredaktör för tidskriften Samtiden under 

moderation av Paulina Neuding och Jörgen Huitfeldt om definitionen av fake news där Dick 

Erixon använder bereppet på följande sätt: “[...] medan Dagens Nyheters fake news om 

avlyssningen av UD har fått enorm spridning”(tid. 27:31). Begreppet används här som att det är 

traditionella medier som producerar fake news. Mitt intresse fäster sig vid varför det finns så 

många olika användningsområden för begreppet fake news och de ord, missinformation, 

alternativ fakta, falska nyheter, som cirkulerar i samhällsdebatten. Vid en första anblick går det 

att särskilja den vetenskapliga definitionen och debattens användningsområde, där den 

vetenskapliga definitionen av Allcott and Gentzkow (2017) ligger nära den på Wikipedia, en 

vanlig informationskälla för gemene man:  

                                                
1 I denna studie används den definition av traditionella medier som nämns i boken Mediesamhället 
(Berglez och Olausson, 2009, s.1) och är besläktat med ordet massmedia. Massmedier har en 
envägskommunikation som skiljer sig från sociala medier där kommunikationen mellan konsumenterna är 
det centrala. 
2 Liberal debattör 
3 Socialdemokratisk debattör 
4 Socialnationalistisk debattör 
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“[…] fake news is written and published with the intent to mislead in order to damage an agency, entity, or 

person, and/or gain financially or politically” (Wikipedia, retrieved 27 mars 2018) 

 

Poängen är att det verkar finnas olika sätt att definiera och tala om fake news. Oberoende om 

problemet är att traditionell media producerar fake news eller om det är desinformation från 

andra stater som är problemet, så är den demokratiska samhällsstrukturen hotad. Det är av denna 

anledning intressant att reda ut hur definitionen för fake news och hur det används i traditionella 

medier, för att kunna avtäcka en del i forskningsproblemet kring informationstillgänglighet i en 

demokrati.  

1.1 Foskningsproblem 

Jornalistik har historiskt sätt varit ett massmediumets informant till folket. I en ny global 

nyhetsmarknad läser allt fler nyheter som delas på sociala medier (Nord och Strömbäck, 2004; 

Berglez och Olausson, 2009). Debatten flyttar då ut på andra delar av nätet där god journalistik 

inte är premierat. Samtidigt som en desinformationskampanj lurar inför kommande val från 

andra stater så överskuggas det av anklagelsen att traditionella medier producerar fake news 

(Nelson och Taneja, 2018; se också Thielen, et al, forthcoming). Då nyhetsförmedlingen är en 

viktig institution för en demokratisk samhällsstruktur finns det anledning att utforska vad fake 

news är för något slags hot. I forskning, i politik och i samhällsdebatten talas det inte om fake 

news på ett konsekvent sätt. På grund av att det är ett svårdefinierat fenomen är det därför också 

svårt för instutitioner att sätta in resurser mot problemet.  

 

För att avtäcka en del av problemen som kommer i svallvågorna från begreppet fake news följer 

således en begreppsstudie hur traditionell media porträtterar fake news, för att få bättre förståelse 

kring betydelsen av begreppet, då media speglar samtidens diskurser. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att analysera hur media använder begreppet fake news i sin 

nyhetsförmedling. 
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Under analysen av det insamlade materialet studerades tidigare forskning på ämnet och under det 

arbetet hittades, i tidigare forskning, flera olika definitioner av fake news. Följande citat tre citat 

är exempel på detta: 

 
Now, fake news can be “produced purposefully by teenagers in the Balkans or entrepreneurs in the United 

States seeking to make money from advertising ...”. Hundreds of websites have popped up around the 

Internet that appear credible at face value but are fake in nature.” (Vargo, Guo och Amazeen, 2017, s.2) 

 

”Fake news websites deliberately publish misleading, deceptive or incorrect information purporting to be 

real news for political, economic or cultural gain. These sites often rely on social media to attract web 

traffic and drive engagement. Both fake news websites and political bots are crucial tools in digital 

propaganda attacks—they aim to influence conversations, demobilize opposition and generate false 

support.”(Howard, et al, 2017, s.1) 

 

”Fake news: ‘Disinformation and hoaxes published on websites for political purposes or to drive web 

traffic’, and ‘The incorrect information being passed along by social media’.”(Pearson, 2017, s.18) 

 

 

Det dessa tre citat har gemensamt är att de förklarar fake news ur fyra olika perspektiv. Vad fake 

news är, var du stöter på fake news, vilka aktörer som ligger bakom och vad för motiv fake news 

har. När sedan analysen skulle göras porträtterades traditionell medias förklaring på fake news ur 

samma perspektiv. Eftersom min forskningsfråga löd ” Hur beskrivs fake news i traditionell 

media?” kändes det naturligt att använda perspektiven vad, rum, motiv och vem i 

frågeställningen för att kunna precisera min övergripande fråga. 

 

Övergripande forskningsfråga: 

Hur beskrivs fake news i traditionell media? 

Följande preciserande följdfrågor kommer svara på den övergripande forskningsfrågan: 

Vad är fake news? 

I vilka rum figurerar fake news? 

Vilket motiv ligger bakom fake news? 

Vem skapar fake news? 
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1.3 Disposition 

Första kapitlet handlar om fake news mångatydiga sätt att använda begreppet på och hur intresset 

väcktes för problemet. I studiens andra kapitel presenteras forskningsproblem som genererat 

studiens syfte och forskningsfrågor. I studiens tredje kapitel presenteras studiens syfte, 

frågeställningar och den operationalisering som ledde fram till frågeställningarna. Studiens 

fjärde kapitel behandlar dispositionen. I det femte kapitlet redogörs den teoretiska bakgrunden 

till metoden för studien. I den sjätte kapitlet diskuteras en bakgrund till till studiens 

forskningsproblemen. Kapitel sju redogör för forskningsläget kring fake news. I den åttonde 

kapitlet presenteras metod, urval, analysens operationalisering och validitet och reliabilitet. Det 

nionde kapitlet redogör för resultatet av studien. I det tionde kapitlet redogörs analysens resultat i 

en matris och diskussioner om analysen. I det elfte kapitlet diskuteras analysens resultat med 

hjälp av tidigare forskning på området fake news. I det tolfte kapitlet redogörs en slutsats av 

studien. 
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2 Teoretisk bakgrund 
Begrepp är en tankekonstruktion. För att definiera ett begrepps betydelse kan man precisera 

begreppets betydelse genom de gemensamma egenskaperna begreppet besitter eller också kan 

begreppet preciseras genom en uppräkning av vilka fenomen som i verkligheten hör till, och inte 

hör till, begreppet (Esaiasson, et al, 2017). För att förstå samtiden och begreppen i vardagen kan 

forskaren analysera de föremål, bilder, sinnen och sociala relationer som konstruerar 

verkligheten runt omkring oss. Genom språket konstrueras verkligheten. Detta är ett ontologiskt 

antagande där en annan ståndpunkt är den att verkligheten existerar oberoende av subjektiva 

medvetanden (se vidare Esaiasson, et al, 2017, kap 1; Marsh och Stoker, 2017; kap 1). I en 

analys av en diskurs handlar det inte om att finna sanningen med stort “s” utan att snarare inrikta 

sig på “vad som kvalificerar sig som verkligt och sant, i en viss tid och på en viss 

plats”(Börjesson och Palmblad, 2007, s.11). Det som är sant är alltså att diskursen ägt rum i 

tiden. Samtiden är mycket viktig i diskursanalysen då de samtal som förs under en tidsenhet 

påverkas av tidsenhetens längd. Längden bestäms av forskaren i fråga. Analyser över en längre 

tidsenhet kan vara ett effektivt sätt att ta fram variationer i samtalet som människan idag tar för 

givet. Variationerna är byggda av utsagor och språk som binds ihop av kulturella fält som drivs 

framåt och är under utveckling av människan. När längre tidsenheter med större diskurser 

studeras - som till exempel hälsa, brott eller troende - så kan mindre diskurser även analyseras 

som till exempel att vara sockerberoende i Arvikas äldrevård eller destruktivt ledarskap på 

Volvo. I de här exemplen är rummet och tiden mer avgränsat. Oberoende på vilket tidsspann 

eller storlek på diskurs som väljs ut ska dokument som beskriver ämnet analyseras kritiskt. Även 

detta är oberoende på vad det är för sorts dokument. Börjesson (2003) argumenterar för att i en 

diskursanalys, skvallerartikeln i damtidningen och utredningstexten från myndigheten, är delar 

av verkligheten och att“texterna finns i verkligheten, samtidigt som dess innehåll föreställer 

verkligheten” (Börjesson, 2003, s. 16). Världen tolkas genom kulturellt schabloniserade raster 

och det är dessa raster forskaren kan förstå vart världen är eller inte är på väg. Forskaren måste 

även vara förstående av sina egna uppfattningar. Kategorier, sammanhang, teorival och 

kontextförståelse kan, menar Börjesson (2003), alltid ifrågasättas. Börjesson (2003), menar på att 
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det är svårt att inte ha med sig ett perspektiv eller teori innan forskaren i fråga börjar med 

empiriinsamlingen.  

 

Kontextualisering skulle kunna likställas till ett metaforiskt hus forskaren skall bygga. Kontext 

menas med att forskaren hänvisar till vilka språkliga element som tolkas som till exempel 

verbala ljud, icke-verbala ljud, symboler, kläder och så vidare. I den här studien kommer endast 

text analyseras. Kontexten finns inte där på förhand utan är något forskaren tillhandahåller 

arbetet för att det studerade skall få mening. När resultatet i en vetenskaplig artikel skrivs görs 

det med hjälp av kategorier och teman i dokumentanalyser. Det är inte helt självklart, menar 

Börjesson (2003), vad det är som skall hamna i vilka kategorier. När detta arbete utförs kallas det 

för perception (Börjesson, 2003). Forskaren måste först bestämma sig för vad det är som skall 

studeras för att sedan gå över till att kategorisera dem så de bildar ett mönster. När detta är gjort 

har meningen tillkommit genom det raster som forskaren ser materialet igenom. Eftersom 

beskrivningar av verkligheten kan komma från olika vinklar och i olika former så, menar 

Börjesson (2003), är kategorier och metaforer inte några oskyldiga dekorationer, utan verktyg 

som används i interaktion. Som när forskaren vill presentera fakta. Börjesson (2003) menar på att 

“[...] forskaren använder upptakter som ‘faktan visade att’ [...] så att vi har att göra med en 

retorisk forma av övertygelse”(s. 94) som denne sig bör då empirin är till för att vara 

verklighetindikerande. I frågan om fake news föreslår Börjesson (2003), med en liknande 

diskussion om skvallerpress och offentliga utredningar, att diskursanalyser inte bör innehålla 

frågor om hur objektiv media är i förhållande till vetenskapen, utan vilken grad deras 

överenskommelse över begreppet håller. Det kan forskaren ta reda på med en begreppshistorisk 

studie. 

 

I en begreppshistorisk studie, argumenterar Bergström och Boréus (2005), gör forskare skillnad 

på ord, begrepp och ideér. Begrepp är där ord och ideér träffas. Fake news är ett begrepp där två 

ord har slagits samman med en idé och bildat ett begrepp och “[...] begrepp är ord som alltid är 

mångtydiga”(Bergström och Boréus, 2005, s. 182). För att nå en begreppshistorisk studie skall 

forskaren i fråga analysera användningen av ett begrepp utifrån vilka betydelser aktörer gav 

begreppet, vilka andra begrepp som aktörerna kopplade till begreppet och om det fanns 

eventuella språkliga motsatser. Utgångspunkten, menar Bergström och Boréus (2005), är i en 
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begreppshistorisk studie att det finns ett ömsesidigt förhållande mellan aktörer och diskurser, 

samt aktörer och socioekonomiska strukturer. Vidare är en begreppshistorisk studie ett perspektiv 

på sociala och politiska fenomen. Perspektivism som i sin tur utgår från att det inte går att nå en 

objektiv sanning. Hur forskaren skall nå kunskap om verkligheten - epistemologi - är dock 

formulerad så att “[...] den sociala och politiska världen kan inte fullständigt skiljas från den 

språkliga världen”(Bergström och Boréus, 2005, s. 183). Den riktiga världen förmedlas och 

konstrueras genom språket. En begreppshistorisk studie är inte bara bunden till historisk 

forskning utan kan användas på flera områden i samhällsvetenskapen. Begrepp, enligt 

Kosellecks teori (1994) menar Bergström och Boréus (2005), innehåller temporala nivåer: 

förflutet, nutid och framtid. Ett begrepp måste ses över vilka betydelser de haft över tid. Således 

finns det två analytiska operationer som är ett måste i en begreppshistorisk studie: synkront 

analys och diakront analys. Den synkrona analysen analyserar ett begrepp i förhållande till andra 

begrepp som brukas samtidigt, lingvistiskt och socialt. I vanliga fall kan en sådan analys 

beskrivas med att man skär ett äpple på mitten och studerar hur innehållet ser ut vid den 

tidpunkten. Den diakrona analysen är en historisk jämförelse där begreppet jämförs vid olika 

historiska tidpunkter. Vilket då istället skulle studera hur äpplet utvecklas över tid. Synkrona och 

diakrona analyser är sammanflätade eftersom “[...] varje synkroni bär med sig 

diakroni”(Bergström och Boréus 2005, s.187). Men i den här studien om fake news är det den 

synkrona analysen som tillämpas. Vidare kan forskaren titta på synkrona analysen ur två 

synvinklar: Den semasiologiska och den onomasiologiska. I den semasiologiska undersöker 

forskaren begreppets betydelser och studerar vilka betydelser ordet fått. I den onomasiologiska 

analysen ska forskaren redogöra för alla synonymer som begreppet har fått och undersöka dem 

vidare. Den semasiologiska är den som tillämpas till denna studie. Tidigare nämndes att 

begreppshistoriska perspektiv också kan appliceras på andra samhällsvetenskapliga ämnen. Till 

exempel inom nutida politisk analys. En som gjort detta är, enligt Bergström och Boréus (2005), 

sociologen Kerstin Jacobsson som i en doktorsavhandling om demokrati i EU använt sig av en 

kombination av diskursanalytiska forskningsstrategier och begreppshistoriska metoder. Det 

Jacobsson fokuserar på är, enligt Bergström och Boréus (2005), att studera nyckelord i materialet 

och inte fokusera på vilka intentioner, motiv eller agenda som författaren har. Tanken är att 

studera språkbruket och användningen av begreppet. Detta är en strategi som är lämplig att 

använda sig av i detta arbete (Bergström och Boréus, 2005). 
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2.1 Bakgrund 

Vid en första glimt av begreppet fake news kan det tros att det bara är en fråga om falska nyheter. 

Osanningar. Fake news var ett ord som ökade i popularitet och användning under Ukrainas 

inbördeskrig 2015 (Khaldarova, I, & Pantti, M, 2016). Sökningsstatistik från Google Search 

visade en toppnotering vid det amerikanska presidentvalet november och december 2016 (Figur 

1, 2 och 3) för fake news. Det statisktiska uppgången är fortfarande en söktrend på Google 

Trends. Att fake news blossat upp i och med Donald Trumps valvinst 2016 kan möjligtvis inte 

bara ha att göra med hans ”megafon” och position i det absoluta strålkastarljuset. Det har att göra 

med att det finns en uppenbar ångest kring fake news hos traditionella medier. Det menar iallafall 

Jens Ganman (2017) i en intervju om svenska public service där han menar att en av 

anledningarna till att fake news diskuterats så flitigt är att traditionell media inte slutar ”tjata” om 

det. Han argumenterar för att traditionella medier, i ett försök att skjuta ifrån sig anklagelserna 

om att de själva producerar fake news, påstridigt och ofta skriver att de själva inte är fake news, 

vilket kan likställas med metaforen att ett “[…] flygbolag skulle ju aldrig ha som…  du skulle 

aldrig hålla på att tjata om att våra plan störtar aldrig. Du skulle inte ens nämna det i den 

slogan om du har ett flygbolag”(2017, tid. 12:38). För att återgå till begreppet fake news verkar 

det finnas en skillnad mellan falska nyheter och fake news (Sehat, 2017). Dullien & Shapiro 

(2017) argumenterar för att lögner och osanningar har fått nya, eller eventuellt flera, ansikten 

med hjälp av teknologin. Dessa ansikten heter numera alternativ fakta, missinformation, 

alarmism, post-sanning eller sanning med modifikation, eller som Craig Silverman (2017), News 

Media Editor på Buzzfeed, skriver:  

 

Online misinformation, and the exploitation and manipulation of our information 

environment, are real, complex problems affecting global societies. By making the term 

"fake news" ubiquitous and muddled, we lost a battle in the actual war against 

completely false information (s.1). 

 

Information innebär enligt Nationalencyklopedin (2018), att få kännedom om någonting. Därav 

är också kunskap och information väldigt närliggande varandra. Dock handlar kunskap om att få 

en djupare insikt än vad information ger. Information bär också med sig en mängd som ett antal 
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upplysningar eller en kvantitet data. När människan tar del av informationen innebär det att den 

blir, i någon form, påverkad.  

 

Ett begrepp som denna problembild kan kopplas till är informationssamhället som beskriver den 

ålder av specifik utvecklingstendens som högindustrialiserade länder gått in i under de senaste 

decennierna. Informationssamhället karaktäriseras, i högindustrialiserade länder, av en ökad 

kunskapsproduktion, en stigande efterfrågan av information, en ny informationsteknologi och en 

ny ekonomisk informationssektor (Nationalencyklopedin, 2018). Eller som Lundqvist (2018) 

beskriver det i podcasten Dekonstruktiv kritik; 

 

“[...] vi har mekaniskt gått in i en ny tid, där friktionen för att sprida gigantiska mängder 

av information har gått ner så långt att vi står inför problem som vi inte hade för några 

decennier sedan [...]”(2018, tid. 38:51) 

 

Vad Lundqvist beskriver är en utveckling på det informationssamhälle som teoretiskt beskrivits 

sedan 1970-talet. Spohr (2017) menar att i de populära akademiska debatterna har en ideologisk 

polarisering dominerat och diskussionen kring polarisering har fått ökad uppmärksamhet inför 

presidentvalet 2016 i USA och i EU-folkomröstningen 2016 i Storbritannien. I dessa politiska 

händelser har nationerna i fråga visat en mer politiskt uppdelning och samhällsgrupper ses vara 

ideologiskt motsatta varandra. Europeiska kommissionen (2018) har den 15 januari i år visat på 

en angelägenhet att ta sig an problemet genom att tillsätta en expertgrupp för att “Tack[le] the 

spreading of fake news and disinformation” (European Commission, 2018, Januari 15, s.1) och 

reda ut vad för verktyg EU skall ge medborgarna för att de enklare skall kunna verifiera 

information. Förr i tiden, när en nyhet skrevs tog det ett litet tag innan det blev etablerat. Det 

skulle pressas i tryck och levereras till lämplig lokal försäljare. Skillnaden idag med det ökande 

användandet av Internet och olika sociala medierna har gjort spridningen av fake news blixtsnabb 

(Vargo, Guo och Amazeen, 2017). Verktyg som Fact-checker har de senaste åren dykt upp där 

människor kan, på olika sätt, kontrollera vilka nyheter som är faktabaserade (Holan, 2018; Moy, 

2018; Dymytrova, 2018; Ashworth-Hayes, 2016, Juni 06; Jaramillo, 2017, November 17; 

Poynter, 2018). Detta efter att det verkar finnas ett behov av att sortera en information från en 

och annan information. Vinnova, statens innovationsmyndighet, har startat ett samarbete 



 

 13 

(Vinnova, 2018; Küttim, et al, 2018) inför det kommande nationella riksdagsvalet den 9 

september 2018 för att “motverka falska nyheter”(Vinnova, 2018, s.1). I det samarbetet ingår 

Sveriges Television, NTM (nt.se, 24nt, Norrköpings Tidningar, Upsala Nya Tidning, Eposten.se, 

Enköpings-Posten), Bonnier (TV4, Dagens Nyheter, Sydsvenskan och Expressen), Schibsted 

Sverige (Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Aftenposten och VG) och Sveriges Radio (Schibsted 

Media Group, 2017; Bonnier, 2018, Januari 15). Detta öppnar upp för frågor såsom; ska staten 

finansiera företag och andra myndigheter för att klargöra för medborgarna vad som är falska och 

sanna nyheter? Och hur kommer de fram till vad som är en falsk nyhet? Är sanna nyheter en 

demokratisk rättighet? Företag med större makt har uppmärksammat problemet. Företag som 

Facebook och Google är en del av västvärldens infrastruktur (Aktuellt, 2018; Dekonstruktiv 

kritik, 2018). Facebook har meddelat att de “[...] do not integrate or display ads in apps or sites 

containing content that is illegal, misleading or deceptive, which includes fake news”(Perry, 

2016, s.1) och Google svarar också med att en ny satsning på riktiga nyheter kommer: “[...] 

highlight accurate journalism while fighting misinformation, particularly during breaking news 

events; help news sites continue to grow from a business perspective; and create new tools to 

help journalists do their jobs”(Gartenberg, 2018, s.1). Perry (2016) argumenterar för att det är 

både annonsörer och vanligt folk som står på olika sidor i Facebooks beslut om att stänga ner 

sidor som förmedlar tvivelaktig information. Annonsörerna vill inte förknippas med de sidorna 

och användarna vill inte se sina sidor bli nedstängda då “after all, who is Mark Zuckerberg or 

anyone else to say what's fake and what's real?”(Perry, 2016, s. 1). Shahani (2016) 

argumenterar, via en tidigare anställds uttalande att det gäller kulturella problem, där de etiska 

problemen är större än de tekniska för dessa företag som på senare tid utvecklats till stora 

mediaföretag. En närliggande frågeställning är varför människor sannolikt kommer att tro på 

information som, under de olika omständigheter, är svår att kontrollera fakta på.  

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Medias nya tidsålder 

Det informationsflöde som vi ser idag kommer bland annat med det expanderande utbud av 

nyhets- och medieplattformar. Det garanterar inte att det per se finns mer journalistik ute i 

verkligheten att ta del av. Distinktionen mellan journalistik och annan underhållning, menar 
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Nord och Strömbäck (2004), är svårare att definiera men har på senare tid inneburit allt arbete 

som görs av journalister har klassats som journalistik. Media som begrepp är definierat som 

“[...] objekt som möjliggör överföringen och förmedling av någon typ av symboliskt 

innehåll”(Berglez och Olausson, 2009, s.10). Liksom televisionen kan internet (och digitala 

tjänster såsom sociala medier) förstås ur två sätt. Det ena är teknologi, vilket ska förstås som 

ettor och nollor som skickar information. Det andra är medium. Medium är det varierande 

kulturella användandet som skiftar beroende på vilken människa som använder sig av 

teknologin. Vi ser slutet av televisionens tidsålder som dominerande medium, men bara början 

av internet (Hannan, 2018). Traditionella medier, som tidningar, radio och tv, distribuerar 

medieinnehåll via metamediumet internet. Metamedium syftar på ett medium (internet) som 

möjligheten för nya interaktioner mellan form och innehåll som inte är bunden till något 

materalistisk. De sociala medier som befinner sig på internet och har en interaktion och en 

feedback där konsument och producent kan vara svår att skilja på, menar Nord och Strömbäck 

(2004), vilket också skiljer dem åt från de traditionella medierna. När journalister på traditionella 

medier skall fånga intresset hos användaren på internet, måste kommunikationen gå genom 

kanaler som sociala medier för att få spridning (Rojecki och Meraz, 2016). De med stor 

följarskara är, enligt Rojecki och Meraz (2016), en elit av twitter- och facebookbloggare som står 

som portvakter och influerar det medierna skriver via en “delning”. Här finns det fler synergier i 

omlopp, bland annat det mellan internetanvändare och traditionell agendasättning från 

traditionell media. En omvänd synergi av där traditionell media påverkar blogg- och 

opinionseliten, menar Rojecki och Meraz (2016), finns det dock inget bevis för än. Agenda-

sättande är traditionellt sett hur ämnen som florerar i traditionell media påverkar opinionen.  

 

Agenda-sättande är, argumenterar Vargo, Guo och Amazeen (2017), uppdelat i lager där den 

första nivån handlar om hur frekvent traditionell media skriver om ett ämne. Detta dikteras 

förvisso vanligtvis av läsarna eftersom de också har åsikter om vad som är viktiga ämnen i 

samhället att diskutera. Däremot så ökar styrkan i hur viktig läsaren tycker att frågan är parallellt 

med den och eventuellt på grund av en ökad nyhetsrapportering, oavsett vad som skrivs om 

saken. Bergström och Boréus (2005) argumenterar (se också Lukes tre dimensioner av makt i 

Hague och Harrop, 2013), som kompletterande till Vargo, Guo och Amazeen (2017) uppfattning, 

för att det finns tre dimensioner av makt i texten. Den första handlar om direkt makt där det finns 
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ett politiskt beslut i dokumentet och en oposition mot innehållet. Den andra dimensionen är det 

som inte skrivs. Alltså maktutövningen att utesluta vissa frågor ur diskursen. Den tredje 

maktdimensionen är makten över tanken där texten kan få folk att agera mot sitt egenintresse. 

Vargo, Guo och Amazeen (2017) argumenterar för att “intermedia agenda setting” tidigare 

handlade om att traditionella tidningar som New York Times och Washington Post satte agendan 

(vilket då anspelar på dimension nummer två) hos amerikanska traditionella medier men att 

forskare ser tendenser för att “[...] emerging media (e.g. political blogs and online partisan news 

websites) are now more powerful in setting the agenda of other media outlets”(s.3). Något som 

dock kontrollerar vad som når publik, menar Rojecki och Meraz (2016), är de stora 

internetföretagen som Facebook och Google som med sina avancerade och patentskyddade 

algoritmer, styr vem som tar del av vad. Berglez och Olausson (2009) argumenterar för att det är 

den interaktiva processen på internet5 som gör alla till användare av digitala mediatjänster, såsom 

sociala medier. Det finns alltså producenter av innehåll och konsumenter av innehåll. Båda är 

dock användare av sociala medier. Journalistik är, menar Nord och Strömbäck (2004), ett 

innehåll som användaren av digitala mediatjänster, vid sidan om annan underhållning, fyller 

plattformen med. Media är alltså en förutsättning för att journalistik skall få någon sorts 

spridning. Det är viktigt att poängtera, menar Nord och Strömbäck (2004), att media och 

journalistik är olika saker då de ofta används som synonymer. Interaktion har en lång historia 

inom sociologin där framför allt George Herbert Mead och Herbert Blumer utvecklade sin teori 

om att samhället kan ses som en summa av interaktioner (Berglez och Olausson, 2009; Blumer, 

2012). Interaktivitet på internet är dock begränsad till vad producenten av produkten tillåter 

konsumenten att göra på plattformen. Den som kontrollerar ett medium kontrollerar också 

interaktiviteten mellan konsumenterna. Eftersom journalister var de som var medierna när tv, 

radio och tidningar var dominerande så är det inte helt förkastligt att påstå att medium som inte 

styrs av journalister underminerar deras makt. De traditionella medierna var 

informationsförmedlare och är det än idag till stor del (Berglez och Olausson, 2009), men nya 

medier har tagit över stafettpinnen i loppet om att fördela information.  

 

Portvakterna, menar Rojecki och Meraz (2016), som de stora internetföretagen Facebook och 

Google, är de stora aktörerna i maktspelet. Liksom traditionella medier lever de på att sälja 
                                                
5 Den interaktiva processen är även en del i vad Berglez och Olausson (2009) beskriver som ”Web 2.0”. 



 

 16 

annonsplats och information. När annonsörernas intressen hotas eller konsumenternas 

uppmärksamhet riktas åt annat håll, påverkas innehållet av media för att stilla stormen. Denna 

maktbalans - och makten generellt hos media, har politisk påverkan. Traditionell media har varit 

skyddad till så vida att de i stor utsträckning får kritiskt granska alla delar av samhället men 

sällan blir kritiskt granskade själva (Berglez och Olausson, 2009). Journalister på traditionell 

media har också för vana att, utan att bli ifrågasatta, gå ut och företräda allmänhetens intresse i 

tid och otid. Det har också dokumenterats att när någon blir anklagad för brott av en journalist är 

den skyldig (till skillnad från när samme blir anklagad av en åklagare) tills motsatsen är bevisad 

(Berglez och Olausson, 2009). I den liberala demokratin ingår både ett anglosaxiskt rättssystem 

och en granskande journalistik. Ibland verkar de dock motverka varandra. För att den 

demokratiska strukturen skall fungera krävs en kommunikation mellan politikerna och 

medborgaren så att det är klart vad medborgaren röstar på vid val. Samtidigt behöver politiker 

information om samhällsförändringar som medborgarna adresserar som problem att hantera 

politiskt. Information som är fri skall ligga till grund för debatt, diskussion, dialog och samtal. 

En stat som inte respekterar och upprätthåller den friheten är inte en demokratisk stat (Nord och 

Strömbäck, 2004). Medias demokratiska uppgift, som föreslås av Nord och Strömbäck, (2004), 

är att “[...] informera, granska och vara ett forum för debatt”(Nord och Strömbäck, 2004, s. 19). 

En av Habermas (Berglez och Olausson, 2009) huvudpoänger var att medborgare skall kunna 

begära ut underlag till tilltänkta statliga projekt innan beslutet vinner laga kraft. Det är orimligt 

att anta att alla medborgare skulle begära ut materialet och sätta sig in i analys- och 

beslutsprocessen varje gång något politiskt skulle genomföras. Därmed hävdar Habermas att 

mycket av denna “[...]inlösning av giltighetsanspråk [...]”(Berglez och Olausson, 2009, s.31) 

beror på i vilken utsträckning journalister har fullföljt sitt uppdrag (Berglez och Olausson, 2009). 

Den nya teknologin tillhandahåller plattformar för detta ändamål.  

2.2.2 Demokrati i förändring 

Internet har, på mindre än tjugo år, blivit den ledande kommunikativa infrastrukturen i världen 

då privatpersoner, företag, politiska partier, politiska rörelser kunnat driva sina intressen på 

denna offentliga arena. Möjligheten att involvera konsumenter i diskussioner på webbplatser där 

fantasin sätter gränser för vilket sätt åsikter kan ställas mot varandra (Berglez och Olausson, 

2009). Demokratin har nu flyttat ut på sociala medier istället men fortfarande i skepnaden som 
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underhållning (Hannan, 2018). Innan internet var det journalistiken som möjliggjorde att 

människor “[...] fritt och självständigt [...]”(Nord och Strömbäck, 2004, s.19) kunde ta ställning 

till samhällsfrågor. Ett krav för att denna sorts journalistik skulle möjliggöra fritt och 

självständigt ställningstagande var att journalisten gav allsidiga och sanningslika återspeglingar 

av samhället. Om detta tillvägagångssätt missbrukas så “[...] övergår informationen till 

desinformation”(Nord och Strömbäck, 2004, s.19). Om journalistiken skall vara 

demokratibärande så, enligt Nord och Strömbäck (2004), måste journalistiken kunna vara en 

verifierande disciplin av information. I teorin är journalistern opartisk granskare av information. 

Vad forskning och vetenskaplig litteratur har argumenterat för här är att det är svårare att vara 

opartisk i praktiken. I verkligheten formas journalistikens innehåll av mediehusägare, 

redaktionschefer, ekonomi, tillgängliga källor, kulturella värderingar, teknologins tekniska ramar 

och den rådande opinionen, som ett ständigt samspel mellan olika aktörer som påverkar. 

Ideologisk polarisering har blivit i både vanliga och akademiska debatter och speciellt efter en 

ökad uppmärksamhet inför presidentvalet 2016 i USA och EU:s folkomröstning 2016 i 

Storbritannien som kallades Brexit (Spohr, 2017) och mycket tyder, enligt Spohr (2017), att det 

är en existerande bekymmersam trend. Detta fenomen har resulterat i en intolerans för politiska 

olikheter som har gjort att samförstånd mellan olika ideologier verkar omöjligt. Spohr (2017) 

menar på att liknande mönster kan ses på den europeiska kontinenten. Europeér på sociala 

medier samlas mer och mer i likasinnade kluster. Halvisolerade grupperingar driver på mer 

extrema åsikterna i utkanten av det politiska spektrumet. Dessa grupperingar saknar en 

konstruktiv offentlig diskussion som i sin tur leder till ett samhälle där människorna håller “[...] 

overwhelmingly positive views of their own co-partisans, and highly negative views of those on 

the other side of the political spectrum” (Gentzkow, 2016, s.13). Personer som är extrema har 

inte bara hittat sin grupp där deras åsikter är socialt accepterade utan finner det också socialt 

fördelaktigt att ta en politisk position som är något mer extrem än medelvärdet i gruppen. För att 

undvika att en sådan utveckling sker i samhället krävs, enligt Spohr, en progressiv offentlig 

diskussion där heterogena grupper exponeras för andra politiska åsikter och helst inte bara 

genom en politisk elit. 

 

Jürgen Habermas har haft stor betydelse för medie- och kommunikationsvetenskapen där han 

ägnat sig åt kritiskt-teoretiskt perspektiv där kommunikation och makt har varit framträdande i 
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de analyser som porträtterat hans arbeten genom tiden. Han ställde bland annat kritiska frågor 

kring den politiska elit som styrde över huvudet på medborgarna samtidigt som de hyllade 

demokrati och dess landvinningar i världen. Media är en del av denna elit då opinion 

frammanades genom media snarare än att den organiskt växte fram mellan väljare. Ett av hans 

resonemang är att rationalitet ligger i betraktarens ögon (Vargo, Guo och Amazeen, 2017). Då 

traditionell media påverkar opinion, opinion påverkar traditionell media och senaste forskningen 

tyder på att ny, framväxande, alternativ media där “[...] elite “A-list” political bloggers 

influence the agenda of political and media elites and that the elite political blogosphere 

influences the agenda of traditional media outlets [...]” (Rojecki och Meraz, 2016, s. 29), så 

finns det anledning att tro att fakta och direkta falskheter beblandar sig i en dimridå av 

information. Det menar i alla fall Rojecki och Meraz (2016) då de myntade begreppet “factious 

information blend” som handlar om en ny sort av falsk information som kommer från en 

samhällselit och/eller opinionsentreprenörer för att sprida vanrykten och misstro om sina 

politiska motståndare. Till exempel är partisk självintresse och ett motiverande resonemang 

tillräckligt för att sprida och upprätthålla dem i dagens informationssamhälle. Partiskt 

självintresse och ett motiverande resonemang ansågs inte tillräckligt på den tiden då mycket av 

den forskning vi har idag om rykten utvecklades (Rojecki och Meraz, 2016). Det som är ett 

rationellt val är beroende av preferenser och de möjligheter som finns till hands (Habermas, 

1997). Vår vilja är det praktiska tillvägagångssättet för att nå ett ändamål utformat av de värden 

som individen besitter. Detta leder oss till Spohrs (2017) diskussion om att källan till en 

“ideologisk polarisering” på nätet handlar om att medier och dess användare fokuserar på 

läsarnas psykologiska fördomar kring politik. Individer har, menar Spohr (2017), en tendens att 

konsumera media som förmedlar samma åsikter och övertygelser som konsumenten. Således 

undviker konsumenten sådant innehåll som är annorlunda i perspektiv eller till och med 

utmanande för deras politiska verklighetsuppfattning (se också Stroud, 2008). Människor som 

blir presenterade information om konkurrerande åsikter sida vid sida, visar tendenser på att de 

väljer att förkasta den information som strider med den verklighetsbild som är etablerad hos 

personen. Förklaringen till det, argumenterar Spohr (2017), är att när kognitiv dissonans uppstår 

kring attitydutmanande information så måste det kognitiva systemets verklighetsbild 

upprätthållas. Således, genom att undvika inkonsekvent information som strider mot 
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verklighetsbilden eller genom att attackera den inkonsekventa informationen och finna brister i 

den, så kan systemets kognitiva verklighetsbild bestå. Detta kallas confirmation bias. 

 

Wikforss (2017) argumenterar i sin bok Alternativ Fakta (2017) om att risken är hög för att 

människan ska "drabbas av confirmation bias" (s. 91), det vill säga att människor söker 

information endast kring de övertygelser de redan har. Detta kan hända mer eller mindre aktivt. 

Wikforss (2017) menar på att det är enklare än någonsin i vår digitaliserade tidsenhet att hitta 

argument för sin övertygelse. Bevis som strider mot övertygelsen är också lättare än tidigare att 

finna. Det som hindrar människor från att faktakontrollera sina övertygelser, är att det tar tid, 

kräver en gedigen ansträngning och kan även hota vår sociala status i gruppen. Detta gäller 

således både för medborgare och journalister (Wikforss, 2017). Vad händer när tiden är knapp 

och osäkerhet i informationen är påtaglig? Boin (et al. 2016) och hans medförfattare till boken 

The politics of crisis management har en tilltalande beskrivning av hur osäker information berör 

människor under brådskande tider: 

 
 "so much happens in such short time, so many problems appear simultaneously or in rapid successions, so 

many people do not know what to think and whom or what to trust [...]."(s.8) 

 

Boin (et al, 2016) menar att journalister i dessa tider pressas allt mer till att lägga ut den senaste 

nyheten så att fakta kommer sekundärt, vilket blir extra tydligt i politik som citatet visar. Detta 

kan vara en av alla parametrar som bidrar till att det finns falska nyheter bland etablerade medier.  

2.2.3 Ryktesspridning och fake news 

Från att vara ett begrepp som spelade an på den dimmiga gränsen mellan komedi och nyheter (se 

Balmas, 2014; Marchi, 2012) kom fake news att byta betydelse 2016: 

 
“Now, the term more commonly refers to false or misleading information made to look like a fact-based 

news story in order to “influence public opinion or cull digital advertising dollars”. The sudden shift in the 

term’s meaning stems from a confluence of events leading up to the election of Donald Trump as US 

president: The increasingly central role of SNSs for news consumption, the Russian propaganda effort to 

produce and spread fake news stories during the 2016 presidential campaign , and the habit of some 

political elites to legitimize fake news stories by passing them along to their followers using social media 

platforms like Facebook and Twitter” (Nelson och Taneja, 2018, s.2). 
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Konsekvenser av fake news i politikens “post-truth”-era blir att lärare på högskolor, som utbildar 

i journalism, numera måste undervisa i konsekvenserna av att med nyheter vädja till publikens 

känslor och personliga uppfattningar i form av vinklade nyheter (Pearson, 2017). “Post-truth” är 

det tillstånd i politiken där det finns en blindhet för fakta, dragning till känsloargument som ofta 

är rotade rädslor och vilt gestikulerande med verifierad information (exempelvis statistik) som är 

helt tagen ur sin kontext (Romano, 2017). En huvudingrediens i “post-truth”, menar Pearson 

(2017), är att argumentera för att känsla då “[...] objective facts are less influential in shaping 

opinion that appeals to emotion and personal belief”(s. 18). I den här kontexten blir det extra 

svårt för journalister att hålla sig till sanningen med stort “s” när det rapporteras från en post 

truth-politisk diskurs. I ett försök att spegla diskursen blir journalisten ofta intrasslad i “[...] 

various types of truths” (Romano, 2017, s.52). Ett sätt för journalister att tackla detta, menar 

Hannan (2018), är att lägga in en högre växel i att faktakolla. För att återkoppla till statens 

Vinnovaprojekt med faktagranskning så kommer tiden förtälja hur en sådan utveckling kommer 

te sig (Vinnova, 2018; Küttim, et al, 2018).  Ett rykte (rumor) är det stoff som blir en nyhet vid 

verifiering. Rykten definieras, enligt Shin och Jian (et al, 2017), vanligen som “[...] unverified 

information that contains instrumentally valuable statements or public concerns for a certain 

group” (s. 1216). Forskning och litteratur på ryktesspridning är omfattande och fokuserar 

vanligtvis på kommersiell ryktesspridning eller straffbar ryktesspridning. Dock argumenterar 

Shin och Jian (et al, 2017) för att det finns två luckor i just den forskningen. Den första är att 

forskning på ryktesspridning inte täcker in politisk ryktesspridning i önskad omfattning. Den 

andra är att i den äldre vetenskapliga litteraturen om ryktesspridning ignoreras den större sociala- 

och kommunikativa kontexten, i vilket de som sprider rykten är inbäddade i, och fokuserar 

istället på enskilda skillnader när det gäller att gå på rykten. Genom att studera vilken 

teknologisk plattform och teknik ryktesspridare använder kan forskare förstå kontexten bättre. 

Shin och Jian (et al, 2017) menar att detta, med sociala medier, på en detaljerad nivå är tekniskt 

möjligt idag. De politiskt intresserade har mer och mer gått över till sociala medier eftersom 

plattformarna erbjuder väl utvecklade sätt att konsumera, dela och diskutera relevant 

information. Genom sociala medier kan medborgaren med mindre ansträngning än förut bli 

informerad av tyckonomer, forskare och experter. Trots denna utveckling ser forskare en större 

benägenhet att stänga in sig i ekokammare där endast deras egen världsbild återspeglas (Shin och 
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Jian, et al, 2017). Världsbilden blir stöpt, i stor utsträckning, på sociala medier. Sociala medier, 

menar forskare på, är där du med störst sannolikhet kan finna fake news (Howard, et al, 2018; 

Nelson och Taneja, 2018).  

 

Fake news, hävdar Allcott and Gentzkow, (2017) är "news articles that are intentionally and 

verifiably false, and could mislead readers [...]"(s.213). Missinformation är, enligt flertalet 

forskare (Howard, 2017 ; Rojacki och Meraz, 2016; Pearson, 2017; Spohr, 2017; Corner, 2017; 

Nelson och Taneja, 2018), synonym till begreppet fake news. När Rojecki och Meraz (2016) 

matris (se s.28) för missinformation studeras visar den för det första att det finns flera sorters 

missinformation som har olika källor där de kommer från och olika motiv. Skvaller och 

ryktesspridning, som är de två första kategorierna i matrisen, har sina källor från vanligt folk. 

Efter det kommer desinformation, propaganda och konstlad informationsblandning (FIB; 

factitious information blend). Det som skiljer desinformation och propaganda menar Rojecki och 

Meraz (2016) är att desinformation är från oklar statsmakt och propaganda är från verifierad 

statsmakt. Konstlad informationsblandning handlar om media- och opinionsbildareliter som vill 

smutskasta politiska motståndare med kontextfrånkopplad information (vilket också går inger 

namnet Post-truth). Bland de senare tre begreppen i matrisen är politik det som binder dem 

samman. Vad som ingår i begreppet fake news diskuteras flitigt i vetenskapliga artiklar. Det finns 

en kategori av vetenskapliga artiklar som endast tillskriver begreppet desinformation- och 

propagandakampanjer från andra stater (se Hunt, 2017; Flood, 2016; Pearson 2017). Sedan finns 

det de som också lägger till mediaeliternas konstlade informationsblandning och den 

problematiken i ekvationen fake news (se Rojacki och Meraz, 2016; Nelson och Taneja, 2018; 

Corner 2017; Howard 2017). Vargo, Guo och Amazeen (2017) menar på att det också finns de 

forskare som använder sig av en bredare definition som till exempel Allcott och Gentzkow 

(2017) som använder sig av definitionen: “news stories that have no factual basis but are 

presented as news” (s.5). Hit sällar sig också Silverman (2017) med definitionen: “completely 

false information that was created for financial gain”(Vargo, Guo och Amazeen, 2017, s.4). 

Andra forskare vill dock inkludera satirens i begreppet fake news. Mycket av detta baseras på att 

fake news var ett TV-format i mitten av decenniet 2000 (Balmas, 2014; Marchi, 2012). I 

kategorin desinformation finns det forskare som vill flagga för aktörer som utnyttjar 
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polariseringen i västvärlden för snabba pengar. Då refereras det till den Makedonska gruppen 

som skrev fake news, innan det amerikanska valet, endast för annonspengar (Corner, 2017).  

 

Det senare stycket som rör fake news som begrepp och kan sammanfattningsvis sägas handla om 

en diskussion och en redogörelse kring ordet fake news med hjälp av fyra frågeställningar: Vad, 

vem, rum och motiv. Där Allcott och Gentzkow (2017) med flera (se Hunt, 2017; Flood, 2016; 

Pearson 2017) har olika definitioner om vad fake news är, medan Corner (2017), Balmas (2014), 

Marchi (2012) och Rojecki och Menaz funderar på vem som sänder ut fake news. Shin och Jian 

(et al, 2017), men även Howard (et al, 2018) och Nelson och Taneja (2018) har studerat vilket 

rum som fake news kan återfinnas i. Och sist men inte minst vilket motiv som ligger bakom där 

Hunt (2016), bland annat, menar på att "[…] fake news is completely made up and designed to 

deceive readers to maximise traffic and profit”(s.1). Dessa teoretiska frågeställningar 

applicerades också som en analysram för att studera empirin som består av nyhetsartiklar. Efter 

att empirin samlats in och analysen påbörjats, studerades tidigare forskning parallellt, och under 

tiden framträder en operationalisering till hur empirin skulle kunna analyseras. Den 

grundläggande anledningen till att detta blev möjligt är att forskare skriver artiklar och att 

journalister läser forskning vilket skapar en symbios som gjorde det möjligt att titta på media ur 

den alaysramen. Forskningsfrågorna bygger på denna analysram.  
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3 Metod 
I denna synkrona analys, används en semasiologisk ansats, som innebär att begreppets betydelser 

studeras och vilka betydelser fake news har fått. För att studera vilka betydelser fake news har så 

valdes att studera traditionella tidningsartiklar. Det var av två anledningar jag fann det lämpligt 

att studera fake news i en mediaanalys.  

3.1 Metodologiskt tillvägagångssätt 

För det första är nyheter ett av orden i fake news och gör det därmed direkt kopplat till begreppet. 

Den andra anledningen är att, som diskuterades i tidigare forskning (Vargo, Guo och Amazeen, 

2017; Berglez och Olausson, 2009; Rojecki och Menaz, 2016), påverkar nyhetsmedier opinion 

och opinion påverkar nyhetsmedier i ett land med ett levande demokratiskt samtal. Det gör att 

det till viss del kan ses som en allmän diskussion om begreppet. 212 tidningsartiklar från 

traditionella nyhetsmedier samlades in. Den metod som tillämpas i denna studie på artiklarna är 

tematisk. För att generera teorier från verkligheten kan man använda sig av olika mätinstrument 

och olika typer av data, medan den övergripande metoden är tematisk analys ( Hjerm, 2016; 

Hartman, 2001). Den metod som används är den tematiska textanalysen eller Constant 

Comparative Method (Hjerm, 2016, s. 33). Målet med induktiv tematisk analys och Constant 

Comparative Method är att låta teorin träda fram ur materialet och på egna ben presentera förslag 

till teorier. En deduktiv ansats skulle vilja testa det insamlade materialet mot en redan bestämd 

teori (Hjerm, 2016). I en induktiv ansats går forskaren utifrån data och bildar därefter en teori 

utifrån vad datan visade. Tematisk analys analyserar forskaren data noggrant för att bilda sig en 

uppfattning om vad det insamlade materialet ger för resultat. De steg som analysen av data skall 

genomgå är (1) koda meningar, citat och ord och skriva förklaringar i marginalen (Hjerm, 2016, 

s. 46-47), (2) skapa provisoriska kategorier genom att jämföra koderna med varandra (Hjerm, 

2016, s. 33), (3) reducera kategorierna/ förfina kategorierna, (4) presentera teman som 

kategorierna kan samlas under och (5) formulera en teori om hur verkligheten kan tänkas ligga 

till (Hjerm, 2016, s. 34). De upptäckta och framarbetade temana kan sedan förklaras ur flera 

olika teoretiska discipliner i diskussionen (Hartman, 2001; Hjerm, 2016). Det insamlade 

materialet analyseras för att senare reduceras till teman som beskriver vad materialet i helhet 
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handlar om. Dessa teman skall också ligga till grund för de teorier som senare presenteras 

(Hayes, 2000). Grundidén med genomförandet av en induktiv metod är, enligt Glaser (1967) att 

forskaren i fråga inte skall ta med sig förutfattade meningar eller föreställningar till analysen så 

att metoden kan upprepas av vem som helst och få samma resultat. Att vara fri från fördomar är 

näst intill omöjligt men viktigt då man som forskare är ute efter att hitta de problem som folk 

tampas med i det specifika materialet (Hartman, 2001; Hjerm, 2016). Genom att söka på den 

elektroniska sökmotorn Google Search, Google Schoolar, Sage Journals och DuckDuckGo 

samlades data in med nyckelord som är relevanta för studieämnet, dvs. Fake news, Post-truth, 

missinformation, Fake Story, och i mängd av kombinationer inklusive termer som Alternativ 

fakta och Falska nyheter. Google search stod för majoriteten av insamlingen och kompletterades 

för eventuellt bortfall med konkurrenten DuckDuckGo. Denna insamling gjordes mellan 1 april 

och 20 maj år 2018. 

 

Den huvudsakliga källan till data var traditionella tidningsartiklar och vetenskapliga artiklar, men 

materialet innehöll också data från alternativa medier, med traditionellt typsnitt. Materialet som 

bestod av traditionella tidningsartiklar städades från bloggposter, sociala medieinlägg och 

tidskrifter som var vetenskapliga. Insamlingen resulterade i 212 media-artiklar. 

Det första steget i metoden är öppen kodning. Det innebär att man identifierar meningar eller 

citat som senare kommenteras i ett anteckningsblock vid sidan av (Glaser och Strauss, 1967; 

Hjerm, 2016, s. 46-47). Nästa steg är att med ord beskriva de meningar och koder man funnit 

intressanta och para ihop dem med varandra så de bildar kategorier. Härnäst illustreras 

arbetsprocessen: 

 
“Fake or misrepresentative news is nothing new – from newspapers with heavy political leanings to 

journalistic malpractice to H.G. Wells’ War of the Worlds and scripted “reality” television, we’re no 

strangers to being presented with nuggets of information that have little grounding in the real world. The 

main problem is that social media has accelerated misinformation to a whole new level. Here are three 

examples in a whole sea of ill-informed stories and outright lies”(Joyce, 2016, s.1). 

 

Avsnittet som nämns här ovan kodas och ges förklarande beskrivning i marginalen som 

beskriver vad det enskilda citatet, referatet eller nyckelordet handlar om. Steg tre är att 

sammanfatta vad artikeln eller texten, med hjälp av kategorierna, handlade om. Vad skribenten 
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eller författaren till texten egentligen ville förmedla. Kodorden och citaten som hämtades ur det 

ovan nämnda stycket var “fake or misrepresentative news”, “newspaper with heavy political 

leanings to journalitic malpractice”, “social media” och “accelerated misinformation” eftersom 

de bidrar till att svara på uppsatsens frågeställning. När materialet kodats skall det läsas igenom 

för att se till att ingenting feltolkats. Slutligen skapas överordnade kategorier eller teman. Ett 

namn på temat som sammanfattar kategorierna sätts. Citatet “fake or misrepresentative news” 

fördes in under kategorin sloppy journalism under kategorin mainstream definition som faller 

under temat definition. Citatet “newspaper with heavy political leanings to journalitic 

malpractice” fördes samman med kategorin Bias media under kategorin mainstream definition 

som faller under temat definition. Temat Synonymer tilldelades ordet “misinformation” och 

temat Rum, “social media”. För att  illustrera vilka val som gjordes under arbetet med data för att 

teman skulle växa fram exemplifieras ännu en gång arbetsprocessen: 
“For a term that is suddenly everywhere, “fake news” is fairly slippery. Is “fake news” a reference to 

government propaganda designed to look like independent journalism? Or is it any old made-up bullshit 

that people share as real on the internet? Is “fake news” the appropriate label for a hoax meant to make a 

larger point? Does a falsehood only become “fake news” when it shows up on a platform like Facebook as 

legitimate news? What about conspiracy theorists who genuinely believe the outrageous lies they’re 

sharing? Or satire intended to entertain? And is it still “fake news” if we’re talking about a real news 

organization that unintentionally gets it wrong? (Also, what constitutes a real news organization 

anymore?) Finally, do any of these distinctions matter if the end result—widespread confusion and 

disagreement over what’s real and true—is the same? The problem, as many see it, is that the ubiquity of 

“fake news”—misinformation shared widely on Facebook, Reddit, YouTube, and elsewhere—is creating a 

culture of deception and deepening the country’s partisan divide.”(LaFrance, 2016, s.1) 

 

Kodorden och citaten som hämtades ur detta nämnda stycket var “propaganda”, “hoax”,  

“falsehood”, “Facebook”, “confusion and disagreement over what’s real and true”, 

“misinformation, “Facebook, Reddit, Youtube, and elsewhere” och “partisan”.  

 

De slutgiltiga teman som analysen av traditionella media-artiklar föreslog var: Dessa teman är 

följande: a) Fabricerad lögn, b) Förvanskad sanning. 
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3.2 Validitet och reliabilitet 

Denna undersökning är en mindre begreppsstudie. Som sådan har den begränsningar. 

Tillförlitligheten, reliabliteten, i en textanalys kan avgöras i hur väl avvägt det valda 

textmaterialet är i förhållande till det man vill undersöka. För denna studie har insamlingen av 

material begränsades till mediaartiklar från de senaste två åren och i endast svenskspråkiga och 

engelskspråkiga traditionella mediaartiklar. Antalet mediaartiklar som samlades in uppgick till 

212 stycken. Med dessa detaljer i åtanke hävdas det således inte att arbetet har tagit alla 

processkomponenterna i medieframställning av fake news, vilket kan anses vara en brist sett till 

att mediaartiklarna skulle kunna omfatta en längre tidsperiod och fler språk, vilket möjligtvis 

givit studien andra resultat. Jag vill dock argumentera för att min avgränsning snarare har givit 

mig möjlighet att tolka innehållet på ett tillfredsställande sätt samt täckt in en bra tidsperiod då 

fake news varit ett aktuellt begrepp och florerat mycket i media. En annan brist för studien kan 

vara den sviktande representativiteten, som är inbyggd i den kvalitativa metoden. I och med att 

operationaliseringen gav den analytiska ramen för hur begreppet fake news skulle förstås ska det 

flaggas för viss validitetsbrist. Jag vill dock argumentera för att det var i studerandet av, och med 

hjälp av, den tidigare forskningen som frågeställningarna tog form. I textanalyser är författaren 

och forskaren väldigt ofta närvarande och aktiv i valet av framför allt analysram, urval till 

datainsamling, kodning och tematisering. Det mesta färgas av det material som studeras i 

samband med studien. Forskarens kunskaper, utifrån den tidigare forskningen, påverkar vilka 

koder som blir och inte blir viktiga. Koderna utgår sedan i kategorier som också de formas av 

tidigare kunskap om ämnet. Det är oundvikligt att en induktiv studie delvis finner det som 

forskarens kognitiva förmågor har möjlighet att finna. Det finns också, som nämnt i kapitel 7, 

maktdimensioner som inte har tagits hänsyn till i denna studie. Eftersom det som har studerats i 

denna studie är den synliga makten i texten (dock är inte artiklarna några politiska dokument 

med en opposition) och makten över tanken har den sista maktdimensionen, makten över det 

som inte blir sagt, hamnat i skymundan. I den här studien är antagandet att makten över tanken 

blir utövat när media beskriver ett fenomen som kan påverka hur medborgare tänker om 

fenomenet. Validitetsproblemet här kan vara att studien inte kan säga något om det som inte 

skrevs om fake news. 
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4 Resultat 
Den kvalitativa analysen av alla 212 traditionella nyhetsartiklar resulterade i två övergripande 

teman för de traditionella nyhetsartiklarna porträtterar fake news i både användning och 

beskrivning. Dessa teman för traditionella medier är följande: a) Fabricerad lögn, b) Förvanskad 

sanning. Det insamlade materialet kunde sorteras in ytterligare under fyra underliggande 

kategorier: 1) Vad, 2) rum, 3) motiv och 4) vem. Dessa kategorier utgör det som diskuteras kring 

vad fake news föreslås vara i traditionell media diskurs. I samband med analysen föreslog 

empririn två olika förklaringar för vad traditionell media ansåg fake news betyder. Denna analys 

ledde således till de teman som kommer att presenteras mer i detalj enligt följande: 

4.1 Fabricerad lögn 

Fabricerad lögn handlar om att det finns ett motiv bakom, koordinerat av en okänd aktör, där 

algoritmer ger plats åt en helt och hållet påhittad historia för att generera pengar till avsändaren 

eller vinna politisk mark åt avsändaren. Följande kategorier beskriver Fabricerad lögn som 

tema:  

4.1.1 Vad  

Fabricerad lögn är i detta sammanhang en smal kategori som innefattar endast totalt fabricerade 

historier som koordinerad propaganda med ett bakomliggande motiv och rider på en våg av 

algoritmer. Följande citat beskriver vilket vad Fabricerad lögn är: 

 
“Most people seem to agree that "fake news" is a big problem online, but what's the best way to deal with 

it? Is technology too blunt an instrument to discern truth from lies, satire from propaganda? Are human 

beings better at flagging up false stories? During the run-up to the 2016 US presidential election, we were 

treated to headlines such as "Hillary Clinton sold weapons to Isis" and "Pope Francis endorsed Donald 

Trump for President". Both completely untrue.”(Mihala, 2017, s.1) 
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“I studien skriver författarna att det är svårt att definiera vad falska nyheter verkligen är. Forskargruppens 

definition av falska nyheter är propaganda eller innehåll som var ideologiskt extremt, väldigt partiskt eller 

konspiratoriskt. Innehållet var producerat av organisationer utan professionella journalister och innehållet 

bestod ofta av emotionella ord, personliga attacker eller överdrivna generaliseringar.”(Tuvhag, 2017, s.1) 

 

4.1.2 Rum  

Rumt är en kategori där det insamlade materialet om vad fenomenet Fabricerad lögn har för 

hemvist och vilken informationsnod fake news sprids från. I fallet med Fabricerad lögn så 

skriver traditionell media om att sociala medier är stället en bör titta. Följande citat beskriver 

vilket Rum Fabricerad lögn kan återfinnas i: 

 
“Facebook’s ad policy update will not stem the flow of fake news stories that spread through the news 

feeds that people see when they visit the social network.”(Wingfield, 2016, s.1) 

“There has been a lot of discussion lately about “fake news,” which appears to have circulated with 

fierce velocity on social media throughout this past election season. This has prompted calls for the 

likes of Facebook and Google to fix the problem.”(Stanley, 2017, s.1) 

“fake news articles ― especially throughout this election year ― have increasingly become a fixture 

on social media. These posts, designed to deceive, run rampant across the internet. Only later, if ever, 

do readers discover that the stories they shared may have been false.”(Robins-Early, 2016, s.1) 

4.1.3 Motiv 

Kategorin motiv beskriver hur traditionell media porträtterar vad fake news har för 

bakomliggande agenda och motiv vilket, i fallet med Fabricerad lögn, är att skapa 

informationssplittring och polarisering i samhället under finansiering av annonser. Följande citat 

beskriver vilket motiv traditionell media menar att Fabricerad lögn har:  

 
“Something to be combated. Something we must all get behind and destroy. Since the election—and to an 

extent right before it—the scourge of fake news as a unique, distinct, and morally urgent threat to our 

democracy has been thrust upon the public.”(Johnson, 2016, s.1)  
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“fake news overlaps with other information disorders, such as misinformation (false or misleading 

information) and disinformation (false information that is purposely spread to deceive people).”(Byrd, 

2018, s.3) 

 

“False news stories, often of a sensational nature, created to be widely shared online for the purpose of 

generating ad revenue via web traffic or discrediting a public figure, political movement, company, 

etc.”(Cillizza, 2017, s.1) 

 

“Sometimes the fake stories look, sound or read better than real ones. And both are chasing the same 

thing: ratings or online clicks.” (Susteren, 2016, s.1) 

 

4.1.4 Vem 

Kategorin Vem syftar på hur traditionell media porträtterat vilka som ligger bakom och 

producerar Fabricerad lögn. Följande citat beskriver vilka aktörer som producerar Fabricerad 

lögn:  
“Macedonian teenagers who earn extra scratch by concocting conspiracies are indeed new entrants to the 

American information diet. Social networks allow smut to hurtle through the public imagination–and into 

pizza parlors–at breakneck speed. People at or near the top of the incoming administration have shared 

fake news casually. And it’s appearing in news organizations’ own programmatic ads.”(Uberti, 2016, s.1) 

 

"We ended up finding a small cluster of news websites all registered in the same town in Macedonia called 

Veles," Silverman recalls.( Wendling, 2018, s.1)” 

 

”With clicks come profit: a man running a string of fake news sites from Los Angeles told National Public 

Radio that he made as much as US$30,000 a month from advertising that rewards high traffic. More than 

100 pro-Trump fake news websites were being run by teenagers in one town in Macedonia.(Hunt, 2017, 

s.1)” 

 

”Much of the analysis, however, has focused on the people who create these false articles – whether it’s 

teenagers in Macedonia or satirical news sites – and what Facebook and Google can do to prevent its 

dissemination. (Sundar, 2016, s.1 ) 

 

”That includes fake news too, by the way: it’s not that there is anything particularly special about news 

from Macedonia, it’s that according to the algorithm there isn’t anything particularly special about any 

content, beyond the level of engagement it drives.”(Thompson, 2018, s.1) 
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”Begreppsförvirringen var tydlig under ett expertmöte om "fake news" nyligen vid Nordiska ministerrådet i 

Köpenhamn. Debatten handlade om allt från notoriska ryska nättroll som sprider propaganda till 

makedonska ungdomar som sprider digitalt trams, eller det engelsmännen kallar bullshit.”(Egeberg och 

Stavrum, 2018, s.1) 

 

En nyans här är att materialet visar på två olika sorters internationella producenter av fake news 

som kunde kategoriseras under temat fabricerad lögn. Den ena är medborgare som vill tjäna 

annonspengar på ett polariserat samhällsklimat och den andra verkar vara statlig 

desinformationskampanjer. 
 

“French social media awash with fake news stories from sources ‘exposed to Russian influence’ ahead of 

presidential election” (Skärmdump från twitter - Tuvhag 2017, s. 1) 

 

“Aftonbladet rapporterade nyligen att falska uttalanden från utrikesminister Margot Wallström spridits på 

ett ryskt Twitterkonto. Även försvarsminister Peter Hultqvist har figurerat i falska nyheter som spridits från 

Ryssland.”(Svensson, 2017a, s.1) 

 

“Begreppet ”fake news” har blivit ett slagträ i den politiska debatten, både i Sverige och USA, samtidigt 

som svenska myndigheter varnar för att rysk desinformation ökar. Frågan är hur man kan lita på 

information i medier och uppgifter som florerar på internet.”(Sundberg, 2017a, s.1) 

4.2 Förvanskad sanning 

Förvanskad sanning handlar om media, som genom manipulerande- eller slarvig förvanskning 

av sanning, i en verkligt förankrad historia och missbrukar makten som informationsmegafon 

genom att avsiktligt eller oavsiktligt missleda allmänheten. I delar av datan framkommer det att 

detta är “fel” definition, trots det, utgörs stora delar av datan av citat som härleder till det här 

temat. Följande kategorier beskriver Förvanskad sanning som tema:  

4.2.1 Vad 

Vad är Förvanskad sanning, speglar i detta sammanhang vilka egenskaper traditionell media 

tillskriver den andra definitionen av fake news. Denna kategori är bredare och innefattar, 

medvetet eller omedvetet, falsk information blandat med fakta och är till för att driva en partisk 
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politisk linje med den makt som en täckande spridning av information ger. Följande citat 

beskriver vilket ord som beskriver Förvanskad sanning kan återfinnas i:  
 

“While there are dozens of books covering all of these topics, I am going to focus on authority since it is 

the primary weapon of choice used by the government and mainstream media to manipulate the masses 

into believing in fake news and misleading information.”(Lapinski, 2016, s.1) 

 

“In recent weeks, the term fake news has been applied by various media sources to everything from 

Breitbart News to Donald Trump’s tweets to the media commentary of CNN’s Brian Stelter. Among the 

challenges the media faces today, combatting fake news should rank as a relatively straightforward one 

compared with thornier issues such as bias, sensationalism, and the problem of objectivity. [...]Public trust 

of the media has been in decline for decades, though the situation now feels particularly cataclysmic with 

the atomization of media consumption, partisan criticism from all corners, and the ascension of Donald 

Trump to the White House. Just as Watergate gave the media a bright story to tell about itself, fake news 

provides a catchall symbol–and a scapegoat–for journalists grappling with their diminished institutional 

power. ”(Oremus, 2016, s.1, 6) 

4.2.2 Rum  

Rumet är en kategori där det insamlade materialet om vad fenomenet Förvanskad sanning har 

för hemvist och vilken informationsnod fake news andra definition sprids ifrån. I fallet med 

Förvanskad sanning så skriver traditionell nyhetsartiklar att det är i traditionell (Mainstream) 

media där en bör börja leta. Följande citat beskriver vilket Rum Förvanskad sanning kan 

återfinnas i: 

 
“As mainstream news organizations and the “coastal elite” lose their grip on the control of information, 

facts will fall by the wayside.”(Kosoff, 2016, s.1) 

 

“The biggest challenge of all, Zuckerberg told Klein, lies with real media outlets “who are probably saying 

what they think is true, but just have varying levels of accuracy or trustworthiness.”(Romano, 2018, s.2) 

4.2.3 Motiv  

Kategorin motiv beskriver hur traditionell media porträtterar vad fake news andra definition har 

för bakomliggande agenda och motiv vilket, i fallet med Förvanskad sanning, är att, ej 

koordinerat konkurrera ut andra marknadsaktörer, använda sin yttrandefrihet i samhället samt 
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säkra inkomst från klick och likes med hjälp av annonsintäkter. Följande citat beskriver vilket 

motiv traditionell media menar att Förvanskad sanning har: 

 
“[...] Just as the media has employed “fake news” to discredit competitors for public attention, political 

celebrities and partisan publications have used it to discredit the press wholesale. As hard as it is to admit, 

that’s an increasingly unfair fight.”(Oremus, 2016, s. 6)  

 

“Because there, I think, there are quite large free speech issues. Folks are saying stuff that may be wrong, 

but, like, they mean it, they think that they’re speaking their truth, and do you really want to shut them 

down for doing that?”(Romano, 2018, s.2) 

 

Sometimes the fake stories look, sound or read better than real ones. And both are chasing the same thing: 

ratings or online clicks. (Susteren, 2016, s.1) 

4.2.4 Vem 

Kategorin Vem syftar på hur traditionell media porträtterat vilka som ligger bakom och 

producerar Förvanskad sanning. I kategorin Förvanskad sanning är det traditionell media 

(mainstream media) och etablissemanget. Följande citat beskriver vilka aktörer som producerar 

Förvanskad sanning:  
 

“Det handlar om att de på daglig basis förlorar territorium i den mediala världen. I mångt och mycket är 

den så kallade gammelmedia genomskådad. Det betyder inte att allt som står i DN är lögn eller att varenda 

murvel på Södermalm är allierad med en vänsteragenda” (Birro, 2017, s. 1). 

 

“When I point posters to a news article in a source like the New York Times or Washington Post, I am told 

that those “liberal mainstream media sources” can’t be trusted. While these sources certainly make 

mistakes, and like everyone are inevitably subject to all kinds of systemic biases in what they choose to 

publish and how they tell stories, they are guided by long-evolved professional and reputational standards 

and do not regularly get major facts wrong without being called to task.”(Stanley, 2017, s.1)  

 

“Inom den engelskspråkiga politiska debatten används ”fake news”-begreppet vanligtvis av 

högerpopulistiska partier med innebörden att ”etablissemanget” ljuger för folket. Republikanerna i USA 

kan visserligen inte betecknas som högerpopulistiskt, men Trump är företrädare för en sådan inriktning 

inom partiet, menar Jonas Hinnfors.”(Sundberg, 2017b, s.1) 
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“Ett uttryck intimt förknippat med denna debatt är fake news. Det är också starkt förknippat med USA:s 

president Donald Trump. Han anklagar ofta medier för politiskt färgad rapportering. Han har bland annat 

sagt att CNN, New York Times och Washington Post ägnar sig åt fake news.” (Svensson, 2017b, s.1) 

 

4.3 Nyanser 

Kategorier som kunde tematiseras på både Fabricerad lögn och Förvanskad sanning var 

annonsintäkter, sensationella rubriker och spridningen på sociala medier med hjälp av 

algoritmer. Eftersom det inte kan bortses från att alla sociala medier, journalister, 

medborgarjournalister och marokanska desinformationsmakare använder alla sensationella 

rubriker för att dra in annonspengar fick de stå som okategoriserade nyanser. Citat som beskriver 

annonsintäkter som nyans är följande: 
 

”$10,000 a month: Paul Horner, the fake news writer who said he helped Trump get elected, makes most of 

his money through Google AdSense. “ You wouldn’t believe how much money I make from it,” he told The 

Washington Post before disclosing his earnings of $10,000 per month.”(Tam, 2016, s.1) 

 

” en sajt som ser ut att vara en etablerad nyhetsförmedlare men som inte är det, utan drivs anonymt för att 

tjäna enkla pengar på arga klick och delningar.”(Ewald och Larsson, 2016, s.1) 

 

”Google kicked off the action on Monday afternoon when the Silicon Valley search giant said it would ban 

websites that peddle fake news from using its online advertising service. Hours later, Facebook, the social 

network, updated the language in its Facebook Audience Network policy, which already says it will not 

display ads in sites that show misleading or illegal content, to include fake news sites.”( Wingfield, Isaac 

and Benner, 2017, s.1) 

 

Citat som beskriver sensationella rubriker som nyans är följande: 
 

”Din rubrik är måste å ena sidan vara engagerande och lockande men samtidigt måste den vara ärlig i sitt 

utformande och faktiskt kunna leda till en text som motsvarar rubrikens löften. Dessutom är det bra att 

inkludera ditt företags- eller varumärkesnamn i rubriken för att tydliggöra vem avsändaren är.”(Larsson, 

2017, s.1) 
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”Our research suggests that false news can and likely does affect people’s beliefs. Even if people have the 

knowledge to know that a headline is false, reading it multiple times will make it seem more true, Fazio 

says.” (Oxenham, 2016, s.1) 

 

”False news stories, often of a sensational nature, created to be widely shared online for the purpose of 

generating ad revenue via web traffic or discrediting a public figure, political movement, company, 

etc.”(Cillizza, 2017, s.1) 

 

Nyansen om sociala medier och dess algoritmer som kunde kategoriseras in i Rum men inte i 

varesig definitionen Fabricerad lögn och Förvanskad sanning då båda definitionerna får sin 

spridning genom sociala medier och dess algorimter. Citat som beskriver denna nyans är 

följande: 

 
”But they were just two examples of a tsunami of attention-grabbing, false stories that flooded social media 
and the internet. We were awash with so-called "fake news".”(Mihala, 2017, s.1) 
 
”With 1.79 billion people around the world using Facebook each month, Facebook dwarfs other online 
platforms. Hoping to encourage people to be better informed, Facebook after the 2012 election introduced 
new tools explicitly aimed at helping users read news and share stories. Ironically, Facebook’s technology 
and good intentions fueled the rise of fake news in 2016.”(Holan, 2016, s.1) 
 
”A lot of fake and misleading news stories were shared across social media during the election. One that 
got a lot of traffic had this headline: "FBI Agent Suspected In Hillary Email Leaks Found Dead In 
Apparent Murder-Suicide." The story is completely false, but it was shared on Facebook over half a million 
times.”(Sydell, 2016, s.1) 
 

”Their study, published today in the journal Science, is one of the largest long-term investigation of fake 

news on social media ever conducted. The role of social media in spreading misinformation, propelled by 

bots or malicious actors, has been heavily scrutinised since the election of US President Donald Trump in 

2016.”(Bogle, 2018, s.1) 

 

Följande citat handlar om algoritmernas påverkan: 

 
”Regeringen bör omedelbart tillsätta ett råd med uppgift att rusta medborgarna mot falska nyheter och 

algoritmisk påverkan. […] Vi föreslår att regeringen omgående tillsätter ett råd, med bred förankring, med 

uppgift att stärka medborgarnas förmåga att identifiera falska nyheter och algoritmisk påverkan.”(Linder 

och Sundin, 2017, s.1) 
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” As I wrote in my first article on the topic of fake news, Media in the Age of Algorithms, “The essence of 

algorithm design is not to eliminate all error, but to make results robust in the face of error.” Much as we 

stop pandemics by finding infections at their source and keeping them from finding new victims, it isn’t 

necessary to eliminate all fake news, but only to limit its spread.” (O'Reilly, 2016, s.1) 
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5 Analys och diskussion  

5.1 Analys 

Resultat från den tematiska metoden på de 212 traditionella tidningsartiklarna gav möjligheten 

att dra en analys om hur fake news definieras generellt i traditionella medier mellan 2016 och 

2018. Överraskande visade resultatet inte en definition av begreppet fake news utan två. Olika 

skribenter har skapat sig en bild av vad fake news är, vilket har återspeglats i resultatet. I studien 

resultat visade på (1) att fake news; är desinformation eller partiskt vinklad information; (2) 

återfinns på otillförlitliga webbsidor och delas på sociala medier eller återfinns i vanliga 

nyhetsartiklar från journalister och delas på sociala medier; (3) för att destabilisera den 

demokratiska strukturen och samhället eller driva in annonsintäkter för att i nyhetsmarknaden slå 

ut konkurrenter; och (4) kommer från okänd, ibland statliga, aktörer eller traditionella medier 

och etablissemanget. Matrisen nedan visar på skillnaderna som så: 

Tabell 1.   
 
 
 
 
 

 Fabricerade lögn Förvanskad sanning 

Vad Helt fabricerad nyhet Partisk, delvis falsk nyhet 

Rum Webbsidor - sprids på SM6 I all media - sprids på SM 

Motiv Polarisera och destabilisera Konkurrenskraftig 

Vem Okända, ibland andra stater Etablissemanget 
 

Som tabell 1 demonstrerar visade resultatets analys att det fanns skilda nyhetsrapportering om 

och i samband med fake news. Helt fabricerade nyheter, i temat Fabricerad lögn, beskrev 

emellanåt i materialet som desinformation. Analysen gjorde en avvägning på så sätt att oavsett 

om det var makedoniska medborgare eller statliga desinformationskampanjer så var det 

gynnsamt för båda att behålla en polariserad situation i det givna landet som utsattes. En hypotes 

är att det eventuellt är något som kommer kommersialiseras ytterligare.  

                                                
6 Sociala medier 
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Det finns olika sätt att tala om begreppet fake news som inte gick att sortera in i kategorier eller 

teman. Dessa har jag beskrivit som nyanser. Det finns vissa nyanser inom de två 

huvuddefinitionerna som visade sig i materialet och det finns nyanser som gå att aplicera på båda 

definitionerna. Dessa nyanser gör det extra svårt att precisera fake news för en lekman och visar 

också på vikten av att göra en begreppsstudie. Nyanserna var bland annat annonsintäkter och 

sensationella rubriker. Det är ingen nyhet att alla som producerar någon form av textbaserad 

information måste dra in pengar. Alla från CNN, Fox News, Aftonbladet till marokanska 

ungdomar finnansierar sig antingen med annonspengar eller genom betalvägg (Mackhé, 2018; 

Häger, 2017). Här skiljer sig etaberade medier och desinformationsmedier inte åt. För att 

återkomma till kommersialiering av den polariserad debatten, som Berglez och Olausson (2009) 

menar, hör till en politisk-ekonomiska medieforskningen verkar det ha kommit in en ny spelare 

på marknaden. Det är dessa nya konkurrenter som premierar annonsintäkter före 

sanningsenlighet i nyhetsrapportering som de makedonska ungdomarna för klä skott för. En 

nyans resultatets teman har gemensamt är att det är sociala medier som med sina algoritmer 

sprider dem vidare. Alla aktörer har som ändamål att sprida information och använder de medel 

som finns att tillgå. Papperstidningen tid går i långsam (Ovander, 2017) men jämn takt mot sitt 

slut (Lundin, 2015) som en del av den konvergens med digitaliseringen under 2000-talet 

(Berglez och Olausson, 2009). Med antagandet att (båda definitionerna av) fake news sprids via 

sociala medier primärt följs det också att det är avancerade algoritmer som är infrastrukteren 

bakom. I vilken utstreckning vet endast de insatta.  
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5.2 Diskussion 

Tidigare forskare har observerat de olika definitionerna av fake news (Vargo, Guo och Amazeen, 

2017; Tandoc, et al, 2018; Rojecki och Meraz, 2016). Det finns de skribenter och journalister 

som är intresserade av desinformation och hur samhället polariseras. För dem är det fruktbart att 

använda sig av den definition som avgränsar slarvig journalistik (Nelson och Taneja, 2018; 

Pearson, 2017). Sen finns det de som vill hålla definitionen öppen så att en bredare analys kan 

appliceras på resultaten (Rojecki och Meraz, 2016). Hela vägen, från den verkliga händelsen, 

genom alla aktörer, fram till konsumenten av information finns det risk för förvrängning av 

information. Det som skiljer Fabricerad lögn från Förvanskad sanning är just att att Fabricerad 

lögn är till fullo fabricerad. Med ett ondskefullt motiv ger det oss en direkt politisk påverkan. 

Förvanskad sanning påverkar dock andra delar än det politiska livet. Spohr (2017) menar på att 

ideologisk polarisering generellt har sett en mätbar negativ inverkan på samhället och 

demokratiska strukturen. Desinformation sprids från andra stater. Problemet med Fabricerad 

lögn är att den är svår att kontrollera aktörerna bakom på.  

 

Fabricerad lögn är också svår för konsumenten att separera från vanlig media då, Vargo, Guo 

och Amazeen (2017) menar på att i deras analys, partiska medier sammanflätade är med 

Fabricerad lögn. Fabricerad lögn särskilt mottaglig för dagordningen från traditionell media och 

hämtar nyhetsämnen och detaljer därifrån. Detta gäller speciellt nyheter om ekonomin, 

utbildningen, miljön, internationella relationer, religion, skatter och arbetslöshet. 

Konkurrenskraften om uppmärksamheten är vad både politiker och media slåss om. Det kan även 

argumenteras att det är de alla med vinstintresse slåss om. Men i politiken, menar Håkansson 

(Nord och Strömbäck, 2004), är det medielandskapet (inklusive sociala medier) som bestämmer 

vad vi har åsikter om och hur de adresseras. Å ena sidan, I det amerikanska presidentvalet 2016 

var det, bland annat, Fabricerad lögn som styrde vilka sakfrågor som fördes om Donald Trump 

och Hillary Clinton även om det bara når en polariserad grupp väljare (Nelson och Taneja, 

2018). Å andra sidan hade Trump en egen fight med traditionell media då de Förvanskad 

sanning  för att misskreditera honom till förgängelse (Corner, 2017).  
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Den demokratiska strukturen som traditionell media så länge varit en del av ser ut att lossna i 

fogarna. Från att vara en myt gick USA polarisering till att bli verklighet. Mellan 1972 och 2004 

har polariseringen mellan demokraterna och republikanerna fördubblats och intoleransen för 

oliktänkande har fått gro (Corner, 2017). Mer än vad svenskarna vill tro är skillnaderna mellan 

landet i väst och vårat eget land stora. Då förtroendet för medier i USA är lågt är det högt i 

Sverige. Sverige och svenskarna har traditionellt präglats av ett stort fötroende för samhällets 

institutioner. Dock har förtroendet för traditionella medier sjunkit när det rapporteras om 

invandring och brottslighet. De som särskilt värderar en sanningsenlig nyhetsrapportering kring 

invandring och brott är sverigedemokratiska och högersympatisörer (Andersson och Weibull, 

2017).  Genom att snegla tillbaka på USA och Donald Trumps krig mot mainstream media kan 

det konstateras att allierade på högerkanten i Sverige skulle dela Trumps syn angående partisk 

media. Min poäng är att det finns misstankar om att detta är en höger- vänsterkamp där den 

högra sidan använder begreppet fake news definition Förvanskad sanning medan traditionell 

media håller sig till definitionen Fabricerad lögn (Corner, 2017; Vargo, Guo och Amazeen, 

2017; Rojecki och Meraz, 2016).  Båda definitionerna har uppenbara kopplningar till fake news 

som Sismondo (2017) menar befaras leda till en post-truth-era. Den enorma uppmärksamheten 

som fake news har fått med tillhörande ansträngning för att skilja det sanning från lögn visar att 

många människor är oroliga över att vi redan börjat en post-truth-era. Sismondo (2017) menar 

på att om post-truth-eran börjar destabilisera upp kunskapsstrukturer som forskning och 

journalism, är det inte särskilt sannolikt att den demokratiska strukturen som de är bärare av 

kommer bestå.  
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6 Slutsats 
Resultatet visade två olika teman som kunde beskrivas om två olika definitioner att tala om fake 

news. Fabricerad lögn och Förvanskad sanning där Fabricerad lögn i traditionella nyhetsartiklar 

porträtterades som desinformation och Förvanskad sanning porträtterades som partisk 

nyhetsrapportering.  

 

Övergripande forskningsfråga: 

Hur beskrivs fake news i traditionell media? 

Som två olika definitioner att tala om fake news på: Fabricerad lögn och Förvanskad sanning. 

Följande preciserande följdfrågor svarade på den övergripande forskningsfrågan: 

Vad är fake news? 

I traditionell media talas det om fake news, antingen som en nyhet som var helt 

fabricerad, eller som en sann nyhet med inslag av falsk information. 

I vilka rum figurerar fake news? 

I traditionell media talas det om att det antingen sprids från webbsidor i sociala medier 

eller i all media via sociala medier. 

Vilket motiv ligger bakom fake news? 

En del traditionell media menar i den här studien att fake news har som syfte att 

polarisera och destabilisera medan en annan del menar att det är för att kunna, med 

sensationella nyheter, visa sig konkurrenskraftig. 

Vem skapar fake news? 

En del av traditionell media menar på att det är okända aktörer, ibland andra stater som 

skapar fake news. En annan del av traditionell media menar på att det är etablissemanget 

som stå för majoriteten av fake news. 

 

För det första kan resultatet öka medvetenheten om fake news och den sanningskris samhället 

står inför samt fortsatt arbete för statsvetenskapliga studier inom området media och 

kommunikation. Värdefullt är det också inom utbildningen när det ska utforskas krings 

mediernas inverkan på fake news och sanning i allmänhet. För det andra kan sådan sann och 

falsk medieframställning påverka synen på demokrati och fördelningen av resurser för olika och 
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olikt drabbade grupper. För det tredje skulle det vara välkommet med mer forskning på hur fake 

news sprider sig i samhället. 

 

  



 

 42 

Källförteckning 
Allcott, Hunt, and Matthew Gentzkow. Social media and fake news in the 2016 election. No. 

w23089. National Bureau of Economic Research, 2017. 

 

Aktuellt [Television broadcast]. (2018, March 21). In Aktuellt. Stockholm, Sweden: Sveriges 

Television. Retrieved March 21, 2018, from https://www.svtplay.se/aktuellt 

 

Andersson, U., & Weibull, L. (2017). Litar vi på medierna. Larmar och gör sig till, 97-112. 

 

Ashworth-Hayes, S. (2016, June 06). ONS To Knock Vote Leave's £350m Fiction. Retrieved 

March 20, 2018, from https://infacts.org/vote-leaves-audacious-350m-fiction/ 

 

Balmas, M. (2014). When fake news becomes real: Combined exposure to multiple news sources 

and political attitudes of inefficacy, alienation, and cynicism. Communication Research, 41(3), 

430-454. 

 

Berglez, P., & Olausson, U. (2009). Mediesamhället: centrala begrepp. Studentlitteratur. 

 

Bergström, G., & Boréus, K. (2005). Textens mening och makt. 

 

Blumer, H. (2012). Symbolic Interactionism [1969]. Contemporary Sociological Theory, 62. 

 

Birro, M. (2017, February 24). Uttrycket "fake news" används för att tysta alla som inte är eliten. 

Retrieved April 24, 2018, from https://nyheter24.se/debatt/877230-uttrycket-fake-news-anvands-

for-att-tysta-alla-som-inte-ar-eliten  

 

Bogle, A. (2018, March 08). Lies travel faster than the truth on social media, finds biggest-ever 

study. Retrieved May 25, 2018, from http://www.abc.net.au/news/science/2018-03-09/who-

spreads-false-news-on-twitter-bots-and-us-study/9519402  

 



 

 43 

Boin, A., Stern, E., & Sundelius, B. (2016). The politics of crisis management: Public leadership 

under pressure. Cambridge University Press. 

 

Bonnier. (n.d.). Företag och varumärken. Retrieved March 20, 2018, from 

https://www.bonnier.com/sv/brands 

 

Byrd, D. (2018, March 11). The science of fake news gets a boost. Retrieved April 25, 2018, 

from http://earthsky.org/human-world/fake-news-mar-2018-article-science-calling-for-studies  

 

Börjesson, M. (2003). Diskurser & konstruktioner: En sorts metodbok. Studentlitteratur. 

 

Börjesson, M., & Palmblad, E. (2007). Diskursanalys i praktiken. Liber, Malmö. 

 

Castells, M. (2012). Space of flows, space of places: Materials for a theory of urbanism in the 

information age. In Comparative planning cultures (pp. 69-88). Routledge. 

 

Cillizza, C. (2017, October 26). Donald Trump just claimed he invented 'fake news'. Retrieved 

April 26, 2018, from https://edition.cnn.com/2017/10/08/politics/trump-huckabee-

fake/index.html  

 

Corner, J. (2017). fake news, post-truth and media–political change. 

 

David, M., & Gerry, S. (2010). Theory and methods in political science. Hampshire: Palgrave 

Macmillan. 

 

Dullien, Sebastian & Jeremy Shapiro. "How to avoid a post-truth world", European 

council och foreign relations (16 January 2017), online: 

http://www.ecfr.eu/article/commentary_how_to_avoid_a_post_truth_world 

 



 

 44 

Dymytrova, S. (2018). StopFake - Борьба с неправдивой информацией о событиях в 

Украине (M. Voerzio, B. Borodiichuk, V. Heshel, & R. Deynychenko, Eds.). Retrieved March 

20, 2018, from https://www.stopfake.org/en/news/ 

 

Egeberg, K., & Stavrum, K. L. (2018, April 10). "Sluta använda uttrycket fake news" | SvD. 

Retrieved May 25, 2018, from https://www.svd.se/sluta-anvanda-uttrycket-fake-news  

 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., & Wängnerud, L. (2017). Metodpraktikan. Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad. Femte upplagan. 

 

European Commission. (2018, January 15). Tackling the spreading of fake news and 

disinformation. Retrieved March 20, 2018, from https://ec.europa.eu/commission/news/tackling-

spreading-fake-news-and-disinformation-2018-jan-15_en 

 

Ewald, H., & Larsson, Å. (2016, December 30). "Fake news" och clownrykten – så var 

Viralgranskarens år. Retrieved May 25, 2018, from https://www.metro.se/artikel/fake-news-och-

clownrykten-så-var-viralgranskarens-år  
 

Fake news. (2018, March 26). Retrieved March 27, 2018, from 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fake_news 

 

Frier, S. (2016, November 25). fake news, Trump and the Pressure on Facebook: QuickTake 

Q&A. Retrieved April 25, 2018, from https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-

25/fake-news-trump-and-the-pressure-on-facebook-quicktake-q-a  

 

Ganman, J. (2017, March 31). Gäst: Jens Ganman [Interview by P. Engellau]. Retrieved April 9, 

2018, from https://www.youtube.com/watch?v=IsLDTmQzjoo 

 

Gartenberg, C. (2018, March 20). Google News Initiative announced to fight fake news and 

support journalism. Retrieved March 27, 2018, from 



 

 45 

https://www.theverge.com/2018/3/20/17142788/google-news-initiative-fake-news-journalist-

subscriptions 

 

Gentzkow, M. (2016). Polarization in 2016. Toulouse Network of Information Technology white 

paper. 

 

Glaser, B., & Strauss, A. (1967). Grounded theory: The discovery of grounded theory. 

Sociology The Journal Of The British Sociological Association. 

 

Habermas, J., Eriksen, E. O., & Molander, A. (1997). Diskurs, rätt och demokrati: politisk-

filosofiska tekster i urval. Daidalos. 

 

Hartman, J. (2001). Grundad teori: teorigenerering på empirisk grund. Studentlitteratur AB. 

 

Hayes, N. (2000). Doing psychological research. Abingdon: Taylor & Francis Group. 

 

Hjerm, M., & Lindgren, S. (2010). Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. Gleerups 

Utbildning. 

 

Holan, A. D. (2018). Fact-checking U.S. politics. Retrieved March 20, 2018, from 

http://www.politifact.com/ 

 

Holan, A. D. (2016, December 13). PolitiFact's 2016 Lie of the Year: Fake news. Retrieved May 

25, 2018, from http://www.politifact.com/truth-o-meter/article/2016/dec/13/2016-lie-year-fake-

news/  

 

Howard, P. N., Kollanyi, B., Bradshaw, S., & Neudert, L. M. (2018). Social Media, News and 

Political Information during the US Election: Was Polarizing Content Concentrated in Swing 

States?. arXiv preprint arXiv:1802.03573. 

 



 

 46 

Hague, R. & Harrop, M. (2013). Comparative government and politics (Vol. 9). New York: 

Palgrave Macmillan. 

 

Hunt, Ellen. "What is fake news? How to spot it and what you can do to stop it". The Guardian. 

(december 17 2016), online: https://www.theguardian.com/media/2016/dec/18/what-is-fake-

news-pizzagate 

 

Häger, B. (2017, March 22). Fångad av en betalvägg. Retrieved May 26, 2018, from 

https://www.journalisten.se/kronika/fangad-av-en-betalvagg  

 

Jaramillo, C. (2017, November 17). How to break it to your friends and family that they're 

sharing fake news . Retrieved March 20, 2018, from https://www.dallasnews.com/life/digital-

life/2016/11/15/breaking-friends-family-sharing-fake-news 

 

Johnson, A. H. (2016, December 09). Everyone Wants to Stop 'fake news,' but No One Seems to 

Know What Exactly It Is. Retrieved April 25, 2018, from 

https://www.thenation.com/article/everyone-wants-to-stop-fake-news-but-no-one-seems-to-

know-what-exactly-it-is/  

 

Joyce, G. (2016, August 15). The Prevalence of fake news and How Misinformation Spreads. 

Retrieved April 23, 2018, from https://www.brandwatch.com/blog/react-the-prevalence-of-fake-

news-and-why-we-are-more-misinformed-than-ever/  

 

Khaldarova, I., & Pantti, M. (2016). fake news: The narrative battle over the Ukrainian conflict. 

Journalism Practice, 10(7), 891-901. 

 

Koselleck, R. (1994). Some reflections on the temporal structure of conceptual change. Rodopi. 

 

Kosoff, M. (2017, May 26). There Is No Good Answer to Facebook's Fake-News Problem. 

Retrieved April 25, 2018, from https://www.vanityfair.com/news/2016/12/there-is-no-good-

answer-to-facebooks-fake-news-problem  



 

 47 

 

Küttim, J., Olsson, E., Kudo, P., Ewald, H., & Lagercrantz, M. (2018). Faktiskt. faktagranskande 

journalistik. Retrieved April 28, 2018, from https://www.faktiskt.se/om-oss/  

 

LaFrance, A. (2016, December 08). The Cynical Gambit to Make 'fake news' Meaningless. 

Retrieved April 23, 2018, from https://www.theatlantic.com/technology/archive/2016/12/the-

fight-to-make-fake-news-meaningless/509888/  

 

Larsson, O. (2017, March 24). 4 knep för att motverka fake news. Retrieved May 26, 2018, from 

http://www.cision.se/pr-tips/4-knep-for-att-motverka-fake-news/  

 

Lapinski, T. (2016, December 20). fake news Is Propaganda – BullshitIST. Retrieved April 25, 

2018, from https://bullshit.ist/fake-news-is-propaganda-56a140743927  

 

Linder, K., & Sundin, O. (2017, February 24). DEBATT: DEBATT. Så sätter vi stopp för "fake 

news". Retrieved May 25, 2018, from https://www.aftonbladet.se/debatt/a/G7yAq/sa-satter-vi-

stopp-for-fake-news  

 

Lundin, J. (2015, November 5). "Papperstidningar borta inom 5-10 år". Retrieved May 26, 2018, 

from https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2015/11/05/papperstidningar-borta-inom-5-10-ar/  

 

Lundqvist, Jonathan [Audio blog interview]. (2018, April 18). Retrieved April 9, 2018, 

from https://soundcloud.com/aronflam/80-jonathan-lundqvist-gransdragande-reporter  

 

Mackhé, P. (2018, April 24). Betalvägg eller annonser? Retrieved May 26, 2018, from 

https://www.dagensanalys.se/2018/04/betalvagg-eller-annonser/    

 

Marchi, R. (2012). With Facebook, blogs, and fake news, teens reject journalistic “objectivity”. 

Journal of Communication Inquiry, 36(3), 246-262. 

 



 

 48 

Mihala, L. (2017, July 14). 'fake news': What's the best way to tame the beast? Retrieved April 

24, 2018, from http://www.bbc.com/news/business-40575479  

 

Moy, W. (2018). Full Fact is the UK's independent factchecking organisation. Retrieved March 

20, 2018, from https://fullfact.org/ 

Nord, L., & Strömbäck, J. (2004). Medierna och demokratin. Studentlitteratur. 

 

Nelson, J. L., & Taneja, H. (2018). The small, disloyal fake news audience: The role of audience 

availability in fake news consumption. new media & society, 1461444818758715. 

 

Neuding, P., Huitfeldt, J., Olsson, K., Ljunggren, S., & Erixon, D. (2018, March 24). 

Veckopanelen om brott och desinformation [Audio blog post]. Retrieved May 26, 2018, from 

https://kvartal.se/veckopanelen/veckopanelen-program-3  

 

Oremus, W. (2016, December 06). Stop Calling Everything "fake news". Retrieved April 25, 

2018, from 

http://www.slate.com/articles/technology/technology/2016/12/stop_calling_everything_fake_ne

ws.html  

 

O'Reilly, T. (2016, November 23). How I Detect Fake News – Tim O'Reilly – Medium. 

Retrieved May 25, 2018, from https://medium.com/@timoreilly/how-i-detect-fake-news-

ebe455d9d4a7  

 

Ovander, P. (2017, May 11). Ryktet om papperstidningens död är starkt överdrivet. Retrieved 

May 26, 2018, from http://inifran.aftonbladet.se/2017/02/ryktet-om-papperstidningens-dod-ar-

starkt-overdrivet/  

 

Oxanham, S. (2016, December 7). Fake news shapes our opinions even when we know it's not 

true. Retrieved May 26, 2018, from https://www.newscientist.com/article/2115421-fake-news-

shapes-our-opinions-even-when-we-know-its-not-true/  

 



 

 49 

Perry, D. (2016, November 15). Facebook, Google try to drain the fake-news swamp without 

angering partisans. Retrieved March 27, 2018, from 

http://www.oregonlive.com/today/index.ssf/2016/11/facebook_google_try_to_drain_t.html  

 

Pearson, M. (2017). Teaching Media Law in a Post-truth Context: Strategies for Enhancing 

Learning about the Legal Risks of fake news and Alternative Facts. Asia Pacific Media 

Educator, 27(1), 17-26. 

 

Poynter. (2018). International Fact-Checking Day. Retrieved March 20, 2018, from 

https://factcheckingday.com/ 

 

Romano, A. (2017). Asserting Journalistic Autonomy in the ‘Post-truth’Era of ‘Alternative 

Facts’: Lessons from Reporting on the Orations of a Populist Leader. Asia Pacific Media 

Educator, 27(1), 51-66. 

 

Romano, A. (2018, April 03). Mark Zuckerberg lays out Facebook's 3-pronged approach to fake 

news. Retrieved April 26, 2018, from 

https://www.vox.com/technology/2018/4/3/17188332/zuckerberg-kinds-of-fake-news-facebook-

making-progress  

 

Rojecki, A., & Meraz, S. (2016). Rumors and factitious informational blends: The role of the 

web in speculative politics. New Media & Society, 18(1), 25-43. 

 

Schlesinger, Robert. fake news in Reality. USNews. (April 14 2017), online: 

https://www.usnews.com/opinion/thomas-jefferson-street/articles/2017-04-14/what-is-fake-

news-maybe-not-what-you-think 

 

Schibsted Media Group. (2017). Media Houses. Retrieved March 20, 2018, from 

https://www.schibsted.com/en/Media-Houses/ 

 



 

 50 

Sehat, Connie Moon. "Fake, Fraud, False, Fabricated: Finding the Vocabulary for Truth in 

News", Global Voices (1 February 2017), online: 

https://globalvoices.org/2017/02/01/fake-fraud-false-fabricated-truth-news-vocabulary/  

 

Shahani, A. (2016, November 17). From Hate Speech To fake news: The Content Crisis Facing 

Mark Zuckerberg. Retrieved March 27, 2018, from 

https://www.npr.org/sections/alltechconsidered/2016/11/17/495827410/from-hate-speech-to-

fake-news-the-content-crisis-facing-mark-zuckerberg  

 

Shin, J., Jian, L., Driscoll, K., & Bar, F. (2017). Political rumoring on Twitter during the 2012 

US presidential election: Rumor diffusion and correction. new media & society, 19(8), 1214-

1235. 

 

Sismondo, S. (2017). Post-truth?. Retrieved May 20, 2018: 

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0306312717692076  

 

Silverman, C. (2017) What exactly is fake news? The fake newsletter, 26 February. Retrieved 

May 14, 2018: 

http://us2.campaign-archive1.com/?u=657b595bbd3c63e045787f019&id=e0b2b9eaf0&e=3 

0348b6327   

 

Silverman, Craig. "I Helped Popularize The Term "fake news" And Now I Cringe Every 

Time I Hear It." Buzzfeed, December 31, 2017. Accessed February 1, 2018. 

https://www.buzzfeed.com/craigsilverman/i-helped-popularize-the-term-fake-news-and-

now-i-cringe?utm_term=.egM4vdQmX#.gwNB62wae 

 

Sundberg, M. (2017a, March 16). Så avgör du om det är fake news. Retrieved April 25, 

2018, from https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-avgor-du-om-det-ar-en-fejknyhet  

 



 

 51 

Sundberg, M. (2017b, March 14). Experter varnar för begreppet fake news i svensk debatt. 

Retrieved April 25, 2018, from https://www.svt.se/nyheter/inrikes/experter-varnar-for-

fake-news-begreppet-i-svensk-politisk-debatt  

 

Sjölin, M., & Henriksson, S. (2018). Information. In Nationalencyklopedin. Retrieved March 20, 

2018, from https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/information. 

 

Spohr, D. (2017). fake news and ideological polarization: Filter bubbles and selective exposure 

on social media. Business Information Review, 34(3), 150-160. 

 

Stanley, J. (2017, January 18). Fixing fake news. Retrieved April 25, 2018, from 

https://www.aclu.org/blog/free-speech/internet-speech/fixing-fake-news  

 

Stroud, N. J. (2008). Media use and political predispositions: Revisiting the concept of selective 

exposure. Political Behavior, 30(3), 341-366. 

 

Sundar, S. S. (2016, December 08). There's a Psychological Reason for the Appeal of Fake 

News. Retrieved May 25, 2018, from https://newrepublic.com/article/139230/theres-

psychological-reason-appeal-fake-news  

 

Susteren, G. V. (2016, December 05). Who's to blame for fake news? Retrieved April 25, 2018, 

from http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-van-susteren-fake-news-20161205-story.html  

 

Svensson, O. (2017a, March 27). Så ska S stoppa "fake news" på nätet. Retrieved April 25, 2018, 

from https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/KJvx6/sa-ska-s-stoppa-fake-news-pa-natet  

 

Svensson, A. (2017b, November 21). fake news är årets ord på engelska. Retrieved April 26, 

2018, from http://spraktidningen.se/blogg/fake-news-ar-arets-ord-pa-engelska  

 

Sydell, L. (2016, November 23). We Tracked Down A Fake-News Creator In The Suburbs. 

Here's What We Learned. Retrieved May 25, 2018, from 



 

 52 

https://www.npr.org/sections/alltechconsidered/2016/11/23/503146770/npr-finds-the-head-of-a-

covert-fake-news-operation-in-the-suburbs  

 

Tandoc Jr, E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. (2018). Defining “fake news” A typology of scholarly 

definitions. Digital Journalism, 6(2), 137-153. 

 

Tam, D. (2016, November 22). Let's do the numbers: The business of fake news. Retrieved May 

25, 2018, from https://www.marketplace.org/2016/11/22/business/let-s-do-numbers-business-

fake-news  

 

Thambert, F. (2018, January 18). Donald Trumps topplista: De gjorde mest fake news. Retrieved 

from https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2018/01/18/donald-trumps-topplista-fake-news/  

 

Thielen, A., Sivertun, A., Hyllengren, P., Alvenius, A. (Forthcoming). Framing a terrorist attack 
in Sweden. Under review. 
 

Thompson, B. (2018, March 27). Fake News. Retrieved May 25, 2018, from 

https://stratechery.com/2016/fake-news/  

 

Tuvhag, E. (2017, April 23). Etablerade medier misstolkade "fake news"-rapport | SvD. 

Retrieved April 25, 2018, from https://www.svd.se/etablerade-medier-misstolkade-fake-news-

rapport  

 

Uberti, D. (2016, December 15). The real history of fake news. Retrieved April 25, 2018, from 

https://www.cjr.org/special_report/fake_news_history.php  

 

Vargo, C. J., Guo, L., & Amazeen, M. A. (2017). The agenda-setting power of fake news: A big 

data analysis of the online media landscape from 2014 to 2016. new media & society, 

1461444817712086 

 

Wendling, M. (2018, January 22). The (almost) complete history of 'fake news'. Retrieved May 

25, 2018, from http://www.bbc.com/news/blogs-trending-42724320  



 

 53 

 

Wingfield, Mike Isaac and Katie Benner, N. (2016, November 14). Google and Facebook Take 

Aim at fake news Sites. Retrieved April 24, 2018, from 

https://www.nytimes.com/2016/11/15/technology/google-will-ban-websites-that-host-fake-news-

from-using-its-ad-service.html  

 

Wikforss, Åsa. Alternativ Fakta - Om kunskapen och dess fiender. Falun: Fri tanke, 217. 

 

Zimdars, Melissa. False, misleading, clickbait-y, and satirical "news" sources. 

GoogleDocs(web log), 2016. Accessed February 1, 2018. http://21stcenturywire.com/wp-

content/uploads/2017/02/2017-DR-ZIMDARS-False-Misleading-Clickbait-y-and-

Satirical-%E2%80%9CNews%E2%80%9D-Sources-Google-Docs.pdf  

 

 

 

  



 

 54 

Bilagor 

Figurer 

Figur 1 

Google trends, Retrieved 5 april 2018 

 
 

  



 

 55 

Figur 2 

Google trends, Retrieved 5 april 2018 

 

 



 

 56 

Figur 3 

Google trends, Retrieved 5 april 2018 

 

 
 

Material 

* Citerade i resultatet 

1. *Holan, A. D. (2016, December 13). PolitiFact's 2016 Lie of the Year: Fake news. 

Retrieved May 5, 2018, from http://www.politifact.com/truth-o-

meter/article/2016/dec/13/2016-lie-year-fake-news/ 

2. 'Something very dangerous for our country': Malaysia approves law against 'fake news'. 

(2018, April 06). Retrieved May 8, 2018, from 

http://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/2139970/something-very-

dangerous-our-country-malaysia-approves-law 



 

 57 

3. Akpan, N. (2016, December 05). The very real consequences of fake news stories and 

why your brain can't ignore them. Retrieved May 15, 2018, from 

https://www.pbs.org/newshour/science/real-consequences-fake-news-stories-brain-cant-

ignore 

4. Albinsson, M. (2017, November 16). Pavel Gamov anklagar Nyheter Idag för 'fake news'. 

Retrieved May 8, 2018, from https://nyheteridag.se/pavel-gamov-anklagar-nyheter-idag-

for-fake-news/ 

5. Andreasson, L. (2017, October 29). Om fake news: "Vi är vad vi äter". Retrieved May 8, 

2018, from https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/om-fake-news-vi-ar-vad-vi-

ater 

6. Annet, E. (2017, November 12). What is 'fake news,' and how can you spot it? Try 

our quiz. Retrieved May 8, 2018, from 

https://www.theglobeandmail.com/community/digital-lab/fake-news-quiz-how-to-

spot/article33821986/ 

7. Aronsson, O. (2017, June 17). Du vet inte vad fake news är och borde sluta använda 

ordet. Retrieved May 8, 2018, from https://www.breakit.se/artikel/8006/du-vet-inte-vad-

fake-news-ar-och-borde-sluta-anvanda-ordet 

8. Au-Yong, R. (2016, December 10). Facing up to fake news: Why we should be worried. 

Retrieved May 5, 2018, from https://www.straitstimes.com/singapore/all-lies-why-we-

should-be-worried 

9. Auer, J. (2018, March 13). Fake news – så funkar det. Retrieved May 8, 2018, from 

http://kpwebben.se/fake-news-sa-funkar-det/ 



 

 58 

10. Barthel, M., Mitchell, A., & Holcomb, J. (2016, December 15). Many Americans Believe 

Fake News Is Sowing Confusion. Retrieved May 23, 2018, from 

http://www.journalism.org/2016/12/15/many-americans-believe-fake-news-is-sowing-

confusion/ 

11. Bathke, B. (2016, December 02). Finding Solutions for Fake News. Retrieved May 15, 

2018, from http://mediashift.org/2016/12/combat-fake-news/ 

12. Beech, H. (2018, April 02). As Malaysia Moves to Ban 'Fake News,' Worries About Who 

Decides the Truth. Retrieved May 15, 2018, from 

https://www.nytimes.com/2018/04/02/world/asia/malaysia-fake-news-law.html 

13. Berkowitz, J. (2018, April 02). John Oliver Slams Sinclair For Pushing Trump's "Fake 

News" Agenda. Retrieved May 7, 2018, from 

https://www.fastcompany.com/40553093/john-oliver-slams-sinclair-for-pushing-trumps-

fake-news-agenda 

14. Berman, N. (2017, Fall). The victims of fake news. Retrieved May 7, 2018, from 

https://www.cjr.org/special_report/fake-news-pizzagate-seth-rich-newtown-sandy-

hook.php 

15. Bershidsky, L. (2017, October 24). Why Germany Is Better at Resisting Fake News. 

Retrieved May 7, 2018, from https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-10-

24/why-germany-is-better-at-resisting-fake-news 

16. *Birro, M. (2017, February 24). Uttrycket "fake news" används för att tysta alla som inte 

är eliten. Retrieved May 8, 2018, from https://nyheter24.se/debatt/877230-uttrycket-fake-

news-anvands-for-att-tysta-alla-som-inte-ar-eliten 



 

 59 

17. Blake, A. (2018, April 03). New study suggests fake news might have won Donald 

Trump the 2016 election. Retrieved May 8, 2018, from 

https://www.sfgate.com/news/article/New-study-suggests-fake-news-might-have-won-

12801577.php 

18. BOCZKOWSKI, P. (2017). Fake news and the future of journalism. Retrieved May 15, 

2018, from http://www.niemanlab.org/2016/12/fake-news-and-the-future-of-journalism/ 

19. *Bogle, A. (2018, March 08). Lies travel faster than the truth on social media, finds 

biggest-ever study. Retrieved May 7, 2018, from 

http://www.abc.net.au/news/science/2018-03-09/who-spreads-false-news-on-twitter-bots-

and-us-study/9519402 

20. Boom, D. V. (2018, April 03). Malaysian government using fake news law to crush 

freedom of speech. Retrieved May 7, 2018, from https://www.cnet.com/news/malaysian-

government-passing-fake-news-laws/ 

21. Borchers, C. (2017, February 17). Analysis | Here's why Trump's attacks on 'fake news' 

succeed. Retrieved May 8, 2018, from https://www.washingtonpost.com/news/the-

fix/wp/2017/02/17/heres-why-trumps-attacks-on-fake-news-

succeed/?utm_term=.e1ec12da4320 

22. Borchers, C. (2017, February 09). 'Fake news' has now lost all meaning. Retrieved May 

8, 2018, from https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2017/02/09/fake-news-

has-now-lost-all-meaning/?utm_term=.54293fbc0f37 

23. Boscanin, A. (1969, September 01). Boscanin: "Fake news" motiverar inte statlig censur. 

Retrieved May 8, 2018, from http://www.gp.se/ledare/boscanin-fake-news-motiverar-

inte-statlig-censur-1.5184928 



 

 60 

24. Boscanin, A. (1969, September 01). Boscanin: SVT:s satsning mot "fake news" saknar 

trovärdighet. Retrieved May 8, 2018, from http://www.gp.se/ledare/boscanin-svt-s-

satsning-mot-fake-news-saknar-trovärdighet-1.5120091 

25. Bowden, J. (2018, April 03). Trump: 'Fake news networks' afraid of competition from 

Sinclair. Retrieved May 7, 2018, from http://thehill.com/homenews/media/381371-

trump-fake-news-networks-afraid-of-competition-from-sinclair 

26. Brandom, R. (2018, April 03). A YouTube manager's Twitter account was hacked to 

spread fake news during shooting. Retrieved May 7, 2018, from 

https://www.theverge.com/2018/4/3/17194552/youtube-shooting-twitter-hack-vadim-

lavrusik-misinformation 

27. Brodkin, J. (2018, April 02). Sinclair forced TV anchors to criticize "fake" news-and 

Trump loved it. Retrieved May 7, 2018, from https://arstechnica.com/tech-

policy/2018/04/trump-praises-sinclair-for-spreading-fake-news-warning-on-tv-stations/ 

28. BSTeam. (2018, April 04). Fake news row: Govt rolls back rules after Modi steps in for 

damage-control. Retrieved May 7, 2018, from https://www.business-

standard.com/article/current-affairs/fake-news-debate-modi-in-damage-control-mode-

smriti-irani-tries-to-gag-journalists-top-10-developments-118040400144_1.html 

29. Burman, C. (2017, October 04). Experten: Så avslöjar du "fake news" | SvD. Retrieved 

May 7, 2018, from https://www.svd.se/experten-sa-avslojar-du-fake-news 

30. Burrel, I. (2016, December 1). Dow Jones chief accuses Google and Facebook of 'killing 

news'. Retrieved May 6, 2018, from http://www.thedrum.com/opinion/2016/12/01/dow-

jones-chief-accuses-google-and-facebook-killing-news 



 

 61 

31. *Byrd, D. (2018, March 11). The science of fake news gets a boost. Retrieved May 8, 

2018, from http://earthsky.org/human-world/fake-news-mar-2018-article-science-calling-

for-studies 

32. Börjesson, S. (2018, January 18). Donald Trumps "Fake News Awards" anklagas för 

grundlagsbrott. Retrieved May 8, 2018, from https://www.cafe.se/donald-trumps-fake-

news-awards-pris/ 

33. Carey, B. (2018, January 02). 'Fake News': Wide Reach but Little Impact, Study 

Suggests. Retrieved May 9, 2018, from 

https://www.nytimes.com/2018/01/02/health/fake-news-conservative-liberal.html 

34. Carson, J. T. (2017, November 14). Fake news: What exactly is it – and how can you spot 

it? Retrieved May 7, 2018, from https://www.telegraph.co.uk/technology/0/fake-news-

exactly-has-really-had-influence/ 

35. Chalfant, M. (2018, April 03). Researchers say fake news had 'substantial impact' on 

2016 election. Retrieved May 8, 2018, from 

http://thehill.com/policy/cybersecurity/381449-researchers-say-fake-news-had-

substantial-impact-on-2016-election 

36. Cheshire, T. (2016, November 11). Sky Views: Facebook's fake news threatens 

democracy. Retrieved May 24, 2018, from https://news.sky.com/story/sky-views-

democracy-burns-as-facebook-lets-fake-news-thrive-10652711 

37. Chowdhry, A. (2017, March 06). Facebook Launches A New Tool That Combats Fake 

News. Retrieved May 8, 2018, from 

https://www.forbes.com/sites/amitchowdhry/2017/03/05/facebook-fake-news-

tool/#482d05187ec1 



 

 62 

38. *Cillizza, C. (2017, October 26). Donald Trump just claimed he invented 'fake news'. 

Retrieved May 9, 2018, from https://edition.cnn.com/2017/10/08/politics/trump-

huckabee-fake/index.html 

39. Coll, S. (2017, December 04). Donald Trump's "Fake News" Tactics. Retrieved May 9, 

2018, from https://www.newyorker.com/magazine/2017/12/11/donald-trumps-fake-news-

tactics 

40. Crook, J. (2018, April 03). Zuckerberg fires back at Tim Cook, opens up about fake 

news. Retrieved May 8, 2018, from https://techcrunch.com/2018/04/02/zuck-fires-back-

at-tim-cook-opens-up-about-fake-news/ 

41. Dahlberg, M. (2017, September 29). På jakt efter "fake news". Retrieved May 8, 2018, 

from https://nwt.se/kultur/2017/09/29/pa-jakt-efter-fake-news 

42. Daley, J. (2018, March 12). New Study Finds Fake News Spreads Faster and Deeper 

Than Verified Stories on Twitter. Retrieved May 7, 2018, from 

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/fake-news-spreads-faster-and-deeper-

verified-stories-180968443/ 

43. DallasNews (Ed.). (2018, April 03). Sinclair could bring its 'fake news' crusade to a 

Dallas station soon. Retrieved May 8, 2018, from 

https://www.dallasnews.com/business/business/2018/04/03/sinclair-could-bring-crusade-

fake-news-dallas-station-soon 

44. Davey, R. (2017, June 27). "Kampen om fake news". Retrieved May 8, 2018, from 

https://www.dagensmedia.se/experter/debatt/kampen-om-fake-news-6858531 



 

 63 

45. Desk T. (2018, April 03). Modi orders withdrawal of 'fake news' press release. Retrieved 

May 8, 2018, from http://www.thehindu.com/news/national/modi-asks-fake-news-press-

release-to-be-withdrawn/article23423454.ece 

46. Dicker, R. (2016, November 14). Avoid These Fake News Sites at All Costs. Retrieved 

May 15, 2018, from https://www.usnews.com/news/national-news/articles/2016-11-

14/avoid-these-fake-news-sites-at-all-costs#close-modal 

47. Donath, J. (2016, November 20). Why fake news stories thrive online. Retrieved May 25, 

2018, from https://edition.cnn.com/2016/11/20/opinions/fake-news-stories-thrive-

donath/index.html 

48. Douliery, O. (2018, April 03). New study suggests fake news might have won Donald 

Trump the 2016 election - The Boston Globe. Retrieved May 8, 2018, from 

https://www.bostonglobe.com/news/nation/2018/04/03/new-study-suggests-fake-news-

might-have-won-donald-trump-election/LdkUmVEjOnQIkAgaOgkTXL/story.html 

49. Dumenco., S. (2018, April 02). Watch John Oliver explain the Sinclair 'fake news' 

scandal -- and Sinclair itself. Retrieved May 7, 2018, from 

http://adage.com/article/media/watch-john-oliver-explain-sinclair-fake-news-

scandal/312955/ 

50. Edkins, B. (2016, December 20). Americans Believe They Can Detect Fake News. 

Studies Show They Can't. Retrieved May 26, 2018, from 

https://www.forbes.com/consent/?toURL=https://www.forbes.com/forbes/welcome/?toU

RL&refURL=https://www.google.se/&referrer=https://www.google.se/ 



 

 64 

51. Egeberg, K., & Stavrum, K. L. (2017, October 9). "Sluta använda uttrycket fake news" | 

SvD. Retrieved May 15, 2018, from https://www.svd.se/sluta-anvanda-uttrycket-fake-

news 

52. Elizabeth, J. (2018, April 02). No cake on International Fact-Checking Day. Celebrate by 

correcting fake news. Retrieved May 7, 2018, from 

https://eu.usatoday.com/story/opinion/2018/04/02/international-fact-checking-day-

correct-fake-news-column/466774002/ 

53. Engelhaupt, E. (2016, December 06). You've probably been tricked by fake news and 

don't know it. Retrieved May 15, 2018, from https://www.sciencenews.org/blog/science-

public/youve-probably-been-tricked-fake-news-and-dont-know-it 

54. Erlandsson, D. (2018, January 15). Sluta prata om fake news. Retrieved May 9, 2018, 

from http://www.corren.se/asikter/kronikor/sluta-prata-om-fake-news-om4960383.aspx 

55. Ewald, H., & Larsson, Å. (2016, December 30). "Fake news" och clownrykten – så var 

Viralgranskarens år. Retrieved May 26, 2018, from https://www.metro.se/artikel/fake-

news-och-clownrykten-så-var-viralgranskarens-år 

56. Explained: What is Fake news? | Social Media and Filter Bubbles. (2018, May 11). 

Retrieved May 7, 2018, from https://www.webwise.ie/teachers/what-is-fake-news/ 

57. Fake news är årets ord på engelska. (2017, November 21). Retrieved May 7, 2018, from 

http://spraktidningen.se/blogg/fake-news-ar-arets-ord-pa-engelska 

58. Fake news: Facebook rolls out new tools to tackle false stories. (2016, December 15). 

Retrieved May 23, 2018, from https://www.bbc.com/news/world-us-canada-38336212 



 

 65 

59. Fieldstadt, E. (2017, February 10). Don't get fooled by these fake news sites. Retrieved 

May 15, 2018, from https://www.cbsnews.com/pictures/dont-get-fooled-by-these-fake-

news-sites/ 

60. Fox, M. (2018, March 8). Want something to go viral? Make it fake news. Retrieved May 

8, 2018, from https://www.nbcnews.com/health/health-news/fake-news-lies-spread-

faster-social-media-truth-does-n854896 

61. Fria Tider Media. (2018, April 4). SVT fälls för fake news om porr på skolbuss. 

Retrieved May 8, 2018, from http://www.friatider.se/svt-f-lls-f-r-fake-news-om-porr-p-

skolbuss 

62. Friatider. (2017, February 17). Floridaskyttens "vit makt"-kopplingar var fake news. 

Retrieved May 8, 2018, from http://www.friatider.se/floridaskyttens-vit-makt-kopplingar-

var-fake-news 

63. FriaTiderInrikes. (2018, April 10). LO:s valfilm anklagas för fake news – "Ett uppenbart 

fabrikat". Retrieved May 8, 2018, from http://www.friatider.se/los-valfilm-anklagas-f-r-

fake-news-ett-uppenbart-fabrikat 

64. FriaTiderMedia. (2017, December 3). ABC News stänger av toppreporter – spred fake 

news om Trump. Retrieved May 8, 2018, from http://www.friatider.se/abc-news-st-nger-

av-toppreporter-spred-fake-news-om-trump 

65. Frick, C. (2017, November 07). SVT Uppdrag Granskning anklagas för fake news om 

skoföretaget Nike. Retrieved May 8, 2018, from https://nyheteridag.se/svt-uppdrag-

granskning-anklagas-for-fake-news-om-skoforetaget-nike/ 



 

 66 

66. Frick, C. (2018, January 05). Macron vill lagstifta mot 'fake news' – Möter svensk kritik. 

Retrieved May 8, 2018, from https://nyheteridag.se/macron-vill-lagstifta-mot-fake-news-

moter-svensk-kritik/ 

67. Frier, S. (2016, November 25). Fake News, Trump and the Pressure on Facebook: 

QuickTake Q&A. Retrieved May 15, 2018, from 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-25/fake-news-trump-and-the-

pressure-on-facebook-quicktake-q-a 

68. Gardner, T. (2016, November 29). Ten Questions to Ask About Fake News. Retrieved 

May 15, 2018, from https://community.macmillan.com/community/the-english-

community/bedford-bits/blog/2016/11/29/ten-questions-to-ask-about-fake-news 

69. Garfield, B. (2016, November 18). Breaking News Consumer's Handbook: Fake News 

Edition | On The Media. Retrieved May 15, 2018, from 

https://www.wnyc.org/story/breaking-news-consumer-handbook-fake-news-edition/ 

70. Gerdfeldter, M. (2018, January 18). Trump tillkännagav "fake news"-utmärkelser – sajten 

kraschade. Retrieved May 7, 2018, from https://www.svt.se/nyheter/utrikes/trump-

tillkannagav-fake-news-utmarkelser-sajten-kraschade 

71. Ghosh, D. (2018, April 03). PM Modi Overrules Smriti Irani, Cancels "Fake News" 

Order: 10 Points. Retrieved May 7, 2018, from https://www.ndtv.com/india-news/pm-

modi-orders-controversial-fake-news-rules-to-be-withdrawn-amid-outrage-1832141 

72. GOP TEAM. (2018, January 17). The Highly Anticipated 2017 Fake News Awards. 

Retrieved May 15, 2018, from https://gop.com/the-highly-anticipated-2017-fake-news-

awards/ 



 

 67 

73. Groman, S. (2018, April 03). These 6 Health Myths Are Straight Up Fake News. 

Retrieved May 7, 2018, from https://www.menshealth.com/health/a19596621/fake-news-

about-health-you-need-to-stop-believing/ 

74. Ha, A. (2017, February 17). WTF is fake news? Retrieved May 8, 2018, from 

https://techcrunch.com/2017/02/05/wtf-is-fake-news/ 

75. Hagberg, M. (1969, July 01). Den här krönikan är fake news. Retrieved May 8, 2018, 

from http://www.gp.se/kultur/kultur/den-här-krönikan-är-fake-news-1.4895603 

76. Hains, T. (2016, December 8). Hillary Clinton Calls For Regulation Of "Malicious" Fake 

News; "Lives Are At Risk". Retrieved May 15, 2018, from 

https://www.realclearpolitics.com/video/2016/12/08/hillary_clinton_calls_for_regulation

_of_epidemic_of_malicious_fake_news_lives_are_at_risk.html 

77. Halper, D. (2016, December 10). Fact-challenged Brian Williams whines about fake 

news. Retrieved May 15, 2018, from https://nypost.com/2016/12/09/fact-challenged-

brian-williams-whines-about-fake-news/ 

78. Harris, C. (2018, April 05). Never mind fake news, the Hungarian election has a fake 

party problem. Retrieved May 7, 2018, from 

http://www.euronews.com/2018/04/04/bogus-political-parties-are-swindling-hungary-

out-of-millions-of-euros- 

79. Hautala, L. (2016, November 19). How to avoid getting conned by fake news sites. 

Retrieved May 15, 2018, from https://www.cnet.com/how-to/how-to-avoid-getting-

conned-by-fake-news-sites/ 

80. Hellberg, M. (2018, January 04). Macron tar strid – mot "fake news". Retrieved May 15, 

2018, from https://www.expressen.se/nyheter/macron-tar-strid-mot-fake-news/ 



 

 68 

81. Hindu The Net Desk. (2018, April 03). Modi orders withdrawal of 'fake news' press 

release. Retrieved May 8, 2018, from http://www.thehindu.com/news/national/modi-

asks-fake-news-press-release-to-be-withdrawn/article23423454.ece 

82. Holter, L. (2018, April 1). Here's Why That Video Of Reporters Reading The Same 

Script Went Viral. Retrieved May 9, 2018, from 

https://www.refinery29.com/2018/04/195241/sinclair-local-reporters-reading-fake-news-

script-explained?bucketed=true 

83. Hunt, E. (2016, December 17). What is fake news? How to spot it and what you can do to 

stop it. Retrieved May 15, 2018, from 

https://www.theguardian.com/media/2016/dec/18/what-is-fake-news-pizzagate 

84. Idato, M. (2018, April 3). US TV giant under siege for Trump-related 'fake news' 

message. Retrieved May 7, 2018, from https://www.stuff.co.nz/entertainment/tv-

radio/102772836/us-tv-giant-under-siege-for-trumprelated-fake-news-message 

85. India PM Narendra Modi overturns ministry crackdown on fake news. (2018, April 03). 

Retrieved May 7, 2018, from https://www.bbc.com/news/world-asia-india-43625643 

86. Jarn, B. (2018, January 25). Faran med åtgärder mot "fake news". Retrieved May 7, 

2018, from https://timbro.se/smedjan/faran-med-atgarder-mot-fake-news/ 

87. Johan, S. (2018, April 02). Withdraw the 'Anti Fake News' bill - A Humble Submission | 

The Star Online. Retrieved May 7, 2018, from 

https://www.thestar.com.my/opinion/online-exclusive/a-humble-

submission/2018/04/02/withdraw-the-anti-fake-news-bill/ 

88. *Johnson, A. H. (2016, December 09). Everyone Wants to Stop 'Fake News,' but No One 

Seems to Know What Exactly It Is. Retrieved May 15, 2018, from 



 

 69 

https://www.thenation.com/article/everyone-wants-to-stop-fake-news-but-no-one-seems-

to-know-what-exactly-it-is/ 

89. Journal, W. S. (2016, December 18). Facebook's Fake Fix for Fake News. Retrieved May 

15, 2018, from https://www.wsj.com/articles/facebooks-fake-fix-for-fake-news-

1481932361 

90. Joyce, G. (2016, August 15). The Prevalence of Fake News and How Misinformation 

Spreads. Retrieved May 15, 2018, from https://www.brandwatch.com/blog/react-the-

prevalence-of-fake-news-and-why-we-are-more-misinformed-than-ever/ 

91. Kafka, P. (2016, December 15). Here's Facebook's plan to crack down on fake news. 

Retrieved May 15, 2018, from https://www.recode.net/2016/12/15/13967928/facebook-

fake-news-plan-abc-snopes-politfact-factcheck 

92. Kaser, R. (2018, April 03). Facebook update shows which of your friends are suckers for 

fake news. Retrieved May 7, 2018, from 

https://thenextweb.com/facebook/2018/04/04/facebook-update-shows-friends-suckers-

fake-news/ 

93. Kelly, M. (2018, February 06). Analysis | President Trump cries 'fake news' and the 

world follows. Retrieved May 7, 2018, from https://www.washingtonpost.com/news/fact-

checker/wp/2018/02/06/president-trump-cries-fake-news-and-the-world-

follows/?utm_term=.5128b0adb404 

94. Kennedy, D. (2018, May 07). Fake News Versus False News: Why They're Different, 

And Why It Matters. Retrieved May 26, 2018, from 

https://www.wgbh.org/news/2016/11/21/news/fake-news-versus-false-news-why-theyre-

different-and-why-it-matters 



 

 70 

95. Khalid, S. (2018, April 03). Modi government withdraws controversial order on fake 

news. Retrieved May 7, 2018, from https://www.aljazeera.com/news/2018/04/modi-

government-withdraws-controversial-order-fake-news-180403123707917.html 

96. Khan, M. (2018, April 02). EU plans to crack down on 'fake news' in social media. 

Retrieved May 7, 2018, from https://www.cnbc.com/2018/04/02/eu-plans-to-crack-down-

on-fake-news-in-social-media.html 

97. Kleinman, Z. (2018, March 09). Fake news 'travels faster', study finds. Retrieved May 7, 

2018, from https://www.bbc.com/news/technology-43344256 

98. *Kosoff, M. (2017, May 26). There Is No Good Answer to Facebook's Fake-News 

Problem. Retrieved May 15, 2018, from https://www.vanityfair.com/news/2016/12/there-

is-no-good-answer-to-facebooks-fake-news-problem 

99. Kosoff, M. (2018, January 17). The 6 Fakest Fake-News Stories of 2017. Retrieved May 

7, 2018, from https://www.vanityfair.com/news/2018/01/the-6-fakest-fake-news-stories-

of-2017 

100. Kozlowska, H. (2018, April 04). Facebook has introduced another half-baked 

effort to fight fake news. Retrieved May 7, 2018, from https://qz.com/1244088/facebook-

has-introduced-another-half-baked-effort-to-fight-fake-news/ 

101. Kurtzleben, D. (2017, February 18). With 'Fake News,' Trump Moves From 

Alternative Facts To Alternative Language. Retrieved May 8, 2018, from 

https://www.npr.org/2017/02/17/515630467/with-fake-news-trump-moves-from-

alternative-facts-to-alternative-language 



 

 71 

102. LaCapria, K. (2016, January 14). Snopes' Field Guide to Fake News Sites and 

Hoax Purveyors. Retrieved May 26, 2018, from 

https://www.snopes.com/news/2016/01/14/fake-news-sites/ 

103. LaFrance, A. (2016, December 08). The Cynical Gambit to Make 'Fake News' 

Meaningless. Retrieved May 23, 2018, from 

https://www.theatlantic.com/technology/archive/2016/12/the-fight-to-make-fake-news-

meaningless/509888/ 

104. *Lapinski, T. (2016, December 20). Fake News Is Propaganda – BullshitIST. 

Retrieved May 25, 2018, from https://bullshit.ist/fake-news-is-propaganda-

56a140743927 

105. *Larsson, Å. (2018, February 15). Fake news med Viralgranskaren – så påverkas 

kommunikatörer. Retrieved May 15, 2018, from http://www.cision.se/artiklar-och-

tips/podcasts/fake-news-med-viralgranskaren-sa-paverkas-kommunikatorer/ 

106. Lee, T. B. (2016, November 16). Facebook's fake news problem, explained. 

Retrieved May 15, 2018, from https://www.vox.com/new-

money/2016/11/16/13637310/facebook-fake-news-explained 

107. Leetaru, K. (2016, December 01). Why Stopping 'Fake' News Is So Hard. 

Retrieved May 15, 2018, from 

https://www.forbes.com/sites/kalevleetaru/2016/11/30/why-stopping-fake-news-is-so-

hard/#405a367522d6 

108. Leetaru, K. (2017, January 03). 'Fake News' And How The Washington Post 

Rewrote Its Story On Russian Hacking Of The Power Grid. Retrieved May 26, 2018, 



 

 72 

from https://www.forbes.com/sites/kalevleetaru/2017/01/01/fake-news-and-how-the-

washington-post-rewrote-its-story-on-russian-hacking-of-the-power-grid/#690b854d7ad5 

109. Lemann, N. (2017, June 19). Solving the Problem of Fake News. Retrieved May 

26, 2018, from https://www.newyorker.com/news/news-desk/solving-the-problem-of-

fake-news 

110. Leong, T., & Rodzi, N. H. (2018, April 04). Malaysia passes anti-fake news Bill. 

Retrieved May 7, 2018, from https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-votes-

in-anti-fake-news-law 

111. Levin, K. M. (2016, December 06). The Remedy for the Spread of Fake News? 

History Teachers. Retrieved May 15, 2018, from 

https://www.smithsonianmag.com/history/remedy-spread-fake-news-history-teachers-

180961310/ 

112. Levyyesterday, G. (2018, April 02). America's largest TV operator slammed for 

Trump-style 'fake news' ads. Retrieved May 8, 2018, from https://www.haaretz.com/us-

news/america-s-largest-tv-operator-slammed-for-trump-style-fake-news-ads-1.5973972 

113. Liao, S. (2018, April 02). Malaysia just made fake news illegal and punishable by 

up to six years in jail. Retrieved May 7, 2018, from 

https://www.theverge.com/2018/4/2/17189542/fake-news-malaysia-illegal-punishable-

jail 

114. Lima, C., Hershberg, J. G., Pomper, S., Wolfsthal, J. B., Bailey, I. J., & Telhami, 

S. (2018, April 02). Poll: 77 percent say major news outlets report 'fake news'. Retrieved 

May 7, 2018, from https://www.politico.com/story/2018/04/02/poll-fake-news-494421 



 

 73 

115. Lindahl, M. (2018, January 18). Trump skulle ge "fake news"-pris – då kraschade 

hemsidan. Retrieved May 7, 2018, from https://www.expressen.se/nyheter/trumps-pris-

en-flopp-hemsidan-kraschade/ 

116. *Linder, & Sundin. (2017, February 24). DEBATT: DEBATT. Så sätter vi stopp 

för "fake news". Retrieved May 8, 2018, from 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/G7yAq/sa-satter-vi-stopp-for-fake-news 

117. Ling, J. (2018, April 03). The Fake News About Cambridge Analytica. Retrieved 

May 7, 2018, from https://thewalrus.ca/the-fake-news-about-cambridge-analytica/ 

118. Little, M. (2018, April 03). Fake news on YouTube shooting spreads, despite 

recent efforts to clamp down on misinformation. Retrieved May 8, 2018, from 

https://www.cbsnews.com/news/youtube-shooting-fake-news-hoaxes-social-media/ 

119. Littleton, C. (2018, April 02). Sinclair Responds to Promo Critics, Says Fake 

News Warnings 'Serve No Political Agenda'. Retrieved May 7, 2018, from 

https://variety.com/2018/tv/news/sinclair-local-news-promos-fake-news-statement-

1202741905/ 

120. Locklear, M. (2018, April 02). Malaysia is one step closer to outlawing fake 

news. Retrieved May 7, 2018, from https://www.engadget.com/2018/04/02/malaysia-

closer-to-outlawing-fake-news/ 

121. Lorentz, E. (2018, February 15). Regeringen i samtal med Facebook för att stoppa 

'Fake News'. Retrieved May 7, 2018, from https://nyheteridag.se/regeringen-i-samtal-

med-facebook-for-att-stoppa-fake-news/ 



 

 74 

122. Magana, J. L., & Bengtsson, J. (2017, February 03). Fake news – detta är bara 

början. Retrieved May 8, 2018, from https://www.ekuriren.se/kultur-noje/fake-news-

detta-ar-bara-borjan/ 

123. Maheshwari, S. (2017, December 22). How Fake News Goes Viral: A Case 

Study. Retrieved May 15, 2018, from 

https://www.nytimes.com/2016/11/20/business/media/how-fake-news-spreads.html 

124. Maheshwari, S. (2017, January 18). 10 Times Trump Spread Fake News. 

Retrieved May 15, 2018, from 

https://www.nytimes.com/interactive/2017/business/media/trump-fake-news.html 

125. Mak, T. (2018, April 04). Can You Believe Your Own Ears? With New 'Fake 

News' Tech, Not Necessarily. Retrieved May 7, 2018, from 

https://www.npr.org/2018/04/04/599126774/can-you-believe-your-own-ears-with-new-

fake-news-tech-not-necessarily 

126. Malmqvist, M. (2018, February 07). Trycket ökar på nätjättarna – Google 

uppgraderar "fake news" till affärsrisk. Retrieved May 8, 2018, from 

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.697366/google-fake-news-risk 

127. May, A. (2016, November 21). How Facebook plans to crack down on fake news. 

Retrieved May 23, 2018, from https://eu.usatoday.com/story/tech/2016/11/19/how-

facebook-plans-crack-down-fake-news/94123842/ 

128. McNary, D. (2018, April 04). SAG-AFTRA Slams Sinclair's 'Fake News' Scripts. 

Retrieved May 8, 2018, from https://variety.com/2018/tv/news/sinclair-fake-news-

scandal-sag-aftra-1202743846/ 



 

 75 

129. MerriamTeam. (2017, March). How Is 'Fake News' Defined, and When Will It Be 

Added to the Dictionary? Retrieved May 8, 2018, from https://www.merriam-

webster.com/words-at-play/the-real-story-of-fake-news 

130. Meyer, R. (2018, March 12). The Grim Conclusions of the Largest-Ever Study of 

Fake News. Retrieved May 7, 2018, from 

https://www.theatlantic.com/technology/archive/2018/03/largest-study-ever-fake-news-

mit-twitter/555104/ 

131. *Mihala, L. (2017, July 14). 'Fake news': What's the best way to tame the beast? 

Retrieved May 8, 2018, from https://www.bbc.com/news/business-40575479 

132. Morris, C. (2018, April 3). Trump Throws Support Behind Sinclair's 'Fake News' 

Promos. Retrieved May 7, 2018, from http://fortune.com/2018/04/03/trump-tweets-

sinclair-fake-news/ 

133. Morris, D. Z. (2016, November 19). Zuckerberg Details Further Fake News 

Measures for Facebook. Retrieved May 15, 2018, from 

http://fortune.com/2016/11/19/zuckerberg-fake-news-facebook/ 

134. Mosbergen, D. (2018, April 04). As YouTube Shooting Unfolded, Fake News 

Spread Like Wildfire On Twitter. Retrieved May 7, 2018, from 

https://www.huffingtonpost.com/entry/youtube-shooting-fake-news-misinformation-

twitter_us_5ac417eee4b0ac473edb1b3c 

135. Nearing, B. (2018, April 02). Corporate-mandated "fake news" messaging 

backlash hits Capital Region, CBS 6. Retrieved May 7, 2018, from 

https://www.timesunion.com/business/article/Corporate-mandated-fake-news-messaging-

backlash-12798796.php 



 

 76 

136. Nilsson, M. (2018, April 02). Nytt lagförslag: Sex år fängelse eller miljonbelopp i 

böter för ha spridit fake news. Retrieved May 8, 2018, from 

https://nyheter24.se/nyheter/utrikes/905946-malaysia-kan-bli-forst-i-varlden-att-forbjuda-

fake-news 

137. Nilsson, T. (2017, March 1). Var tredje svensk osäker på vad som är "fake news". 

Retrieved May 8, 2018, from https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2017/03/01/var-

tredje-svensk-osaker-pa-vad-som-ar-fake-news/ 

138. Norström, B. (2018, February 01). Dagens Nyheter levererar fake news igen. 

Retrieved May 7, 2018, from https://samnytt.se/dagens-nyheter-levererar-fake-news-igen/ 

139. Norström, J. (2018, January 30). 'Medveten felaktighet': Sonesson (M) anklagar 

SVT för fake news. Retrieved May 8, 2018, from https://nyheteridag.se/medveten-

felaktighet-sonesson-m-anklagar-svt-for-fake-news/ 

140. *O'Reilly, T. (2016, November 23). How I Detect Fake News – Tim O'Reilly – 

Medium. Retrieved May 23, 2018, from https://medium.com/@timoreilly/how-i-detect-

fake-news-ebe455d9d4a7 

141. *Oremus, W. (2016, December 06). Stop Calling Everything "Fake News". 

Retrieved May 15, 2018, from 

http://www.slate.com/articles/technology/technology/2016/12/stop_calling_everything_fa

ke_news.html?via=gdpr-consent 

142. Ottsjö, P. (2017, April 13). Ministern: Vi måste vaccinera oss mot "fake news". 

Retrieved May 8, 2018, from https://www.nyteknik.se/digitalisering/ministern-vi-maste-

vaccinera-oss-mot-fake-news-6831828 



 

 77 

143. *Oxenham, S. (2016, December 7). Fake news shapes our opinions even when we 

know it's not true. Retrieved May 7, 2018, from 

https://www.newscientist.com/article/2115421-fake-news-shapes-our-opinions-even-

when-we-know-its-not-true/ 

144. Pegoraro, R. (2018, April 02). How Facebook should fight fake news. Retrieved 

May 8, 2018, from https://finance.yahoo.com/news/facebook-fight-fake-news-

161822651.html?guccounter=1 

145. Pokharel, S., & Berlinger, J. (2018, April 04). India makes U-turn after proposing 

to punish 'fake news' publishers. Retrieved May 15, 2018, from 

https://edition.cnn.com/2018/04/03/asia/india-fake-news-intl/index.html 

146. Rajan, A. (2017, January 16). Fake news: Too important to ignore. Retrieved May 

7, 2018, from https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-38636042 

147. Ramachandran, V. (2018, April 4). Ask ProPublica Illinois: How Do You Identify 

Fake News? Retrieved May 7, 2018, from https://www.propublica.org/article/ask-

propublica-illinois-how-do-you-identify-fake-news 

148. Rawlinson, K., & Johnston, C. (2017, April 01). FAKE NEWS!! The best and 

worst April Fools' Day stories. Retrieved May 8, 2018, from 

https://www.theguardian.com/theguardian/2017/apr/01/fake-news-the-best-and-worst-

april-fools-day-stories 

149. Reuters. (2018, April 03). Malaysia Outlaws So-Called 'Fake News' With Jail Of 

Up To Six Years. Retrieved May 7, 2018, from 

https://www.huffingtonpost.com/entry/malaysia-outlaws-so-called-fake-news-with-jail-

of-up-to-six-years_us_5ac3870fe4b04646b6465ebe 



 

 78 

150. Reuters (Ed.). (2018, April 04). US concerned over anti-fake news bill. Retrieved 

May 7, 2018, from http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2018/04/04/us-

concerned-over-anti-fake-news-bill/ 

151. Ritchie, H. (2016, December 30). Read all about it: The fakest news stories of 

2016. Retrieved May 15, 2018, from https://www.cnbc.com/2016/12/30/read-all-about-it-

the-biggest-fake-news-stories-of-2016.html 

152. *Robins-Early, N. (2016, November 27). How To Recognize A Fake News Story. 

Retrieved May 15, 2018, from https://www.huffingtonpost.com/entry/fake-news-guide-

facebook_us_5831c6aae4b058ce7aaba169?guccounter=1 

153. *Romano, A. (2018, April 03). Mark Zuckerberg lays out Facebook's 3-pronged 

approach to fake news. Retrieved May 8, 2018, from 

https://www.vox.com/technology/2018/4/3/17188332/zuckerberg-kinds-of-fake-news-

facebook-making-progress 

154. Rushe, D. (2018, April 02). Trump defends rightwing TV network Sinclair after 

'fake news' script goes viral. Retrieved May 7, 2018, from 

https://www.theguardian.com/media/2018/apr/02/sinclair-trump-video-script-fake-news-

president-defends-tv-news-twitter 

155. Rushe, D. (2018, April 02). Trump defends rightwing TV network Sinclair after 

'fake news' script goes viral. Retrieved May 7, 2018, from 

https://www.theguardian.com/media/2018/apr/02/sinclair-trump-video-script-fake-news-

president-defends-tv-news-twitter 

156. Safi, M. (2018, April 03). India backs down over plan to ban journalists for 'fake 

news'. Retrieved May 7, 2018, from 



 

 79 

https://www.theguardian.com/world/2018/apr/03/india-backs-down-over-plan-to-ban-

journalists-for-fake-news 

157. Sassersson, T. (Ed.). (2017, February 22). Sossarna ska stoppa "fake news" för att 

skydda den svenska modellen. Retrieved May 8, 2018, from 

https://newsvoice.se/2017/02/22/fake-news-den-svenska-modellen/ 

158. Scanner, B. (2016, December 7). Fake news shapes our opinions even when we 

know it's not true. Retrieved May 15, 2018, from 

https://www.newscientist.com/article/2115421-fake-news-shapes-our-opinions-even-

when-we-know-its-not-true/ 

159. SCHMIDT, C. (2018, April 3). Planted stories? Fake news as editorial decisions? 

Trump or CNN? A poll examines the public's trust of mainstream media. Retrieved May 

8, 2018, from http://www.niemanlab.org/2018/04/planted-stories-fake-news-as-editorial-

decisions-trump-or-cnn-a-poll-examines-the-publics-trust-of-mainstream-media/ 

160. Schori, M. (2017, August 27). Trumps fake news-fabrik. Retrieved May 8, 2018, 

from http://trumpsfakenewsfabrik.story.aftonbladet.se/ 

161. Schori, M. (2017, May 03). Trump är kungen av fake news. Retrieved May 8, 

2018, from https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/9aE95/trump-ar-kungen-av-fake-news 

162. Schulman, A. (2017, March 05). ALEX SCHULMAN: Sluta rya om "fake news". 

Retrieved May 8, 2018, from https://www.expressen.se/kronikorer/alex-schulman/sluta-

rya-om-fake-news-nar-en-artikel-inte-faller-er-pa-lappen/ 

163. Seyler, L. (2018, April 03). Madison's FOX47 ignored Sinclair Broadcast Group's 

corporate announcement about 'fake news'. Retrieved May 7, 2018, from 



 

 80 

https://eu.jsonline.com/story/news/politics/2018/04/03/madisons-fox-47-ignored-sinclair-

broadcast-groups-corporate-announcement-fake-news/481785002/ 

164. Shugerman New York, E. (2018, February 07). Trump supporters share more fake 

news than anyone else, study shows. Retrieved May 7, 2018, from 

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-supporters-share-

more-fake-news-junk-news-oxford-study-a8199056.html 

165. Signert, J. (2017, November 30). Forskare om fake news: Stort problem för 

demokratin - P4 Kalmar. Retrieved May 7, 2018, from 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=6832629 

166. Sim, F. (2018, April 04). Fact Check Singapore: What do we know about the fake 

news watchdog in the spotlight? Retrieved May 8, 2018, from 

https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/fact-check-singapore-what-do-we-

know-about-the-fake-news-10098968 

167. Smith, A., & Banic, V. (2016, December 9). How Macedonian teens earn - and 

spend - thousands from fake news. Retrieved May 23, 2018, from 

https://www.nbcnews.com/news/world/fake-news-how-partying-macedonian-teen-earns-

thousands-publishing-lies-n692451 

168. Soll, J., Telhami, S., Bailey, I. J., & Talbott, S. (2016, December 18). The Long 

and Brutal History of Fake News. Retrieved May 26, 2018, from 

https://www.politico.com/magazine/story/2016/12/fake-news-history-long-violent-

214535 

169. Solon, O. (2017, July 26). The future of fake news: Don't believe everything you 

read, see or hear. Retrieved May 8, 2018, from 



 

 81 

https://www.theguardian.com/technology/2017/jul/26/fake-news-obama-video-trump-

face2face-doctored-content 

170. Staff. (2018, April 03). Malaysia outlaws 'fake news'; sets jail of up to six years. 

Retrieved May 7, 2018, from https://www.reuters.com/article/us-malaysia-election-

fakenews/malaysia-outlaws-fake-news-sets-jail-of-up-to-six-years-idUSKCN1H90Y9 

171. Staff. (2018, April 03). After widespread criticism and PMO directive, I&B 

ministry withdraws press release on fake news - Times of India ►. Retrieved May 7, 

2018, from https://timesofindia.indiatimes.com/india/after-widespread-criticism-pmo-

says-withdraw-press-release-on-fake-news/articleshow/63593207.cms 

172. *Stanley, J. (2017, January 18). Fixing Fake News. Retrieved May 26, 2018, from 

https://www.aclu.org/blog/free-speech/internet-speech/fixing-fake-news 

173. Stecula, D. (2018, June 11). The real consequences of fake news. Retrieved May 

8, 2018, from https://theconversation.com/the-real-consequences-of-fake-news-81179 

174. Stjernstedt, P. (2017, September 04). Noll konsensus om vad fake news är. 

Retrieved May 8, 2018, from https://sundsvall.etc.se/ledare/noll-konsensus-om-vad-fake-

news-ar 

175. Subramanian, S. (2017, May 01). The Macedonian Teens Who Mastered Fake 

News. Retrieved May 8, 2018, from https://www.wired.com/2017/02/veles-macedonia-

fake-news/ 

176. Sundar, S. S. (2016, December 08). There's a Psychological Reason for the 

Appeal of Fake News. Retrieved May 15, 2018, from 

https://newrepublic.com/article/139230/theres-psychological-reason-appeal-fake-news 



 

 82 

177. Sundar, S. S. (2016, December 09). Why Do We Fall for Fake News? Retrieved 

May 15, 2018, from https://www.livescience.com/57151-why-we-fall-for-fake-news.html 

178. *Sundberg, M. (2017b, March 14). Experter varnar för begreppet fake news i 

svensk debatt. Retrieved May 8, 2018, from https://www.svt.se/nyheter/inrikes/experter-

varnar-for-fake-news-begreppet-i-svensk-politisk-debatt 

179. Sundberg, M. (2017a, March 16). Så avgör du om det är fake news. Retrieved 

May 8, 2018, from https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-avgor-du-om-det-ar-en-

fejknyhet 

180. Svahn, C. (2018, April 03). Trumpvänliga tv-stationer läste upp samma varning 

om fake-news. Retrieved May 7, 2018, from 

https://www.dn.se/nyheter/varlden/trumpvanliga-tv-stationer-laste-upp-samma-varning-

om-fake-news/ 

181. *Svensson, O. (2017b, March 27). Så ska S stoppa "fake news" på nätet. 

Retrieved May 8, 2018, from https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/KJvx6/sa-

ska-s-stoppa-fake-news-pa-natet 

182. *Svensson, O. (2017a, March 27). Så ska S stoppa "fake news" på nätet. 

Retrieved April 25, 2018, from https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/KJvx6/sa-

ska-s-stoppa-fake-news-pa-natet  

183. *Sydell, L. (2016, November 23). We Tracked Down A Fake-News Creator In 

The Suburbs. Here's What We Learned. Retrieved May 15, 2018, from 

https://www.npr.org/sections/alltechconsidered/2016/11/23/503146770/npr-finds-the-

head-of-a-covert-fake-news-operation-in-the-suburbs 



 

 83 

184. Sydsvenskan Ledare. (2018, January 08). Fake news möts bäst med real news. 

Retrieved May 8, 2018, from https://www.sydsvenskan.se/2018-01-08/fake-news-real-

news 

185. Tacopino, J. (2018, April 05). Sinclair producer resigns as backlash mounts over 

'fake news' script. Retrieved May 9, 2018, from https://nypost.com/2018/04/04/sinclair-

producer-resigns-as-backlash-mounts-over-fake-news-script/ 

186. Tam, D. (2016, November 22). Let's do the numbers: The business of fake news. 

Retrieved May 26, 2018, from https://www.marketplace.org/2016/11/22/business/let-s-

do-numbers-business-fake-news 

187. Thambert, F. (2018, January 18). Donald Trumps topplista: De gjorde mest fake 

news. Retrieved May 7, 2018, from 

https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2018/01/18/donald-trumps-topplista-fake-news/ 

188. Thompson, B. (2018, March 27). Fake News. Retrieved May 26, 2018, from 

https://stratechery.com/2016/fake-news/ 

189. Tikku, A. (2018, April 04). "Don't Fall For It": Arun Shourie On "Fake News" 

Order. Retrieved May 8, 2018, from https://www.ndtv.com/india-news/arun-shourie-on-

why-fake-news-order-is-about-suppressing-press-in-india-1832498 

190. Timberg, C. (2016, November 24). Russian propaganda effort helped spread 'fake 

news' during election, experts say. Retrieved May 15, 2018, from 

https://www.washingtonpost.com/business/economy/russian-propaganda-effort-helped-

spread-fake-news-during-election-experts-say/2016/11/24/793903b6-8a40-4ca9-b712-

716af66098fe_story.html?noredirect=on&utm_term=.80f3cfa6eb04 



 

 84 

191. TNM Staff Follow @thenewsminute. (2018, April 03). PMO withdraws 

controversial fake news circular after media uproar. Retrieved May 7, 2018, from 

https://www.thenewsminute.com/article/pmo-withdraws-controversial-fake-news-

circular-after-media-uproar-78927 

192. Tronarp, G. (2018, April 18). Ekonomipristagare får Trumps "fake news"-

utmärkelse. Retrieved May 9, 2018, from 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/8wB7wA/ekonomipristagare-far-trumps-fake-news-

utmarkelse 

193. Tunström, M. (2017, November 07). Statligt fake news-självmål. Retrieved May 

8, 2018, from http://www.smp.se/vaxjo/statligt-fake-news-sjalvmal/ 

194. Tuvhag, E., & Andersson, E. (2017, April 23). Expert om "fake news": Skärpt 

vaksamhet hos franska medier | SvD. Retrieved May 8, 2018, from 

https://www.svd.se/expert-om-fake-news-skarpt-vaksamhet-hos-franska-medier 

195. *Tuvhag, E. (2017, April 23). Etablerade medier misstolkade "fake news"-rapport 

| SvD. Retrieved May 8, 2018, from https://www.svd.se/etablerade-medier-misstolkade-

fake-news-rapport 

196. Törner, A. (2017, December 27). Fake news – årets mest omdebatterade begrepp. 

Retrieved May 8, 2018, from https://www.dagensmedia.se/medier/fake-news-arets-mest-

omdebatterade-begrepp-6890872 

197. Uberti, D. (2016, December 15). The real history of fake news. Retrieved May 15, 

2018, from https://www.cjr.org/special_report/fake_news_history.php 

198. Upadhyay, A. (2018, April 03). This is not fake news. Smriti Irani made fastest 

U-turn by a minister in India's history. Retrieved May 7, 2018, from 



 

 85 

https://www.dailyo.in/politics/smriti-irani-pib-withdraws-fake-news-release-emergency-

indira-rajiv-gandhi/story/1/23258.html 

199. Varadarajan, S. (2018, April 03). Doctor Modi's Cure for Fake News is Worse 

Than the Disease. Retrieved May 7, 2018, from https://thewire.in/media/doctor-modis-

cure-for-fake-news-is-worse-than-the-disease 

200. Veckans affärer. (2017, November 6). Svenske miljardären som pekas ut: "Det är 

fake news". Retrieved May 8, 2018, from https://www.va.se/nyheter/2017/11/06/svenske-

miljardaren-som-pekas-ut-som-skattesmitare-det-ar-fake-news/ 

201. Viktorsson, J. (2018, January 13). Amerikanska senaten lyfter fram Bamses kamp 

mot "fake news". Retrieved May 8, 2018, from https://www.sydsvenskan.se/2018-01-

13/amerikanska-senaten-uppmarksammar-bamses-kamp-mot-fake-news 

202. Vinnova sekretessbelägger ansökningar när Staten ska motverka fake news. 

(2018, January 23). Retrieved May 8, 2018, from 

https://newsvoice.se/2018/01/23/vinnova-sekretessbelagger-ansokn-fake-news/ 

203. Wallenberg, B. (2017, May 08). Facebook släpper lathund för att upptäcka "fake 

news". Retrieved May 8, 2018, from https://digital.di.se/artikel/facebook-slapper-lathund-

for-att-upptacka-fake-news 

204. Walton, A. G. (2018, March 09). 'Fake News' Spreads Faster Than The Truth On 

Twitter. Retrieved May 8, 2018, from 

https://www.forbes.com/sites/alicegwalton/2018/03/08/false-news-spreads-faster-than-

the-truth-on-twitter/#6791d3df51d3 

205. Weinman, J. (2016, December 30). Lessons from a week of fake news. Retrieved 

May 15, 2018, from https://www.macleans.ca/society/lessons-from-a-week-of-fake-news/ 



 

 86 

206. Wendling, M. (2018, January 22). The (almost) complete history of 'fake news'. 

Retrieved May 9, 2018, from https://www.bbc.com/news/blogs-trending-42724320 

207. C., Lefferman, J., Pedersen, C., & Martz, G. (2016, November 29). When Fake 

News Stories Make Real News Headlines. Retrieved May 15, 2018, from 

https://abcnews.go.com/Technology/fake-news-stories-make-real-news-

headlines/story?id=43845383 

208. *Wingfield, N., Isaac, M., & Benner, K. (2017, December 22). Google and 

Facebook Take Aim at Fake News Sites. Retrieved May 15, 2018, from 

https://www.nytimes.com/2016/11/15/technology/google-will-ban-websites-that-host-

fake-news-from-using-its-ad-service.html 

209. Yates, S. (2018, June 04). 'Fake news' – why people believe it and what can be 

done to counter it. Retrieved May 25, 2018, from http://theconversation.com/fake-news-

why-people-believe-it-and-what-can-be-done-to-counter-it-70013 

210. Yaverbaum, E. (2018, April 03). The real danger in Sinclair Broadcast's 'fake 

news' scandal. Retrieved May 7, 2018, from https://www.cnbc.com/2018/04/03/the-real-

danger-in-sinclair-broadcasts-fake-news-scandal.html 

211. *Susteren, G. V. (2016, December 05). Who's to blame for fake news? Retrieved 

April 25, 2018, from http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-van-susteren-fake-

news-20161205-story.html  

212. A. (2018, March 07). Åkesson om Löfvens uttalande om inga no go-zoner i 

Sverige: "Fake news". Retrieved from https://samnytt.se/akesson-om-lofvens-uttalande-

om-inga-no-go-zoner-i-sverige-fake-news/ 

 
 



 

 87 

 

 

 


