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Sammanfattning 

I ett medielandskap där medborgare ställer allt högre krav på medieinnehåll är goda råd dyra 

för den krympande journalistkåren. Medborgare har själva möjligheten att sammanställa och 

sprida information om de inte får den information som de efterfrågar av de etablerade 

medieproducenterna. Den fria informationsspridningen online och trenden rörande jakten på 

klick har sina baksidor, en av dessa berör det faktum att publicister kan börja tumma på 

källkritiken vilket leder till att rykten, ogrundade påståenden och tvivelaktig fakta får 

spridning. I dagens konvergerade medielandskap är det fler än någonsin som tar del av 

nyheter via de sociala medierna. Viralgranskaren (hädanefter VG) och dess redaktion bygger 

sin verksamhet på att granska artiklar som sprids i sociala medier och lanserades inför 

Supervalåret 2014 som de trodde skulle präglas av falsk informationsspridning.  

 

I studien har VG analyserats på två sätt, dels genom en kvantitativ innehållsanalys, dels 

genom en kvalitativ närläsning. Studiens empiri inkluderar både VG:s granskningar från deras 

Facebook-sida, redaktionella texter, Facebookinlägg gjorda av VG:s journalister samt 

kommentarer från allmänheten som är publicerade i anslutning till granskningarna. Materialet 

syftar till att åskådliggöra VG som är ett nytt journalistiskt fenomen. Resultaten av denna 

studie visar att materialet som VG granskat innehåller samma tendenser som nyheter i stort, 

trots att de oftast visat sig vara falska samt komma från oetablerade källor. I relation till den 

ökande nyhetsläsningen i de sociala medierna kan VG visa sig stå i demokratins tjänst och 

agera som en slags konsumentombudsman på internet. Samtidigt är det svårare att påstå att 

denna utveckling bidrar till mer jämlikhet, då VG gör skillnad på sig själva och läsarna, 

upprätthåller en bild av sig själva som intellektuella och moraliska ledare och kan delvis ses 

som ett försök att återta journalisters priviligerade position i samhället. 
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Viralgranskaren och nyhetsläsning online 

Viralgranskaren (hädanefter VG) är en avdelning samt tjänst tillhörande tidningen Metro. Den 

består av en mindre redaktion och återfinns på ett flertal medieplattformar. VG lanserades i 

mars 2014 och har i nuläget cirka 24 000 följare på Facebook (25-05-2015). VG vann Stora 

journalistpriset 2014 i kategorin årets förnyare (Sohl Stjernberg 2014). De har också mottagit 

utmärkelsen Årets folkbildare 2015 (Wisterberg 2015). Metro var med VG först i Sverige 

med att ägna en hel avdelning åt granskning och källkritik av medieinnehåll på internet. 

 

Antagligen tänker du inte på det, men varje gång du delar en länk, skriver en status eller instagrammar 

en bild berättar du en liten historia. Om dig själv, om din samtid, om Sverige. Tack vare nätet berättar vi 

idag fler historier än någonsin förut. Vi berättar om vår omvärld, och därigenom formar vi den. [...]Inte 

sällan får dessa historier stor spridning. En Facebookstatus som börjar delas kan plötsligt ha nått 

tusentals människor, och leda till löpsedlar och heta debatter. Men eftersom över 4,7 miljoner svenskar 

har Facebook kan texter delas tiotusentals gånger utan att någonsin passera en journalists flöde. Och det 

är ett problem. För när en berättelse om något känsligt eller viktigt, något som placerar sig mitt i 

samtidens strömningar, läses av många människor formar de inte sällan sin verklighetsbild efter den. 

Oavsett om det är sant. (Viralgranskaren 2014a). 

 

Läsning av nyheter på internet ökar, dessutom är det fler än någonsin som tar del av nyheter 

via de sociala medierna (Strömbäck 2014:69; Nordicom 2014 & 2015). Enligt 

forskningsprojektet Shared news (2010) som berörs i Spridbar media mottar den 

genomsnittliga, globala internetanvändaren 26 nyhetsartiklar i veckan via sociala nätverk eller 

mail och delar veckovis i genomsnitt 13 nyhetsartiklar online. Läsningen och nyhetsdelningen 

formas oftast av en stark önskan att kunna bidra till de konversationer som personen är 

delaktig i. Femtio procent av de tillfrågade säger också att de till viss del förlitar sig på 

människorna omkring dem för att kunna ta del av de nyheter och information som de kan 

tänkas behöva känna till (Jenkins et al. 2014:31f). I en onlinekontext går spridningen av 

informationen mycket snabbt och når mottagare via en mängd olika kanaler. Informationens 

fart från internet till de centrala etablerade kanalerna samt i den motsatta riktningen gör att 

vissa nyheter snabbt blir omsatta och spridda i stora delar av samhället: de har då blivit virala 

nyheter (Lievrouw 2011:82). VG uppmanar sina följare att tipsa om nyheter som cirkulerar i 

deras Facebookflöden. Vidare är VG:s huvudsakliga uppgift att granska dessa medietexter för 

att sedan bedöma om de är sanna, falska samt om de bör delas vidare eller inte. För publiken 

har internet bidragit till en övergång från informationsfattighet till ett överflöd av information 

(Karlsson 2006:66). I relation till internets oändlighet samt en tid då majoriteten av Sveriges 

befolkning kan vara informationsskapare och spridare, är det intressant att en granskande 
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tjänst likt VG har dykt upp. “Viralgranskaren drog igång med tre uttalade mål: Vi ville visa 

hur journalistiken försummat de sociala medierna, vi ville folkbilda i källkritik – och vi ville 

hålla ett öga på bluffarna och missförstånden som vi trodde skulle dyka upp då Sverige gick 

till EU- och riksdagsval“ (Viralgranskaren 2015a).   

Klick! Trenden rörande ompaketering av medieinnehåll 

Under de senaste två åren har ett flertal klicksajter lanserats i Sverige, inte sällan med stora 

mediehus som avsändare (Wadbring & Ödmark 2014:15; Lichterman 2014). Klicksajterna 

paketerar medieinnehåll på ett sätt som bidrar till att det kännetecknas av att vara 

lättillgängligt, uppmärksamhetssökande och attraktivt att sprida i sociala medier. Lättsmält 

information och underhållning utgör merparten av det populära klickbara materialet, dock har 

även komplext innehåll börjat skrivas om för att passa internetformatet och delning på sociala 

medier på ett mer fördelaktigt sätt (Djurberg & Gillinger 2014; Newman et al. 2014:142). 

Välrenommerade tidningar har börjat anpassa sina texter med hänsyn till det digitala 

medielandskapet, de har även tagit fasta på en omformning av medieinnehåll som kan 

generera klick, trafik och därmed intäkter (Djurberg & Gillinger 2014; Newman et al. 

2014:142). Klickbart material innebär inkomst och i en tid med minskade intäkter för 

pappersutgåvor försöker mediehus hitta nya vägar att gå.  

 

Amerikanska Buzzfeed benämns ofta som en förebild för de svenska klicksajterna. 

Buzzfeedifiering är en företeelse som innebär att medieproducenter försöker skapa eller hitta 

nyheter som går att ompaketera på ett sätt som de tror kommer generera besökare och klick. 

En utmärkande aspekt i relation till företeelsen är målet att fånga läsarnas intresse och få dem 

att vilja dela vidare innehåll i sina flöden. Medieproducenter samlar därför på sig nyheter som 

de tror har hög potential för spridning (Wadbring & Ödmark 2014:14ff). Detta är en företeelse 

som kommer att diskuteras vidare i denna studie i förhållande till VG:s innehåll. Samtidigt 

som klicksajterna växer sig stora står de etablerade och traditionella medierna sig starkt i 

konkurrensen på internet när det kommer till att få spridning i de sociala medierna (Jenkins et 

al. 2014:34). 

 
Jag älskar klick, ju fler som klickar på en artikel desto bättre för journalistiken, desto bättre för 

tidningen, desto bättre för läsaren. Allting är underhållning när det kommer online och journalistik 

handlar om underhållning. En bra text kan vara som en bra bok, man måste utgå ifrån det att och [Sic!] 

paketera och presentera all journalistik på ett sätt som folk faktiskt väljer före att titta på sin favoritserie. 

– Ehsan Fadakar chef för sociala medier på Aftonbladet samt ansvarig utgivare på lajkat.se (Klicksajter 

drar rekordpublik 2014). 

 



4 
 

Interaktionen mellan de etablerade medierna och de sociala medierna speglas i att de båda 

bevakar varandra med syfte att hitta intressant innehåll (Jenkins et al. 2014:63; Lievrouw 

2011: 219). Listan kan göras lång över de etablerade men även oetablerade nyhetssajterna 

som arbetar med att publicera nyheter som primärt är formade för att få spridning på sociala 

medier. På Metros hemsida möts läsaren av fliken länktips som innehåller artiklar av denna 

sort. När läsaren går in på valfri Metroartikel möts den av en slogan som lyder: “Nyheterna du 

kommer vilja dela” (Metro 2015). 

Kontroll rörande internet och medieinnehåll 

Internet har blivit en naturlig del av många människors vardag, detta betyder dock inte att alla 

negativa aspekter rörande det är utredda (Baym 2010:48). Fri informationsspridning online 

och trenden rörande jakten på klick har sina baksidor, en av dessa berör det faktum att 

publicister kan börja tumma på källkritiken vilket leder till att rykten, ogrundade påståenden 

och tvivelaktig fakta får spridning. Därför har initiativ som VG, som bygger sin verksamhet 

på att granska medietexter som sprids i sociala medier, samtidigt börjat dyka upp. Andra 

liknande exempel är snopes.com och sajtkoll.se, varav den sistnämnda tvingades stänga ner 

efter bara ett par dagar på grund av hot. Jenkins nämner internets tidiga laglöshet som har 

förändrats, där utvecklingen går mot en ökad kontroll och granskning från de etablerades sida 

(Jenkins 2012:160). Rapporten Delad glädje är dubbel glädje? beskriver kort VG som något 

av en motreaktion mot de falska och ryktesbaserade nyheter som kan få snabb spridning. I 

rapporten menas även att denna nya men, samtidigt traditionella, granskande och källkritiska 

journalistiken är efterfrågad hos läsarna, som ett verktyg för att sålla bort tvivelaktig 

information (Wadbring & Ödmark 2014:16f). 

Viktiga definitioner i denna studie 

Etablerade och oetablerade medier samt medieproducenter 

För att underlätta läsningen och öka förståelsen i denna uppsats har vi valt att använda 

termerna etablerade och oetablerade. Med etablerade medier menas i denna studie, i likhet 

med tidigare forskning (Wadbring & Ödmark 2014:15), de traditionella mediehusen, 

tidningar, TV, radio och andra massmedieproducenter. De som benämns som oetablerade 

innefattar sociala medieanvändare, bloggare etc. Det är naturligtvis inte så att benämningen 
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indikerar ett mått på framgång eller genomslagskraft, oetablerade kan likväl ha större 

följarskara än de etablerade. 

Relationen mellan etablerade samt oetablerade medier och internet som mediearena 

Det finns tydliga publiceringsregler för nyheter i etablerad media, även lagar som styr vad 

som får tryckas. Dock finns inte dessa regler i lika stor utsträckning på internet i relation till 

oetablerade källor och inte heller kontroll över vad som publiceras av dem. Den traditionella 

journalistiken kännetecknas av bristen på tid och bristen på utrymme. De digitala medierna 

medför att det finns mer eller mindre oändligt med utrymme men samtidigt har tidsbristen 

blivit ännu större rörande nätjournalistiken (Karlsson 2006:74). Det sistnämnda beror på att 

internet är snabbt och att innehåll kan förändras över tid. En annan aspekt som berör 

traditionell och etablerad journalistik är att den har bestått av insamling, bearbetning och 

publicering av material. Med de digitala mediernas möjligheter till frekvent publicering kan 

dessa tre funktioner ofta äga rum mer eller mindre samtidigt (Karlsson 2006:78f). 

Nyheter i denna studies vida bemärkelse 

Det material som sprider sig i de sociala medierna kommer från såväl etablerade producenter, 

oetablerade journalister och enskilda användare vilket medför att det behövs en bredare 

definition av begreppet nyhet. Materialet som sprids kan inte endast förstås med hjälp av de 

traditionella journalistiska kriterierna för vad som är en nyhet. Denna studies definition 

innefattar därför även annat material som fått stor spridning i de sociala medierna. I artikeln 

News Use Across Social Media Plattforms definieras nyheter som: “information rörande 

händelser och problem som inkluderar fler än endast dina vänner eller familj” (Holcomb et al. 

2013, egen översättning). 

Tidigare forskning 

Då VG har funnits i drygt ett år finns det väldigt lite akademiskt material skrivet om tjänsten 

och ingen studie som fullständigt fokuserar på VG som studieobjekt, vilket gör att vi med vår 

studie är nya på detta område och därigenom kan lämna bidrag till forskningen. Däremot kan 

studien ses som en del av det större området nyheter och sociala medier, vilket är relativt 

välstuderat. I avhandlingen Nätjournalistik - en explorativ fallstudie av digitala mediers 

karaktärsdrag på fyra svenska nyhetssajter (Karlsson 2006) diskuterar Karlsson en ny typ av 

journalistik som han benämner som nätjournalistik. Den utmärker sig genom egenskaper som: 

http://www.pewresearch.org/staff/jesse-holcomb/
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“raderat innehåll, obegränsat utrymme, kontinuerlig publicering, interaktivitet, flera aktörer 

[som] publicerar sina egna sanningar [och] andra aktörer som kopierar material och gör det 

till sitt eget.” (Karlsson 2006:14). Karlsson menar att detta är egenskaper som skiljer 

nätjournalistiken från den traditionella (Ibid.). Karlssons avhandling berör bland annat: 

“förändringsprocesser för journalistikens villkor, ideal och normer när nyhetsjournalistiken 

bedrivs på Internet” (Ibid.). Samt “Vilka förändringar som kan skönjas i och med övergången 

till nätjournalistik” (Karlsson 2006:45). Syftet i avhandlingen är att: “explorativt undersöka 

och teoretiskt pröva den digitala logikens påverkan på det journalistiska utbudet i 

användargränssnittet WWW och vad denna påverkan kan betyda för journalistiska villkor och 

normer”, avgränsningen rör: aftonbladet.se, dn.se, svd.se och expressen.se (Karlsson 

2006:15). Karlsson belyser intressanta resonemang rörande etablerade mediers traditionella 

nyhetssajter samt en gedigen överblick av olika kunskapsfält som även är relevanta i relation 

till vår studie. I artiklarna 8 keys Takeaways about Social Media and the News och Exposure 

to ideologically diverse news and opinion on Facebook diskuteras det faktum att nyheter når 

läsare via de sociala medierna i allt större utsträckning vilket är en förhållandevis ny 

företeelse, men har föranlett publikstudier som visar att det är en ökande trend och att 

Facebook är den största när det kommer till att distribuera nyheter till användare (Matsa & 

Mitchell 2014; Bakshy et al. 2015). Forskning visar också att det material som får spridning 

både i de sociala medierna och på internet i stort fortfarande domineras av etablerade 

medieproducenter och journalister (Newman et al. 2014:137; Wadbring & Ödmark 2014:39). 

Med den digitala tekniken kan individer enkelt producera och distribuera material 

kostnadsfritt till i princip vem som helst och utan att behöva gå igenom de traditionella 

nyhetskanalernas gatekeeping-filter, vilket diskuteras i artikeln The impact of new media on 

customer relationships (Hennig-Thurau et al. 2010:312). I relation till denna studies 

studieobjekt blir detta faktum angående internets möjligheter för enskilda individer och 

oetablerade medier att få sina röster hörda utan för de traditionella kanalerna central. I nuläget 

existerar den oetablerade och den etablerade internetjournalistiken till stor del parallellt med 

varandra och forskare tror att det fortsatt kommer göras skillnad på de två typerna i den 

överskådliga framtiden, (Wadbring & Ödmark 2014:57; Newman et al. 2014:146) medan 

andra (Jenkins et al. 2014:63) tror att större samarbete och en förändrad journalistik kan vara 

ett utfall. Ytterligare forskning som funnits relevant för denna studie är rapporten Delad 

glädje är dubbel glädje? (Wadbring & Ödmark 2014) där författarna har genomfört en 

kvantitativ innehållsanalys av material insamlat från webbsidan socialanyheter.se. De har 

analyserat de 150 nyhetsartiklar som fått flest antal interaktioner under perioden 1 januari 

http://www.journalism.org/author/kmatsa/
http://www.pewresearch.org/staff/amy-mitchell/
http://www.pewresearch.org/staff/amy-mitchell/
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2014 - 31 maj 2014. Syftet med rapporten var att kartlägga vilken typ av nyheter som får stor 

spridning samt vilka som producerar och sprider dem. Rapporten använder vi till viss del för 

att gå i dialog med och för att jämföra våra resultat med några av de resultat som den 

innefattar. 

Problemformulering 

Nyhetsredaktionerna kämpar för att komma underfund med hur deras nya roller kan se ut i ett 

medielandskap där nyheter påverkas och präglas av internet samt av sociala medier. Ett 

landskap där medborgare ställer krav på rapporteringen och som dessutom själva kan 

sammanställa och sprida egen information från en uppsjö av källor om de inte får den 

information som de efterfrågar av de etablerade producenterna. Medan samarbete mellan 

oetablerade och etablerade medieföretag i nuläget är relativt svåra att finna, kan de 

samexistera i ett nytt medielandskap med olika lager. Samtidigt skannar båda parterna av 

varandra för att potentiellt hitta fel, brister eller överträdelser, men även för att hitta värdefullt 

material (Jenkins et al. 2014:63f). De sociala medierna baseras till stor del på deltagande och 

delning, vilket är företeelser som är intressanta att studera i relation till demokrati och i 

synnerhet deltagardemokrati. I ett samhälle där media benämns som den tredje statsmakten 

(Sveriges Riksdag) är det av yttersta vikt att studera media. Det nuvarande medielandskapet 

utvecklas ständigt och skiljer sig markant från hur det såg ut för bara några år sedan, vilket 

har en påverkan på samhället vi lever i. I denna studie har vi uppmärksammat VG som ett nytt 

fenomen på den svenska mediemarknaden. 

 

I ett medielandskap där alla kan vara informationsspridare och informationskapare på internet, 

behöver möjligtvis journalistiken en ny roll att iklä sig. VG kan delvis tänkas ge journalistiken 

en ny funktion eller legitimitet i ett samhälle där det talas om tidningsdöden. Med internet 

som en oändlig arena med dess för och nackdelar, där spridningen kan vara snabb och 

storskalig på kort tid, är det intressant att det tillkommit en tjänst som VG som granskar och 

är källkritisk åt allmänheten på nätet. VG och dess verksamhet kan vara ett sätt att hävda en 

journalistisk position samt ge det en ny dimension. Det sistnämnda kommer att 

problematiseras med hjälp av Antonio Gramscis begrepp hegemoni. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet i denna uppsats är att undersöka VG som är ett nytt mediefenomen inom den svenska 

mediesfären. Studien ämnar att på olika sätt visa hur VG, som fenomen, utmärker sig och hur 

det kan förstås i relation till det nuvarande medielandskapet samt en journalistik och 

nyhetsdelning som är i förändring. För att skapa klarhet i vad VG är, behövs fenomenet 

inledningsvis utforskas då det är nytt och inte tidigare har studerats. De två första 

frågeställningarna har avsikten att beskriva, tydliggöra, analysera samt placera in fenomenet i 

en medial kontext. De efterföljande frågeställningarna riktar sig in på att placera in VG i en 

större samhällelig kontext och analysera det i relation till demokrati samt deltagande. För att 

ytterligare problematisera fenomenet, används begreppet hegemoni. 

 

Vad består innehållet på VG av? Hur kan det förstås i relation till spridbarhet och 

nyhetsdelning på sociala medier? 

 

Hur kan VG som ett nytt mediefenomen förstås utifrån begreppet konvergens? 

 

Vad kan urskönjas av deltagandet på VG i förhållande till demokrati?  

 

På vilket sätt bidrar VG till upprätthållandet av en priviligerad journalistisk position? 

Metod 

I denna studie har VG analyserats på två sätt, dels genom en kvantitativ innehållsanalys, dels 

genom en kvalitativ närläsning enligt vad Becker benämner som baklängesarbete vilket 

redogörs under rubriken tillvägagångssätt. Den kvantitativa innehållsanalysen syftar till att ge 

en övergripande bild av material samt blottlägga tendenser i och möjliggöra analyser av ett 

större material. Tidigare medie- och kommunikationsvetenskaplig forskning har med fördel 

använt metoden för studier av nyhetsinnehåll. En viktig metodologisk fråga som gör sig 

gällande rörande den kvantitativa metoden är systematik, för att studien ska vara vetenskaplig 

måste tillvägagångssättet redovisas och mätvariabler definieras. För att studien ska kunna 

åberopa objektivitet krävs att empiri, definitioner och kodschema redovisas för att möjliggöra 

replikerbarhet (Nilsson 2010:119ff). 
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Empiri, avgränsningar och urval 

Empirin gällande denna studie inkluderar både nyhetsartiklar i form av VG:s granskningar, 

redaktionella texter, Facebookinlägg gjorda av VG:s journalister och i en mindre utsträckning 

kommentarer från allmänheten som är publicerade på VG:s Facebook-sida. Materialets bredd 

syftar till att på ett utförligt sätt belysa VG som ett nytt journalistiskt fenomen. VG återfinns 

på en rad olika medieplattformar. Dock är Facebook plattformen där den synbara 

interaktionen med medborgarna sker i störst utsträckning och där läsarnas delning av VG:s 

artiklar är central, vilket motiverar denna studies val av avgränsning till VG:s Facebook-sida. 

Innehållsanalysens avgränsning rör 61 granskade artiklar som är publicerade på VG:s 

Facebook-sida under tidsperioden: 2014-09-26 till och med 2015-03-14 (Se bilaga 2 för 

utförlig redovisning av detta innehåll). Vid ett tidsavgränsat urval kan det vara svårt att 

förutse omfånget när det gäller kvantitativa data baserade på onlineinnehåll, då denna typ av 

medieinnehåll ständigt förändras (Nilsson 2010:131). Vi satte slutdatum för urvalsperioden 

till den 14 mars 2015, den dag vi började studera materialet, för att säkerställa att det 

insamlade materialet inte skulle innehålla variabler som förändras över tid. Exempelvis antal 

interaktioner med materialet, vilket är en variabel som kan förändras från dag till dag. Ett 

problem som tas upp i samband med den innehållsanalys som ingår i rapporten Delad glädje 

dubbel glädje? rörande urval är att den stora andelen artiklar med politiskt innehåll kan bero 

på att det är valår och att de studerade artiklarna publicerades innan valet (Wadbring & 

Ödmark 2014:42). Ett problem som gör sig gällande i denna studie är att vi gör jämförelser 

med detta eventuellt färgade resultat, vad gäller nyhetskategorin politik. Valåret är något som 

även VG pekar på är ett av syftena med deras uppkomst, just då de trodde att falska nyheter 

rörande politik och propaganda skulle spridas i stor utsträckning (Viralgranskaren 2014a). 

Denna studies innehållsanalys innehåller artiklar publicerade efter valen 2014 för att delvis 

kompensera för denna eventuella överrepresentation i andelen artiklar av politisk art. Då vi i 

vår kvantitativa ansats vill belysa hur VG:s material generellt ser ut, har vi försökt eftersträva 

ett urval som inte förändras över tid och som inte är påverkat av större samhälleliga och 

mediala händelser, i detta fall Supervalåret 2014. 

Tillvägagångssätt 

I denna studie har vi utgått från studieobjektet VG och de frågor som väcks i samband med en 

närstudie av det samt den samhälleliga kontexten det verkar inom. Teoretiska verktyg valdes 

inte på förhand, istället ville vi gå in öppet inför empirin för att undersöka vad som var 
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relevant att studera i relation till den. För att senare avgöra vilka analysverktyg som skulle 

vara mest fruktbara för denna studie. Beckers ståndpunkt berör det faktum att öppna sig 

empiriskt vilket har tagits fasta på i delar av denna studies metod (Wästerfors 2008:70). Detta 

kallas för baklängesarbete och är att föredra enligt Becker (Wästerfors 2008:69). Becker 

menar att forskare kan finna fokusområden för analys, genom att läsa tidigare gjorda 

anteckningar och utskrifter på ett så öppet sätt som möjligt. På detta vis kan de finna 

analysområden och intressen som kan eller bör undersökas (Wästerfors 2008: 69). 

 

I denna studie har den kvalitativa metoden kompletterats med en kvantitativ innehållsanalys 

som rör de granskningar som finns på VG:s Facebook-sida. För att få en överblick över 

materialet skapades en sammanställning, som redovisas i form av rubriker och länkar till varje 

enskild artikel i bilaga 2. Då VG:s granskningar innehåller beskrivningar av andra 

nyhetsartiklar, såg vi det som en möjlighet att se vad dessa, ofta falskstämplade, nyheter har 

för innehåll. Det vi initialt studerade var om de granskade artiklarna på VG kunde sägas följa 

de producerbara innehållsegenskaper som tas upp i Spridbar media (Jenkins et al. 2014) vilka 

redogörs för i vårt teorikapitel. Vidare såg vi också andra generella drag i VG:s granskningar 

som ofta redovisar vem som kan sägas vara upphovsman och inte sällan på vilket sätt nyheten 

har fått spridning i de sociala medierna. Vi har jämfört våra resultat med de resultat som ingår 

i den kvantitativa innehållsanalysen i rapporten Delad glädje dubbel glädje? (Wadbring & 

Ödmark 2014). För att se om resultaten i rapporten och våra resultat stämmer överens eller 

visar på motstridigheter, vilket redovisas i vårt innehållsanalyskapitel. Rapporten Delad 

glädje dubbel glädje? (Wadbring & Ödmark 2014) har på detta vis fungerat som ett avstamp 

för den kvantitativa studien. 

 

Metodkritik 

Kritik som är vanligt förekommande i förhållande till kvantitativa studier belyser det faktum 

att frågeställningarna ska mynna ut i ett mätbart resultat. Frågorna som ställs till materialet 

måste därför formuleras på ett sätt som gör svaren mätbara vilket är en begränsande faktor 

(Nilsson 2010:124). Vidare kan all form av analys på något vis sägas vara tolkande vilket på 

många vis bestrider den kvantitativa ansatsens strävan efter objektiva svar. I relation till detta 

kan alla metoder sägas vara behäftade med problematik, en metod kan inte ta alla aspekter i 

bejakande. För att undersöka VG på ett så fruktbart sätt som möjligt har vi använt oss av flera 
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metoder, som belyser olika aspekter av fenomenet. Detta har varit nödvändigt då VG är ett 

nytt mediefenomen som inte studerats tidigare.  

 

Det finns en skepsis mot baklängesarbete. Enligt Becker beror detta på att forskare och 

studenters självständighet underskattas (Wästerfors 2008:70). Baklängesmetoden strider 

också mot akademiens och forskarvärldens retorik, formalia och tillsynes ofta förkonstruerade 

tillvägagångssätt. Becker hävdar att motsatsen snarare är fallet inom forskning och att 

systematiken och kontrollen snarare är en efterkonstruktion (Ibid.). Med intervjuer som metod 

hade vi kunnat få insikt i hur granskningarna utförs av VG:s redaktion, om urvalet helt styrs 

av läsarna, eller om VG själva är de som i slutändan avgör vad som väljs ut. VG framställer 

det som att de granskar de nyheter som allmänheten tipsar om och att tipsen styr 

granskningarna, i vilken utsträckning detta faktiskt gäller är dock inte möjligt att uttala sig 

om. 

Teoretiskt ramverk 

Spridbarhet och innehåll 

Med spridbarhet menas de tekniska förutsättningar som gör det enklare att sprida vissa typer 

av innehåll än andra. Den tekniska utvecklingen har bidragit till ett lättare utbyte men också 

till underlättad produktion. Utöver detta är det lättare för medietexterna och budskapen att 

spridas på grund av digitaliseringen. Vidare inkluderas de egenskaper som gör vissa 

medietexter mer attraktiva för spridning, de ekonomiska strukturerna som främjar eller 

begränsar spridningen, samt nätverken och plattformarna som länkar samman människor 

genom delandet av medietexter (Jenkins et al. 2014 22f). Delningarna i sig har en myriad av 

anledningar där texter görs om, korsar plattforms- och kulturella gränser. Det finns inte en 

ensam anledning till varför folk sprider material, de väljer att sprida medietexter utefter 

socialt inbäddade överväganden (Jenkins et al. 2014:27). 

Producerbara innehållsegenskaper 

Varför vissa medietexter får stor spridning kan förstås genom att titta på vad för producerbara 

innehållsegenskaper de har. Dessa egenskaper kännetecknar det material som får spridning 

och tenderar att innehålla vissa karaktäristika som kan göra det intressant för användare ta del 

av och sprida. Med gemenskapsinriktat innehåll menas medietexter som främst syftar till att 



12 
 

förstärka gemenskaper, främst genom att ha ett personligt tilltal eller väcka gemensamma 

känslor, positiva som negativa (Jenkins et al. 2014:234ff). Med mystiskt innehåll menas texter 

där det inte står klart vem som är upphovsmannen eller vad för intentioner texten har 

(Ibid:246ff). Det som benämns som ofullständigt innehåll består av innehållsmässiga luckor 

vilket lockar till interaktivitet, men också till att aktivera användares kreativitet, då de kan 

skapa nya innebörder av originaltexten (Ibid:244ff). Innehåll som är kontroversiellt, inte 

sällan i syfte att skapa debatt om aktuella ämnen, kan få extra stor spridning om innehållet kan 

engagera känslomässigt. Innehåll som är uppenbart humoristiskt får ofta spridning då det 

bygger på delade referensramar (Ibid:239ff). Innehåll som är parodiskt eller satiriskt bygger 

på humor men, innefattar gemensamma referensramar och förståelse kring att det präglas av 

en skämtsam underton (Ibid:242ff). Innehåll som kan sägas vara ryktesbaserat talar ofta till 

läsarens rädslor och kan bidra till falska föreställningar och anklagelser (Ibid:252ff). I 

innehållsanalysen kommer de producerbara innehållsegenskaperna att exemplifieras 

ytterligare. 

Spridbarhetsmodellen 

Då annonspriserna baseras på hur stor tillströmning en hemsida har är det viktigt för 

producenter att tillhandahålla intressant innehåll för att locka besökare samt få dem att stanna 

kvar. Klibbighetsbegreppet har använts när onlinemarknadsmodeller har skapats men kan 

också i en vidare mening belysa behovet av att skapa innehåll som fångar publikens 

uppmärksamhet och engagemang (Jenkins et al. 2014:22ff). Spridbarhet kan förstås i relation 

till klibbighet men, syftar snarare till en hybridmodell där användare och deltagare i högre 

grad bestämmer hur och vilket material som delas eller sprids i och mellan nätverkade 

gemenskaper (Ibid:20f). Jenkins menar att istället för att se på internet som ett massmedium 

och arbeta utefter en modell som innebär en till många distribution kan producenter istället 

använda nätverkets spridningsfördelar. Med denna form av spridning förlorar 

innehållsskapare mycket av den kontroll som de besitter med en hemsida som är en central 

punkt för distributionen. I gengäld får de dock en större spridning och ökad interaktion med 

materialet. Den förlorade kontrollen består i att producenten inte vet hur materialet kommer 

att spridas när användare i nätverken själva står för cirkulationen snarare än distributionen av 

materialet. Producenterna kan inte styra eller förutse hur innehållet kommer att interageras 

med. Det kan dels kommenteras och delas men läsarna kan också välja att på olika vis 

modifiera meningen med den publicerade texten (Ibid:336f). Kontrollförlusten är också något 

som producenterna kan använda sig av då de kan få direkta tecken på om materialet är av 
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värde för publiken och hur materialet och organisationen kan utvecklas i samspel med sina 

konsumenter. Detta kan stärka relationerna mellan innehållskapare och en publik som känner 

sig hörd och delaktig. Därmed kan det vara en god idé för innehållskaparna att producera 

lättåtkomliga texter som kan hämtas eller delas på flera olika plattformar (Ibid.). 

Konvergens 

”Ett tydligt karaktärsdrag hos de nya digitala medierna är konvergens[...] Det som generellt 

skrivs om konvergens är att det är nytt och specifikt för de digitala medierna. Samt att det 

kommer att få, hittills, oförutsedda konsekvenser inom sättet att förmedla nyheter[...]” 

(Karlsson 2006:42). Henry Jenkins har i Konvergenskulturen (2012) diskuterat 

konvergensbegreppet i relation till populärkultur, i denna studies fall har vi funnit det vara 

fruktbart att diskutera begreppet i relation till det nya mediefenomen som VG är. Med 

konvergensbegreppet som analysverktyg ska vi undersöka VG och den granskning av nyheter 

som de bedriver på internet. Inom konvergenskulturen möts gamla och nya medieformat, 

företag och gräsrotsrörelser samspelar med varandra och producenters samt konsumenters 

makt förhåller sig till varandra (Jenkins 2012:14). 

 
Med konvergens menar jag flödet mellan olika medieplattformar, samarbetet mellan olika 

mediebranscher och rörligheten hos mediepubliken som ökar överallt i jakten på upplevelser. 

Konvergens är ett ord som lyckas beskriva teknologiska, industriella, kulturella och sociala förändringar 

beroende på vem som talar[...] (Jenkins 2012:15). 

 

Jenkins resonerar kring konvergensbegreppet i relation till teknik och dess olika aspekter som 

en framstående faktor, men argumenterar för att konvergens främst uppstår och frodas genom 

människor och deras interaktion med varandra (Jenkins 2012:15). Jenkins klargör att 

konvergensens position i dagens samhälle berör det faktum att äldre och nyare medieformer 

samspelar och skiljer sig markant från tankegångarna rörande den digitala revolutionen som 

förmodade att gamla medier skulle bli ersatta av nya (Ibid:17). “Kom ihåg detta: konvergens 

är en process, inte en ändpunkt” (Ibid:26). I denna studie ser vi konvergens som en pågående 

sammanflätningsprocess av medieformer samt sociala relationer. 

Demokrati och deltagande 

I demokratiutredningen (2000) förespråkas det att demokratin i Sverige bör få en ökad 

deltagardemokratisk inriktning med inslag av den deliberativa demokratiteorin 

(Demokratiutredningen 2000:243). Ett flertal av de författare som berörs i denna uppsats 

betonar ofta vikten av ett aktivt deltagande, så även deltagardemokratins förespråkare. Detta 
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bidrog till att vi ansåg det vara relevant att diskutera och analysera VG i relation till demokrati 

och deltagande, då det sistnämnda är särskilt framträdande i relation till studieobjektet. Att 

redogöra för en hel demokratimodell låter sig inte göras på ett utförligt sätt i denna uppsats. 

Nedanstående grunddrag kan sägas karaktärisera deltagardemokratins form och är de vi tagit 

fasta på i analysen. Inom deltagardemokratisk teori problematiseras föreställningen angående 

att individer är fria och jämlika. Då en allt för ojämn resurs och maktfördelning i form av 

klass, kön och etnicitet påverkar frihet och jämlikhet, måste de formellt erkända rättigheterna i 

de existerande relationerna mellan alla medborgare säkerställas. Om den påstådda friheten 

inte är fastställd och inte bidrar med riktlinjer för medborgaren och vad denne får göra, kan 

friheten knappast sägas ha någon djupgående innebörd. Frihet kan därför bara mätas utifrån 

vad medborgare har för vetskap kring vad de faktiskt tillåts göra (Held 1997:326f). Vidare 

kan frihet och individuell utveckling bara uppnås om medborgarna direkt och kontinuerligt 

engagerar sig i samhället (Ibid:229). 

 
Deltagardemokrati befrämjar människors utveckling, ökar känslan av att ha politiskt inflytande, minskar 

känslan av främlingskap inför maktcentra, stimulerar engagemang för kollektiva problem och bidrar till 

att skapa en aktiv och välinformerad medborgarkår som med större intensitet kan intressera sig för 

statsangelägenheter (Held 1997:330). 

 

Sambandet mellan låg status och uppfattningen av att ha lågt inflytande kan brytas genom att 

få demokratin att fungera i människors vardagsliv. Genom att utvidga demokratin till att även 

omfatta företag och andra viktiga institutioner i samhället, kan ett ökat självbestämmande och 

deltagande uppnås. Om människor vet att det finns möjligheter att delta aktivt i 

beslutsfattandet, kommer de troligtvis anse att det är värdefullt att gör det. Om människor 

istället marginaliseras och inte känner sig representerade är det mindre troligt att de kommer 

finna det meningsfullt att delta (Held 1997:330f). 

Hegemoni   

Gramsci talade om att överlägsenheten hos en social grupp manifesterar sig på två sätt, 

antingen som dominans eller som intellektuella och moraliska ledare (Storey 2009:79f). Det 

sistnämnda är framförallt fruktbart i relation till VG. Härefter följer en kort redogörelse för 

begreppet hegemoni och hur vi, i förhållande till det valda studieobjektet, avser att använda 

begreppet. Idag, menar E. J. Hobsbawm, har Gramscis teorier, som tidigare varit en guide för 

framgångsrik politisk handling från vänster, trängt bortom vänstern och instrumentell politisk 

handling (Hobsbawm i Gramsci 2000:13). Det är i denna utvidgade mening vi avser att 

använda begreppet. I en reaktion mot vad Gramsci identifierade som ”ekonomism” inom den 
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marxistiska traditionen ämnade han att tillskriva de kulturella kamperna, som ett komplement 

till statsmakt (state-of-force), större betydelse, och det är just här begreppet hegemoni 

utvecklas som en nutida form av ”permanent revolution” (Gramsci 2000:195). Hegemoni är 

ett politiskt koncept utvecklat för att för att förklara frånvaron av socialistiska revolutioner i 

Väst och används av Gramsci som: ”[...]a condition in process in which a dominant class[...] 

does not merely rule a society but lead it through the exercise of ´intellectual and moral 

leadership´.” (Storey 2009:79f). Begreppet hegemoni föreslår i och med detta ett samhälle där 

ett stort mått av konsensus och social stabilitet råder, ett samhälle där förmodat underordnade 

grupper verkar stödja idéer, värderingar, kulturella och politiska meningar, på ett sådant sätt 

som binder och inkorporerar dem in i en rådande maktstruktur, likt upprätthållandet av en 

hierarkisk ordning. Gramsci menade att den dominanta klassen: “[…] subsequently becomes 

dominant when it exercises power, but even if it holds it firmly in its grasp, it must continue 

to ‘lead’ as well” (Gramsci 1997:57f). Storey beskriver det som att: ”[t]he situation seem 

perfectly ´natural´, virtually beyond serious contention” (Storey 2009:80). Att det råder ett 

stort mått av samförstånd ska dock inte förstås som att all konflikt är frånvarande. 

Hegemonin, som är en slags process, upprätthålls av dominerande klasser genom förhandling 

med och ett visst medgivande åt underordnade grupper. Hegemoni ska därmed betraktas som 

resultatet av en förhandling mellan över och underordnade grupper och präglad av både 

motstånd samt inkorporering och organiserad av vad Gramsci kallar för organiska 

intellektuella.
1
 (Storey 2009:80f) 

 

Begreppet hegemoni låter oss se VG som en förhandling mellan olika grupper såkallat 

“riktiga” och “oriktiga” eller rentutav “inte alls” journalister, som är resultatet av detta. I 

huvudsak betraktar vi i denna uppsats hegemoni som den strategi använd av en grupp som ett 

intellektuellt och moraliskt ledarskap som i grunden är en form av ett sätt att skilja mellan 

”dem” och ”de andra”, för att kontrollera det okontrollerbara. Det är med denna utgångspunkt 

och förståelse av hegemoni som vi ämnar problematisera det demokratiska skimmer som 

omger VG. Vi betraktar media likt vad Gramsci benämner som organ för allmänna åsikter 

(egen översättning): “[t]he attempt is always made to ensure that force will appear to be based 

on the consent of the majority, expressed by the so-called organs of public opinion - 

newspapers and associations[…]” (Gramsci 1997:80). 

                                                           
1 “[...]thinking and organising element of a particular fundamental social 

class” (Gramsci 1997:3). 
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Innehållsanalys och spridbarhet 

I denna inledande del av analysen kommer vi att visa på hur VG genom sin närvaro i sociala 

medier interagerar med sin publik och hur de genererar både läsare, men också inkomst 

genom spridningslogiker och de sociala mediernas egenskaper. Jenkins påpekar att 

medieindustrierna och marknadsföring i större utsträckning tenderar att skapa innehåll som är 

anpassat för cirkulering inom medierna och som baseras på en spridningslogik (Jenkins et al. 

2014:65f). Då denna studie riktar in sig på VG:s verksamhet på Facebook ligger denna studies 

fokus på denna plattform. Den kvantitativa innehållsanalysen, som vidare följer, syftar till att 

visa på generella tendenser i det granskade materialet. För att förstå egenskaper hos materialet 

används begreppet producerbara innehållsegenskaper och delar av den terminologi som 

inkluderas i spridbarhetsmodellen, dessa återfinns i vårt teorikapitel. För att förstå materialet i 

kontexten av nyhetsspridning i de sociala medierna diskuteras denna studies fynd i relation till 

rapporten Delad glädje är dubbel glädje? (Wadbring & Ödmark 2014). Vi kommer vidare i 

uppsatsen att återknyta till de fynd som redovisas i detta inledande stycke av analysen. 

VG:s spridningsmodell 

VG:s plattformar är utgångspunkterna för publikation och distribution av deras granskningar, 

vilket gör att de når läsare som tar del av nyheter på olika vis. Om en läsare vill tillgodogöra 

sig en VG-artikel i sin helhet kan läsaren inte göra detta via de sociala medierna, länken på 

Facebook skickar läsaren vidare till hemsidan. Mönstret stämmer väl överens med den 

centrala punkt som Jenkins (2014) beskriver. Granskningarna har ett format som med 

enkelhet går att interagera med och sprida i och över plattformsgränserna. VG använder sig på 

så vis av de sociala mediernas tekniska och sociala funktioner. Användarna genererar vidare 

spridning av VG:s artiklar vilka sedan kan nå nya läsare. VG släpper på detta vis kontrollen 

över innehållet. Samtidigt kan VG inte veta hur artiklarna delas, exempelvis kan läsaren lägga 

till en egen beskrivning till sin delade länk som påverkar hur tredje part läser artikeln. VG 

drar dock nytta av sina läsare och av den kontrollförlust det innebär att släppa artiklarna fria i 

de sociala medierna. Varje interaktion med materialet blir en potentiell ekonomisk vinst för 

VG och Metro. Med interaktion menas både delningar, gillanden och kommentarer, på så vis 

befinner sig VG nära sina läsare via de sociala medierna. Spridningen möjliggör även 

omedelbar interaktion mellan läsarna vilket går att se i kommentarsfälten till många av 

granskningarna. VG använder inte bara nätverken för att få spridning av sitt material, de 

använder också dem för att generera material. Det mediestoff som VG granskar baserar sig till 
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stor del på tips, vilka enligt VG kommer från publiken. Detta är en metod för att få in material 

som tidningar tidigare har använt sig utav, men i VG:s fall verkar redaktionen mer eller 

mindre beroende av tips från läsarna. På Facebook skriver VG: “Vi tror inte att det tagit slut 

på tveksamheter som sprids i sociala medier – har du sett nåt [Sic!] som du vill att vi ska 

granska? Hör av dig!” (Viralgranskaren 2015c).  

 

Producerbara innehållsegenskaper 

För att belysa hur de producerbara innehållsegenskaperna kommer till uttryck i 

granskningarna på VG vill vi här visa på några konkreta exempel. (För mer information se 

bilaga 1 och 2.) Satirsajter står ibland för författande av medietexter och då i syfte att ironisera 

eller parodisera över samhälleliga företeelser: Nej, Gudrun Schyman vill inte förbjuda skägg: 

“En artikel från sajten storkensnyheter.com fick under måndagsförmiddagen spridning på 

svenska Facebook, där det påstods att FI-partiledaren Gudrun Schyman vill förbjuda skägg. 

Men sajten är satirisk och nyheten bluff” (Viralgranskaren 2014b). Ett inslag av mer eller 

mindre uppenbar humor lyder: Nej, Musse Pigg-reklamen från 1934 innehåller inte ett 

spermaskämt: “På den virala bilden från 1934 säger Musse Pigg att "hans mjölk" är bäst inuti 

Mimmi Pigg. Men bilden är snyggt och slugt redigerad – och dess original är betydligt mer 

oskyldigt” (Viralgranskaren 2015b). En del av innehållet på VG kan sägas vara mystiskt, då 

det inte framgår vem som skrivit texten eller varför: Därför är “feminist-bloggaren” som 

aborterade sitt barn för att det var en pojke förmodligen falsk: “[...] publicerad på sajten 

injusticestories.com, som tills denna bloggpost publicerades var fullständigt okänd. [...]enligt 

Whois.com registrerades bloggen samma dag som texten publicerades. Vem som ligger 

bakom sajten är också helt okänt.” (Viralgranskaren 2014d). Kontroversiella och 

konspiratoriska påståenden är också vanligt förekommande som i artikeln: Nej, Snowden har 

inte avslöjat att CIA utbildat IS-soldater: ”Dokumenten som nyligen släppts av Snowden 

visar på att ISIS, som är sedan en tid av terror och förödelse i bland annat Syrien och Irak, i 

själva verket har skapats av Storbritannien, USA och Israel”, skrev bland annat den svenska 

bloggen Mellanösternbladet i somras” (Viralgranskaren 2014c). Ett exempel på ryktesbaserat 

material återfinns i granskningen: Falska uppgifter sprids om pojkarna på nätet.“Flera rykten 

om de två pojkarna som brutalt omhändertogs av vakter på Malmö centralstation i fredags 

sprids på nätet. Källan till ryktena är bland annat ett Facebookinlägg som tolkats som ett 

vittnesmål från tåget men som skrivits av en person som inte var ombord på tåget” 

(Viralgranskaren 2015d). Gemenskapsinriktat innehåll är vanligt förekommande: Dikten är 

http://injusticestories.com/
http://injusticestories.com/
http://www.whois.com/whois/injusticestories.com
http://www.whois.com/whois/injusticestories.com
http://mellanosternbladet.se/snowdens-dokument-avslojar-att-isis-ledaren-al-baghdadi-underrattelse-tillgang-for-storbritannien-usa-och-israel/
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jättefin – men det var inte Tage som skrev den. “Det är få som nästan alla svenskar kan enas 

om var en snäll och bra person, på samma sätt som vi kan det om Tage Danielsson. Kanske är 

det därför en dikt som handlar om de som kommer som flyktingar, invandrare eller besökare 

till Sverige har tillskrivits honom” (Viralgranskaren 2014e). Vad gäller ofullständigt material 

är det svårt att göra bedömningar utifrån VG:s artiklar. Det går att hitta exempel på när 

nyhetsinnehåll har modifierats och delats, men det går inte att säga att originaltexten skulle ha 

bjudit in användare att göra detta.  

 

Wadbring och Ödmark menar att en betydande del av de mest delade nyheterna kan sägas ha 

gemenskapsinriktat innehåll (Wadbring & Ödmark 2014:47). Vidare menar författarna att 

nyheterna i de sociala medierna ofta är kontroversiella och av debatterande karaktär (Ibid:41), 

men att det i övrigt är svårt att påvisa dessa egenskaper i deras studie (Ibid:50). Många av de 

granskningar som ingår i vårt material visar på flera av de producerbara 

innehållsegenskaperna, där de vanligaste är kontroversiella och ryktesbaserade, följt av 

gemenskapsinriktade egenskaper (se bilaga 1: V5 för ytterligare information). Endast i sex fall 

kunde inte några av de producerbara innehållsegenskaperna hittas hos det av VG granskade 

materialet. Rapporten Delad glädje är dubbel glädje? visar att en majoritet av det 

nyhetsmaterial som cirkulerar på sociala medier kommer från etablerade kvällstidningar och 

därför sällan uppfyller de producerbara innehållsegenskaperna, som i rapporten kallas för 

digitala nyhetskriterier (Ibid:46). De artiklar som VG granskat har i hela 87 % oetablerade 

nyhetsproducenter som ursprungskälla. Detta kan visa att nyheter som skapats utanför de 

etablerade medierna tenderar att följa andra kriterier än de traditionellt journalistiska. Vi har 

valt att inte titta på de traditionella journalistiska kriterierna för nyhetsvärdering i förhållande 

till vårt material då källorna sällan är etablerade journalister. I en jämförelse blir resultaten 

motstridiga, enligt rapporten är det som sprids mest journalistiska texter, men de innehåller 

mer sällan de innehållsmässiga grunddrag som Spridbar media klargör. Samtidigt visar vår 

analys att nyheter som VG granskar som ofta har fått stor spridning uppfyller dessa 

karaktäristika i högre grad. Detta kan bero på att oetablerade och etablerade producenter 

nyhetsvärderar olika, men också att spridandet snarare beror på publikens intresse och inte på 

publicisternas styrande av publikens intresse.  Då även de etablerade medierna börjar rikta in 

sig mer på klick och interaktion med onlinematerial och i större utsträckning arbetar utifrån 

spridbarhet kan källkritiken även här får stå åt sidan för att mediehusen vill ha virala nyheter 

(Wadbring & Ödmark 2014:36). De etablerade kan sprida vidare nyheter i sina kanaler vilket 
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kan ge nyheterna extra trovärdighet då de kommer från just etablerade källor. Vår 

undersökning visar att det i 28 % av fallen är etablerade mediekanaler som i någon mån 

plockat upp eller spridit vidare tvivelaktiga nyheter. I vissa fall har möjligtvis klick och 

publiktillströmning varit viktigare än källkritik och transparens. Detta visar på spår av 

Buzzfeedifiering även hos de etablerade medierna. 

Kategorier och ämnen 

I den innehållsanalys som återfinns i Delad glädje är dubbel glädje? går det att se att de 

nyheter som ofta får stor interaktion i de sociala medierna inte sällan rör politik och ekonomi i 

form av 53 % (Wadbring & Ödmark 2014:41f). Vidare är de mest frekventa ämnesorden 

rasism, genus, humor och hälsa (Ibid:44). De nyhetskategorier som är mest frekventa i vår 

studie är samhälle och politik i form av 52 %, följt av teknik med 11 % av det totala antalet. 

Vad gäller innehållsmässigt ämne är i vår studie främlingsfientlighet det vanligaste följt av 

ämnet hälsa och livsstil (se Bilaga 1). Ett exempel på en granskning rörande 

främlingsfientlighet är: Nej, muslimska gäng har inte tagit över svenska bostadsområden. 

“[...]sprids just nu genom den svenska Facebook-gruppen ‘Nej tack – till moské i Linköping’ 

och har fått över 20 000 visningar och över 860 delningar på Facebook. [...] I 

kommentarsfältet i Facebook-gruppen[...] låter det bland annat så här: “‘Icke Européer hör 

helt enkelt inte hemma i Europa!’” (Viralgranskaren 2014f). 

 

De tendenser som återfinns i denna studies material kan, i en jämförelse med tidigare nämnd 

rapport, visa att de ämnen som tas upp och som dominerar den allmänna nyhetsdiskursen till 

stor del stämmer överens med vad de etablerade kanalerna berör. Då nyheterna i vår studie 

oftast kommer från en oetablerad upphovsman och kan sägas beröra samma typer av ämnen 

som de som kommer ifrån etablerade upphovsmän. Detta kan till viss del bero på att det 

nyhetsmaterial som cirkulerar på nätet bygger på nyheter som de etablerade nyhetsskaparna 

har berört, då 10 % av innehållet bygger på nyheter från etablerade källor, vilka i efterhand 

stöpts om. Det ska också nämnas att en möjlig förklaring till spridningen av innehåll som rör 

främlingsfientlighet kan vara att denna typ av texter stämmer väl överens med de tidigare 

nämnda producerbara innehållsegenskaperna, framför allt när det kommer till kontroversiellt 

och ryktesbaserat innehåll. Något som följande citat av VG:s Jack Werner kan exemplifiera: 

“Till exempel räcker det påfallande ofta om något av nyckelorden i en story byts ut mot 

‘muslim’ eller ‘islam’, för att folk ska kasta sig handlöst ut i vansinne” (Werner 2014a). 
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Spridbara nyheter och sanning 

Jenkins hävdar att innehållsskapare på nya sätt måste förhålla sig till den sociala drivkraften 

hos publiken. Innehållet i sig måste även tilltala publiken för att det överhuvudtaget ska få 

spridning. Även om online-affärsmodellerna bygger på klibbighet och att locka besökare till 

den centrala punkten så handlar det i slutändan om att medieinnehåll och rekommendationer, 

det vill säga spridningsprocesser tar dem till punkten (Jenkins et al. 2014:26). Detta medför 

att producenterna måste utröna och lyssna till vad publiken efterfrågar och samtalar om 

(Ibid:337). Då VG mer eller mindre omgående kan se vilken typ av granskat material som 

genererar trafik till hemsidan som dessutom får mycket interaktioner i de sociala nätverken, 

kan det medföra att de granskar sådant som publiken väljer att klicka på. Innehållsanalysen 

visar att VG i endast 3 % av fallen i det studerade materialet, har publicerat artiklar som visar 

att det granskade innehållet visat sig vara sant. Detta skulle kunna betyda att det som publiken 

efterfrågar är falskstämplade nyheter. Samtidigt är VG:s publik ibland även kritiska till de 

granskningar som gjorts. En läsarkommentar till artikeln Barnlöst par "visste inte hur sex går 

till" – falsk historia sprids på nytt (Viralgranskaren 2015e) lyder: “A för de är bra journalistik 

å granska bullshit nyheter, ta USA nyheter lr [Sic!] engagera er i viktiga frågor istället” 

(Läsarkommentar 2015)
2
. Samtidigt kan de artiklar som visat sig vara sanna sägas vara av 

sensationell karaktär som i nyheten: Hårbollen en SANN historia - och en vandringssägen. 

“En jättestor hårboll i magen, är inte det en vandringssägen? Så kanske en del tänkte efter 

gårdagens Metro-artikel om en kirgizisk tonåring som fått en fyra kilo tung hårklump 

utopererad ur magen” (Viralgranskaren 2014g).  

 

Som tjänstens namn antyder har VG tagit på sig uppgiften att granska de nyheter som får stor 

spridning i de sociala medierna. Värdet för publiken ligger i att faktafel eller lögner avslöjas 

och de publicerade granskningarna syftar till att upplysa läsare om dessa felaktigheter. Denna 

studies material visar att de av VG granskade nyheterna i 89 % visat sig vara falska. Tidigare 

har vi också talat om att de granskade nyheterna till stor del har oetablerade producenter som 

källa i form av hela 87 %. Detta kan i förlängningen visa på att de nyheter som kommer från 

denna typ av källor är mer otillförlitliga. Tendenserna kan indikera att läsare borde möta 

denna typ av källor med större skepsis. Samtidigt är det så att det material vi tagit del av 

bygger på det som VG anser har varit värt att granska. VG måste förhålla sig till att det de 

publicerar ska genera trafik till hemsidan. 

                                                           
2
 Av integritetsskäl har läsarkommentaren anonymiserats.  
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Ett konvergerat medielandskap och VG:s plats i det 

Enligt Jenkins mening befinner vi nu oss i ett medielandskap som är avgörande (Jenkins 

2012:17). Det faktum att gamla och nya medieformer interagerar med varandra på ett mycket 

intelligent sätt kan ses som ett konvergensparadigm (Ibid.). VG är en produkt av det nya 

medielandskapet som står i relation till konvergenskulturen. Konvergens sätter fingret på det 

som Jenkins benämner som relationen mellan “medieindustrins ovanifrånperspektiv och 

deltagarkulturens underifrånperspektiv” (Ibid:251). Jenkins syn på konvergens kan bidra till 

ett större deltagande och ökad kollektiv intelligens (Ibid:253). VG är ett företag inom 

mediebranschen som är avsändare, men som samtidigt uppmuntrar läsarna att bidra med tips 

på artiklar för granskning. VG är fruktbart att studera i relation till konvergens då fenomenet 

är ett exempel på konvergens i ett flertal avseenden, vilka har upptäckts under studiens gång 

och kommer att redogöras för härefter. Vid första anblick tedde sig VG främst som ett 

exempel på konvergens i form av de tekniska aspekterna då deras innehåll återfinns på ett 

flertal mediala plattformar. Under studiens gång har fler exempel på VG:s konvergens 

uppdagats. Konvergensen i form av de tekniska aspekterna tar sig uttryck genom att tidningen 

Metro har en avdelning i form av VG som finns under en flik på Metros hemsida, VG:s 

webbside-innehåll återfinns i sin tur på Facebook och andra sociala medier. Det som 

publiceras på webbsidan trycks också i pappersutgåvan. Medieformerna konvergerar i 

relationen mellan den traditionella tryckta pappersutgåvan och de digitala medieformaten. 

Jenkins menar att i mediekonvergensens värld blir alla konsumenter uppvaktade samtidigt på 

flera medieplattformar istället för endast en (Ibid:15). Denna uppvaktning av läsare är 

någonting som VG exemplifierar och har tagit fasta på. VG ber sina följare och läsare att tipsa 

dem om medietexter som de finner i sitt Facebookflöde. Detta kan en läsare göra snabbt och 

enkelt genom att skicka ett e-mail till VG, vilket innebär att tipsen är anonyma. Det är 

bekvämt för individen, men denna relation med läsarna är även bekväm för VG. Läsare 

skickar in tips på artiklar de vill ha granskade, journalisterna på VG granskar och skickar 

tillbaka granskningarna ut på Facebook. Granskningarna når läsarna igen, men nu med 

vetskapen om deras sanningshalt. Journalisten kan i sin tur följa granskningarna på Facebook 

och se hur många delningar samt kommentarer de har fått. Cirkeln sluts inte då det är en 

pågående process, men journalisten och läsaren konvergerar i sin interaktion med materialet. 

Det faktum att VG uppmuntrar sina läsare att skicka in tips och att VG interagerar med dem 

gör att det inte blir en sluten medieavdelning utan en som verkar vilja ha en dynamisk relation 

med sina läsare. I detta fall blir konvergensen påtaglig, relationen journalist och läsare 
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interagerar och bildar en form av konvergens. Konvergensen rör därmed inte bara de tekniska 

aspekterna i samband med VG, utan även sociala relationer.  

 

VG:s arbete går ut på att ta redan befintligt material som någon annan har skapat och 

dessutom oftast sökt upp åt dem, granska materialet, lägga till några meningar angående det 

och sedan skicka ut det i omlopp igen. På så sätt skapar inte VG eget innehåll som journalister 

traditionellt gör. De omarbetar istället redan befintligt material och tar det i ägande genom att 

sätta en sant eller falskt stämpel signerad VG. Genom denna stämpel blir de VG:s artiklar, 

även om någon annan är upphovsperson från början. Detta är ingenting som VG själva 

adresserar, detta är någonting som har avtäckts genom denna studies analys. Jenkins beskriver 

hur användare inom populärkulturen remixar de etablerade producenternas texter och på så 

vis skapar nya innebörder av existerande material (Jenkins et al. 2014:336f). Det finns 

tendenser som visar på att VG också använder sig av liknande praktiker. VG har hittat ett 

gynnsamt sätt att använda sig av konvergensen för att kunna dra nytta av det medielandskap 

vi befinner oss i idag. Trots tidningsbranschens situation som oftast benämns som negativ har 

VG hittat ett fördelaktigt sätt där de tar till vara på internet som arena att sprida sin 

verksamhet på. De använder sig av Facebook då det är en plattform som grundar sig i delande 

och social interaktion. VG:s mål är att få sina granskningar delade och lästa, det är så de får 

ekonomiska intäkter. Samtidigt som deras följare och andra i deras nätverk kan delta, sprida 

och känna sig delaktiga i relationen till innehållet. VG har ingen kontroll när de släpper sina 

granskningar fria på nätet, människor kan göra vad de vill med dessa granskningar - 

kommentera, kritisera, manipulera - trots detta väljer VG att släppa dem fria för spridning. 

Det finns en ekonomisk drivkraft bakom, men även en demokratisk poäng i det och det 

sistnämnda är någonting som kommer att diskuteras vidare i relation till den tredje 

frågeställningen.  

 

Utgångspunkten för nyhetsvärdet eller sensationen i VG:s innehåll ligger främst i avslöjandet 

av nyheter som är falska. Informationen är baserad på denna studies innehållsanalys som visar 

att en överhängande majoritet av artiklarnas rubriksättning markerar att artikeln är falsk. Detta 

enligt modellen: “Nej!” - “den granskade nyhetens påstående” - “är falsk” - falskstämpel. VG 

har till en viss del anammat liknande mediepraktiker som deras läsare använder sig av i form 

av att de plockar upp material som passar deras egna intressen, då oftast i form av någonting 

uppseendeväckande som är av klick och spridbar karaktär. VG kan möjligtvis ha 

spridningspotentialen från originalartiklarna i åtanke och välja dem för att spridningen ska 
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spilla över till granskningen. Som denna studies innehållsanalys visar har majoriteten av VG:s 

granskade nyheter oetablerade källor som upphovsmän. VG omvandlar material genom att 

granska det, sedan sätter de in sin granskning i en journalistisk kontext och approprierar den 

ursprungliga artikeln så den passar samman med VG:s syfte, det vill säga behovet av 

källkritisk granskning. VG tar någonting som är skapat av en annan, oftast oetablerad 

upphovsman som inte har samma symboliska makt som VG. De tar någonting som är 

oskyddat, lättillgängligt och kostnadsfritt, vilket är enkelt att göra på internet. För att sedan 

sätta sin sant eller falskt stämpel på materialet och därmed ta det i ägande, därefter 

kapitalisera på det. Denna procedur gör VG till någonting som vi benämner som 

mediekolonisatörer.  

 

Med VG som studieobjekt framkommer konvergensen tydligt. Allt tycks konvergera i 

samband med VG. Från det stora till det lilla, från det synliga och uppenbara, till det dolda 

och underliggande. VG är ett nytt mediefenomen som med hjälp av konvergensbegreppet 

kunnat undersökas och förstås då det tar sig uttryck genom olika skepnader, det plockar från 

olika traditioner och av olika tekniska former och sammansvärjer detta till den tjänst som VG 

är. VG har tagit till vara på konvergenskulturen, det förändrade medielandskapet samt en 

journalistik som är i förändring på ett för sig själva gynnsamt sätt. 

Demokrati, deltagande och en journalistik i förändring 

 

En studie av VG inkluderar även dess läsare, då de är en framträdande faktor i verksamheten. 

Relationen mellan VG och läsaren ur ett deltagar- och demokratiperspektiv blir därför också 

intressant och relevant i förhållande till denna studie. 

 
I en demokrati har fria och självständiga medier en central funktion att fylla för en mångfald i 

nyhetsförmedling och opinionsbildning. Varje demokratiskt samhälle förutsätter ett öppet och allsidigt 

kommunikationssystem som erbjuder hela befolkningen på lika villkor tillgång till arenor för såväl 

information och opinionsbildning som kultur och underhållning. Ett demokratiskt samhälle kräver 

aktiva och väl informerade medborgare (Kulturdepartementet 2002). 

 

Citatet ovan illustrerar en stor tilltro till mediernas roll för att generera aktiva, informerade 

och delaktiga medborgare. I dagens samhälle frågar sig många hur demokratin kan bibehållas 

och förbättras på bästa möjliga sätt (Dahlgren 2009:1). Medias roll är en viktig komponent i 

ett demokratiskt samhälle (Demokratiutredningen 2000:85; Dahlgren 2009:12) dock inte en 

garant för att ett demokratiskt samhälle skapas (Dahlgren 2009:2). Det har aldrig funnits så 



24 
 

mycket information av varierande art att ta del av som det finns idag, vilket är en utveckling 

som kommer att fortskrida. Vi möts dagligen av media i olika skepnader med skiftande 

innehåll och kvalitet. Dahlgren menar att förutom mediernas roll är medborgarnas aktiva 

engagemang minst lika viktig i ett demokratiskt samhälle (Ibid.). I det rådande 

medielandskapet kan journalistikens och journalisternas roll sägas vara i förändring, ofta 

benämnd som negativ i form av tidningsdöd och minskande inkomster. En demokratisk 

problematik rörande detta är framför allt att information till medborgare och granskning av 

makten kan minska (TT i SvD 2015). Medielandskapet kan också beskrivas i positiva ordalag 

då journalistiken är mer dynamisk och interaktiv än tidigare. Dels mellan mediebranschen och 

samhället men även i relationen mellan journalister och medborgare samt genom de tekniska 

aspekterna där medieinnehåll är tillgängligt på flera olika plattformar. VG befinner sig nära 

sina läsare genom närvaron i de sociala medierna och på olika medieplattformar vilket kan 

öka spridningen av deras granskningar. VG kan då ses mer som likställda och i större grad 

tillgängliga för sina läsare. De visar på en öppenhet och kan svara på frågor i de offentliga 

kommentarsfälten i relation till varje granskning. 

VG:s granskande och informerande funktion 

VG och liknade tjänster kan visa sig stå i demokratins tjänst och agera som en form av 

konsumentombudsmän på internet i relation till den ökande nyhetsläsningen i de sociala 

medierna. VG:s granskande funktion kan vidare bidra till mer välinformerade medborgare och 

kan stå i förgrunden för en mer källkritisk hållning hos allmänheten. För att medborgarna ska 

vara välinformerade behöver de få korrekt och relevant information (Karlsson 2006:57). Detta 

är en aspekt som blir problematisk i relation till den klickbaserade nyhetsförmedlingen, vilket 

kan ses som ett demokratiproblem. Karlsson menar att det är dyrt att samla in egna nyheter 

och mycket billigare att vidarebefordra sådant som andra redan samlat in. Då handlar det inte 

längre om verifikation, utan om att kommentera. Det blir vidare viktigare att få fram 

information att debattera kring snarare än att undersöka sanningshalten i befintliga nyheter 

(Ibid:63). I denna studies innehållsanalys påvisas att denna nya typ av vidarecirkulation av 

tvivelaktiga klickbara nyheter, från de etablerade, till viss del är belysta i VG:s granskningar. 

VG kan på detta vis stävja en del av denna utveckling genom sina granskningar. 

 

Klickandet av gilla-knappen på Facebook sänder ut signaler i nätverket. När Facebook 

används som ett forum för politiska diskussioner, delningar av politiska nyheter och material 

får delningen och gilla-knappen en viktig betydelse (Dahlgren 2013: 61). Detta lyfter VG upp 
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och menar är högst problematiskt i fall där information är felaktig, modifierad och mer eller 

mindre propagandistisk. I relation till demokrati och internet kan alla, i form av dem med 

internetuppkoppling och kunskapen att använda tekniken, skapa och sprida vad de vill. I ett 

demokratiskt samhälle utan censur kontrollerar ingen vad enskilda individer publicerar eller 

blockerar olika webbsidor som inte är passande enligt staten. VG:s insats för demokratin och 

samhället enligt vad som kan utläsas av deras egna uttalanden är att använda sina 

professionella kunskaper från journalistyrket och använda sig av källkritik och granskning för 

samhällets välbefinnande. Ibland författas texter som är till för att missgynna politiska 

meningsmotståndare. Ett exempel på en av VG:s granskningar lyder: Nej, nya ministrarna 

slipper inte skattehöjningarna. Ett tvivelaktigt påstående som den moderate 

riksdagsledamoten Hanif Bali skrev på Twitter rörande den då nytillsatta socialdemokratiska 

regeringens budget. “Regeringen höjer skatten för inkomster mellan 50 000-123 300 kr. De 

som tjänar mer slipper. Vilken slump att ministerlönen är 124 000” (Viralgranskaren 2014h). 

Det som denna studies kvantitativa innehållsanalys visar är att det som ofta är gemensamt för 

de nyheter som sprids och som VG granskar är att de på något vis är kontroversiella, ofta är 

av politiskt art och inte sällan handlar om främlingsfientlighet på något vis. Grupper som inte 

känner tilltro till det rådande politiska systemet kan bidra till att många inte engagerar sig alls, 

samtidigt finns det parallella rörelser utanför partisystemen som ökar på både höger och 

vänsterflanken (Dahlgren 2013:14). Detta kan leda till att grupper polariseras och att fakta och 

källkritik får stå tillbaka för spridandet av propaganda. I VG är ett av de återkommande teman 

som undersöks spridandet av främlingsfientliga artiklar och det finns ett behov att granska 

dem då de kan ha en inverkan på samhället: 

 
I våras var det val, i höst stundar ännu ett och politik är ett hett ämne. Även detta är ett skäl till 

att tänka en extra gång innan du delar – det är många som vill ha din uppmärksamhet och i 

förlängningen kanske din röst. I denna jakt förlorar några sina moraliska skrupler, folk som 

ibland dristar sig till rena lögner för att vinna din sympati. Som var fallet med Marcia Karlsson, 

kvinnan som skulle ha mördats av en invandrare men som visade sig vara en främlingsfientlig 

propagandabluff (Werner 2014b). 

 

Antalet främlingsfientliga partier i Europa ökar. Antidemokratiska rörelser är ett ständigt hot 

mot demokratin och använder sig just av demokratins funktioner för att sprida sin agenda. 

(Dahlgren 2009:2). VG kan genom sina granskningar möjligtvis vara med och hejda denna 

propagandaspridning. 

http://www.metro.se/nyheter/fejkad-mordhistoria-spreds-pa-facebook/EVHmli!fuPADqpa3HR32/
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Deltagande och delaktighet 

Inom deltagarjournalistiken bjuder etablerade journalister in medborgare att skapa innehåll. 

Journalisterna är fortfarande ansvariga och avlönade, men medborgarna har en stor del i vilka 

ämnen som tas upp (Dahlgren 2009:177). VG använder sig av nätets och nätverkens potential 

på ett flertal olika sätt. VG efterlyser tips från sina följare, följarna gör på detta vis ett 

förarbete åt VG, dessa tips leder i sin tur till material som VG kan granska och få in uppgifter 

om. Ibland förekommer det fall som VG är osäkra på och inte vågar klassificera, ofta 

efterlyser de då uppgifter och information från läsarna, angående det material som de inte har 

kunnat verifiera fullt ut. VG kan ses som en del av den etablerade mediebranschen som 

plockar upp nyheter från användare av sociala medier, i denna studies fall på Facebook, 

samtidigt som de är beroende av användargenererad information för att genomföra sina 

granskningar och på så vis sina nyheter. Utvidgningen av de mediala plattformarnas innehåll, 

genom mediesystem, medieekonomier och mellan nationsgränser baseras till stor del enligt 

Jenkins på konsumenternas aktiva deltagande (Jenkins 2012:15). Här kan en parallell dras till 

deltagardemokratin samt Dahlgrens resonemang kring medborgarnas viktiga och aktiva roll i 

ett demokratiskt samhälle. Det aktiva deltagandet gäller i VG:s fall, då trots att etablerade 

journalister arbetar med granskningen är det människor utifrån som tipsar om artiklar och 

bidrar med material för journalisterna att granska. VG uppmuntrar sina följare att tipsa om 

medieinnehåll som de vill ska granskas och aktiverar och bjuder in till ett större deltagande av 

publiken. Deltagarcirkeln sluts när läsarna också sprider vidare nyhetsmaterialet. Denna 

process kan ses som en hybrid mellan deltagarjournalistik och traditionell journalistik. 

Riktningen i likhet med ovanstående kan bidra till en uppluckring av rollerna mellan 

producenter och konsumenter och bidra till en ökad resurs- och maktfördelning. Dessa kan i 

sin tur förstås genom demokratiska ideal i likhet med de deltagardemokratiska. “Om de gamla 

konsumenterna var isolerade från varandra, så är de nya mer sammankopplade. Om 

konsumenterna förr var tysta och osynliga, så är de nu högljudda och offentliga” (Jenkins 

2012:29). Vad Jenkins beskriver syns tydligt på Facebook, då alla i Sverige som har ett konto 

kan använda sin profil till att sprida sina åsikter, debattera, profilera sig själva genom att dela 

material etc. Användarna kan föra dialog med företag och mediehus på ett mer direkt och 

offentligt sätt och få företag att stå till svars för sitt agerande och sätta de i hetluften på ett 

omedelbart och oförutsett sätt. Detta finns exemplifierat på VG där följarna och andra 

Facebookanvändare har kommentarsfälten till sitt förfogande och kan ställa mer eller mindre 

motiverade frågor till VG. Jenkins menar att mediebranschen inte är jämlik då bolagen har 
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stor makt, mer än konsumentgrupper eller enskilda konsumenter (Ibid:15). Även om gränsen 

mellan dem blivit mindre tydlig, så måste vi som medborgare föra en dialog med 

medieindustrin och vice versa, för att kunna förändra till det bättre (Ibid:258). 

Baksidan av myntet 

I dagens samhälle blir vi i större mån beroende av att andra delger oss den information som vi 

inte kan skaffa på egen hand (Jenkins 2012:137). Detta går i linje med vad VG gör för 

medieanvändarna. En fråga som uppstår i relation till detta är: varifrån detta behov kan 

härledas? I ett samhälle där vardagen är intensiv kanske människor inte har tid, eller ork att 

vara källkritiska och analysera allt medieinnehåll de dagligen tar del av med samma 

engagemang. De flesta tjänster är idag lättillgängliga, nu även VG. Dessa aspekter kan ha 

påverkat att människor i större utsträckning sätter tilltro till experter, då de är just experter 

istället för att ta eget ansvar. Detta pekar snarare på en elitcentrering och bort från den 

deltagande aktiviteten. Strömbäck menar att det ökade utbudet av medier kan innebära att 

färre tar del av samma nyheter. Nyhetsspridningen i de sociala medierna kan till viss del bidra 

till ojämlikhet när det gäller kunskap, åsikter och deltagande. Detta kan i sin tur leda till 

ökande skillnader i verklighetsuppfattning beroende på vilka medier individer tar del av. Den 

som i stort bara följer etablerad media kan få en helt annan bild av samhället än någon som får 

stora delar av sina nyheter från oetablerad, alternativ media (Strömbäck 2014:75f). För att nå 

ett mål, använder människor som har samma intressen sin personliga expertis tillsammans på 

internet (Jenkins 2012:36). Detta kan kallas för kunskapsgemenskaper och hjälper 

medborgare att påverka medieproducenter (Jenkins 2012:36f; Baym 2010:83). Pierre Lévy ser 

dock främst dessa kunskapsgemenskaper som någonting väldigt viktigt för ett demokratiskt 

samhälle och menar att de kan bidra till ett mer demokratiskt medborgarskap (Lévy i Jenkins 

2012:38). Det kan vara problematiskt i vissa fall då detta system antingen skulle kunna 

förstärka den rådande maktordningen eller öka polarisering av alternativa 

kunskapsgemenskaper och grupper. 

 

VG släpper sitt material fritt på internet utan att ha någon kontroll över det, dock är materialet 

i slutändan inte fritt då läsaren alltid skickas vidare till VG:s och Metros webbsida samt 

indirekt genererar inkomst till dem. Det är riktigt att VG bjuder in läsare att vara journalister i 

viss mån när det kommer till efterforskningar och vilka ämnen som ska tas upp och granskas. 

Dock gör de oftast en tydlig skillnad mellan dem själva som journalister och deras läsare. 



28 
 

Om medielandskapets utveckling bidrar till en mer jämlikt samhälle är också svårare att påstå. 

Även om internet och de sociala medierna har ett demokratiskt skimmer över sig och det finns 

en tanke att om alla deltar så kan saker och ting förändras, så är det upp till deltagarna att vara 

aktiva. Deltagande i sig blir problematiskt då deltagarna befinner sig i ett överväldigande ofta 

motstridigt informationsflöde och är utspridda över olika plattformar. Jenkins menar att 

samtidigt som mediekulturen i Väst har blivit allt mer deltagarfokuserad, framför allt i 

jämförelse med den massmediala eran, så är deltagandet fortfarande ojämnt (Jenkins et al. 

2014:337f). Vad gäller deltagande så är det inte alla som kan, vill eller får delta. Då alla inte 

har samma möjligheter till deltagande kan detta bidra till en marginalisering av ickedeltagare 

och andra grupper. Deltagande som mål är också ett problem med deltagardemokratins ideal. 

Rörande VG i relation till demokrati går det att konstatera att media och journalister behöver 

läsare och nu också deltagare för att kunna överleva. Läsare och deltagare behöver media och 

journalister för att få relevant samhällsinformation. Den ena klarar sig inte utan den andra, 

kanske ligger framtidens utmaning i att hitta ett fruktbart sätt för båda parter att få större och 

mer jämställt utbyte av varandra. 

De etablerade journalisternas hotade position 

Hegemoni i relation till VG ser vi i denna studie som en strategi använd av den dominerande 

gruppen etablerade journalister som strävar efter att bibehålla sin maktposition inom 

medievärlden. Genom att skapa samförstånd kring samhälleliga företeelser och skeenden, kan 

de som besitter makten, försäkra sig om att få underkastade gruppers samtycke (Strinati 

2004:148f). I detta fall rör det sig om samförståndet kring ett medielandskap som i form av 

internet är okontrollerbart och där falsk information snabbt kan få spridning i stor skala. Det 

är VG:s mål att i den mån de kan försöka råda bot på detta kaos genom sina granskningar av 

nyheter delade på sociala medier. 

 

Medieinstitutionernas privilegierade position som agendasättare utmanas allt mer av nya 

nyhets- och informationskällor (Lievrouw 2011:1,120; Newman et al. 2014:135). Det faktum 

att alla kan vara informationsskapare online är omvälvande för maktförhållandet mellan 

media och medborgare (Karlsson 2006:69). “Tidigare har vägen till offentligheten gått genom 

massmediernas trånga portar” (Ibid.). Mediepubliken har dessutom blivit alltmer 

fragmentiserad då de självständigt kan bestämma vad för information den vill ta del av och 

vart den vill ta del av informationen. Detta beror dels på att publiken inte är begränsad till sitt 
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hemland, att mängden information har ökat samt att det finns möjlighet till att ta del av 

medieinnehåll utifrån individuella preferenser (Ibid:66). Det kan som medborgare samtidigt 

vara svårt att vara säker på nyheters tillförlitlighet i en tid då de kan härledas till många olika 

källor. Detta då det finns många aktörer som publicerar nyheter och annat material vid sidan 

av de traditionella medierna (Ibid:62). Utvecklingen innebär att det i större grad är upp till var 

och en att sålla och granska informationen man delges och delger. Med hjälp av den 

kostnadseffektiva och direkta informationstekniken kan även den rådande kulturen och dess 

normer ifrågasättas på nya och ibland oväntade sätt genom nya informationsskapare (Ibid.). 

Det förändrade medielandskapet ger möjligheter för olika politiska och kulturella grupper att 

uttrycka sig och komma till tals i en större kontext. De digitala medierna möjliggör att nya 

sociala grupper med olika, ibland vitt skilda intressen, kan bildas och skapa nya sociala 

gemenskaper. Dessa gemenskaper kan i sin tur skapa sig en egen röst och synlighet i de nya, 

men också de etablerade medierna. I dessa forum kan alternativa eller marginaliserade åsikter 

presenteras, vidare kan nya åsiktsbildningar skapas med självgenererad information och fakta 

och på olika sätt utmana dominant media, politik och maktförhållanden (Lievrouw 2011:1f; 

Jenkins et al. 2014:337f). De nya medierna kan inte endast ses som verktyg eller kanaler för 

information, utan även som fält eller arenor där diskussioner förs och kamper utspelar sig. 

Nya medier har därför blivit essentiella resurser för aktion men också som en av de främsta 

arenorna där mening, identitet, kunskap och värderingar diskursivt skapas och upprätthålls 

(Dahlgren 2013:53ff; Baym 2010:72). 

 

VG menar att källkritiken sviktar gällande nyheter som delas fritt på nätet. VG uppmanar ofta 

sina läsare att kontakta dem om de fattar misstanke angående en nyhet. Då VG är journalister 

kan de göra jobbet åt de som inte är journalister. VG uppmanar samtidigt medieanvändare och 

medborgare att själva vara mer källkritiska, vilket blir något motsägelsefullt då de i slutändan 

åberopar sin journalistiska överlägsenhet. Detta kan tolkas som att VG, som är en del av den 

etablerade medieindustrin, vill behålla den priviligerade position de har genom att hävda att 

deras professionella kunskap behövs för att kunna navigera i dagens informationssamhälle. 

VG:s kontinuerliga uppmaningar angående tips på nyheter från publiken är intressant att 

beröra i relation till Dahlgren som menar att en central del i journalistikens förändring är den 

alltmer viktiga relationen till publiken. Journalistikens förändringsprocess behöver inte endast 

vara av ondo och vi måste inte framställa traditionella journalistiska former som de främsta 

(Dahlgren 2009:46, 152; Lievrouw 2011:1). Samtidigt bör kunskapen och professionen 

respekteras.  
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Gränserna mellan journalistik och icke-journalistik som Dahlgren benämner dem har blivit 

allt mindre på nätet, mer än inom de etablerade mediernas traditionella fält (Dahlgren 

2009:173). Samtidigt har journalistikens traditionella roll förändrats. Den gamla ovanifrån 

styrda stilen är nu utmanad av en ny miljö (Ibid:175). 

VG:s självbild 

 

Möjligheten till interaktivitet krockar med den traditionella uppdelningen mellan journalist/sändare och 

publik/mottagare och hotar därmed också journalistens sociala status (Matheson 2004:454). Singer 

(2003:139 se även Deuze 2004:146) menar att det stora hotet mot journalister från det nya mediet inte 

handlar om pengar eller jobbtrygghet utan professionen som sådan. Detta eftersom alla professioner, 

enligt Singer, kräver någon form av monopol på kunskap och/eller tekniker och att detta monopol i och 

med nya kommunikationsteknologier urholkas (I Karlsson 2006:61). 

 

Vilken syn journalisterna har på sig själva kan ta sig uttryck i hur de rapporterar om händelser 

och företeelser: de kan antingen vara pedagoger eller nyhetsjägare, menar Karlsson (2006). 

De förstnämnda vill förklara och visa på samband och sammanhang medan de senare lägger 

fokus på “rak” rapportering (Karlsson 2006:47). I VG:s fall kan detta ses som något svårare 

att definiera, då de uppfyller kriterier för båda dessa grupper. De kan dels sägas jaga nyheter 

då de är i behov av något att granska. Samtidigt är de pedagogiska, som i artikeln: Fyra sätt 

att skilja sanning från satir på nätet. “Är du osäker på nyhetssidan du sitter framför kan du 

googla på sajtens namn, och lägga till ord som ‘satire’ eller ‘hoax’ för att se om andra redan 

har publicerat varningar för sajten “ (Viralgranskaren 2014i). 

 
[...]vi vet att journalisters uppdrag är att ta reda på sanningen och berätta den. 2014 är ett valår, 

och det är många som vill övertyga svenskarna om att just deras agenda är den bästa. Vi i media 

vet att det är hos folket vår lojalitet ligger, och i en tid då era berättelser så tydligt formar 

samtiden är det vår plikt att granska dem. Att hitta felen, och kunna berätta vad som gäller. Att i 

stort och smått ge en så sanningsenlig bild av Sverige som det bara går. [...]det är också en 

utsträckt hand till er läsare. För att detta ska fungera måste vi nämligen ha er hjälp. Vi vill kunna 

granska de historier som passerar era flöden, gå igenom dem och berätta vad som är sant, så 

därför ber vi er läsare att tipsa oss om dem. [...] När falska uppgifter sprids och formar andras 

uppfattning av verkligheten är det viktigt att någon kliver in och granskar. Någon som har betalt 

för att göra det, någon vars plikt det är att göra det. Med Viralgranskaren fokuserar vi på Metro 

på att göra journalistik där ni läsare faktiskt finns. Låt oss granska innan ni delar 

(Viralgranskaren 2014a). 

 

Det mesta härleds i grund och botten till VG:s journalistiska kompetens. VG framställer sig 

själva som överlägsna den vanliga medborgaren i sin roll som journalister, sanningssägare, 

experter på källkritik och objektivitet. VG likställer sig med nyhetsmedia i stort som 

förvaltare av sanningen och uppdagare av falskhet. De framställer sig också som intellektuella 

och moraliska ledare. I relation till aspekter av demokratin kan VG också sägas vara 
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paradoxala; läsarna uppmuntras till deltagande och deltagande journalistik, samtidigt upphöjer 

VG journalistyrket och åberopar ensamrätten på valid kunskap hos den etablerade 

journalistiken. Det utrymme som läsarna ges i förhållande till journalister i fallet VG, kan ses 

som en slags förhandling om utrymme och företräde mellan etablerade och oetablerade. VG 

verkar vidare ha en stor tro på att medietexter och dess författare kan ha stort inflytande på 

medborgarnas åsiktsbildning. Moralen kan sägas ligga i att de står på folkets sida i en tid av 

snabb informationsspridning där det är svårt att urskilja sanningshalten. VG visar att de kan 

hjälpa till att stävja felaktig information. Det blir också en moralisk förpliktelse för dem som 

ledare att göra detta. Samtidigt blir det också ett moraliskt ställningstagande för medborgarna 

att göra sin del i arbetet, då det kan ses som omoraliskt att inte vara källkritisk då individer 

riskerar att bli medskyldiga till spridandet av falsk information. Det blir även omoraliskt, med 

denna vetskap, att inte tipsa VG om artiklar som det fattas misstanke kring, även då, kan 

individer göra sig skyldiga till att indirekt sprida falsk information. 

 

Det faktum att VG oblygt publicerar sina nomineringar och utmärkelser till journalistpris är 

också ett sätt för dem att visa på sin legitimitet. “Metros Viralgranskaren har tilldelats det 

prestigefyllda Stora Journalistpriset i kategorin Årets förnyare. [...] ‘Det här är helt fantastiskt. 

Vinnarna och resten av redaktionen har gjort ett enormt bra jobb ända sedan starten för att få 

den här satsningen att bli den branschinstitution som den i dag faktiskt är. Ur ett redaktionellt 

perspektiv är det här den största utmärkelsen Metro fått’” säger Metros chefredaktör 

Christofer Ahlqvist (Metro 2014). VG visar upp sina framgångar och deras tjänst framställs 

som ypperlig, nyskapande och etablerad journalistik. I detta skulle det också kunna påstås att 

den etablerade mediebranschen utövar en hegemonisk funktion. Då de upphöjer VG som en 

av räddarna till upprätthållandet av den egna professionens status.    

 

Det okontrollerbara 

Om man utgår från att internet är fritt för alla som har möjlighet att delta skulle man kunna 

säga att användarna själva får bestämma vad de vill skriva om samt hur och var de vill 

publicera sina alster, i de medieformat som finns tillgängliga. Detta i likhet med den 

deltagarkultur som Jenkins beskriver. Hur kommer det sig då att innehållet som producerats 

av dessa fria användare, sett från denna studies innehållsanalys innefattar liknande teman som 

de etablerade medierna berör, i det material som får mycket spridning på nätet. En möjlig 

förklaring skulle kunna vara den effekt av den etablerade medieelitens hegemoniska funktion 
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som bestämmer vad för ämnen som adresseras i media. De fria användarna matas av 

information och deras material präglas av det som finns i omlopp i de etablerade medierna. 

Här kan media ses som vad Gramsci benämner ett organ för allmänna åsikter. Då majoriteten 

av de medietexter som granskats av VG har blivit stämplade som falska, uppstår tankar kring 

om det är ett representativt resultat av nyheter som cirkulerar i sociala medier? Dock är det 

ingenting vi i denna studie kan uttala oss vidare om då vi inte har fullständig vetskap om på 

vilka grunder VG väljer medietexter att granska, om de alla är tips från allmänheten eller om 

de själva stundtals väljer ut vad som ska granskas. Minoriteten av sant-stämplade 

granskningar kan få en att tvivla på representativiteten. Nyhetsvärdet i ett tips kanske avgör 

om en granskning är värd att genomföra. Emellanåt baseras VG:s granskningar på 

granskningar som redan är gjorda av andra internationella motsvarigheter till VG, vilket gör 

att de ibland vet vad för resultat de kommer att få när de påbörjar en granskning. “Att 

historien var falsk har uppmärksammats av Viralgranskarens kollega Snopes, men det har inte 

hindrat den från att fortsätta spridas på nätet” (Viralgranskaren 2015e). Resultatet rörande 

majoriteten av de falska artiklarna ger VG legitimitet som tjänst och visar på att de behövs. 

Riskerna med spridandet av falsk information på nätet kan sägas vara ett av de det 

samhälleliga förhållande som VG vill skapa samförstånd kring. VG som tjänst är relevant då 

den möjligtvis bidrar till att tygla rykten och propaganda, åtminstone i viss mån. Om detta har 

en verklig påverkan på samhället är svårt att veta. 

 

Kampen mellan de etablerade och oetablerade 

Även om kvällstidningar och deras klicksajter kan ses som mindre moraliska i sin jakt på 

klick och profit då de i viss mån också publicerar tvivelaktiga fakta, framställs de etablerade, 

som trovärdiga i förhållande till de oetablerade. De områden av internet som kan sägas stå 

utanför de etablerades kontroll kan på detta vis framställas som mer eller mindre laglösa. 

Detta laglösa förhållande kan också sägas vara en företeelse som VG genom sina uttalanden 

och granskningsartiklar vill skapa samförstånd kring. Det kan också sägas bygga på 

bevisbördan mot det laglösa och okontrollerade förhållandena i internets periferi och kan leda 

till en konsensus kring dessa delar av internet. Då de etablerade indirekt säger: håll er till 

mainstream media, här får ni information godkänd av oss etablerade, ibland dementerad, men 

ändå kvalitetsstämplad. VG kan sägas tämja vilda nyheter på det laglösa internet, när de 

granskar och sätter en falskstämpel på dem och ordningen kan på så vis återställas. Den 

ökande kontrollen från bolag och institutioner kan på detta vis legitimeras, med medborgarnas 
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informerade tillåtelse, genom att klargöra att denna kontroll behövs. De etablerade i detta fall 

rör inte bara de etablerade medierna utan även andra etablerade aktörer och institutioner i 

samhället som befinner sig på internet. Med tanke på att de nyheter som kommer från de 

etablerade kan ses som trovärdiga, blir det också mindre troligt att det fattas misstanke om 

felaktigheter i dessa, vilket kan leda till att färre av de etablerade mediernas texter anmäls till 

VG och betraktas källkritiskt av läsare. 

 

Som denna studies innehållsanalys visar är det i samband med VG:s granskningar, sällan de 

etablerade medieproducenterna som står som källor bakom de falska nyheterna. Detta skulle 

kunna leda till att oetablerade källor framstår som mycket mer otillförlitliga, vilket i vissa fall 

är befogat. Dock kan detta i sin tur leda till en misstro gentemot alternativa källor. De 

oetablerades möjligheter att få alternativa ämnen uppmärksammade inom den traditionella 

mediala sfären kan därigenom minska. Oetablerade, inom definitionen för denna uppsats, 

värderas inte mindre än de etablerade. Oetablerade kan vara experter på alternativa områden 

samt lyfta viktiga, men inte vanligt förekommande diskussioner som bortses från de 

etablerade. Detta är intressant i relation till hegemoni, där VG som de dominerande utövar en 

slags maktstrategi för att tygla någonting som hotar den rådande ordningen, och därmed deras 

egen ställning. VG framställer delvis en värld av användargenerarat innehåll som opålitligt 

och att det är de etablerade mediernas roll att styra upp i det kaotiska medielandskapet. På så 

vis visar de etablerade hur och om vad man ska prata om och hur man inte får göra detta. Det 

rör sig från VG:s sida om att de som är en dominerande grupp i och med sitt specifika område 

- journalistik, vill behålla makten inom den och inom medievärlden. För att förklä detta 

framställer de sig som utbildare av allmänheten i källkritik. Trots att VG bjuder in läsarna så 

upprätthåller de fortfarande en hegemonisk funktion som talar om vilka som står för 

sanningen och beskyddandet av den “riktiga” journalistiken. För att poängtera: detta är inte en 

diskussion om vad sanning är, utan vem som har makten att definiera vad som är sant. 

 

VG:s ansats att bibehålla sin maktposition samt sin hegemoniska funktion i samhället kan ha 

att göra med det rådande medieklimatet. Detta i en tid då landets tidningar befinner sig i 

ekonomisk kris och personalnedskärningar görs. Samt i en tid då medborgare har tillgång till 

internet och i mindre grad är villiga att betala för sin mediekonsumtion, står numera svensk 

journalistik i en tid av utmaning. I ett digitalt medielandskap där internet och sociala medier 

är ett dagligt inslag i människors liv, där många kan vara informationsspridare och själva 

skapa medieinnehåll - får tidningsbranschen konkurrens. VG vill möjligen behålla sin 
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maktposition och sitt åberopade kunskapsmonopol. VG gör goda gärningar då de granskar 

nyheter i flöden vilket är nyttigt i fall där propaganda har spridits och felaktig information är i 

omlopp i stor skala. Som i fallet med de två pojkarna som misshandlades av vakter på Malmö 

central (Se bilaga 2). Dock som denna studies innehållsanalys visar är mycket av det 

medieinnehåll som VG granskat av sensationslysten, klickbar karaktär. Detta kan 

misskreditera VG:s funktion som en journalistisk tjänst som är till för att granska nyheter som 

kan ha en seriös inverkan på samhället. VG håller inte medborgarna i sitt grepp, det är ingen 

kamp på så sätt. Det är snarare en diskret förhandling från den dominanta sidan. 

Problematiken ligger i att VG inte har omfamnat det förhållande de har med sina läsare till 

fullo, utan gör istället tydliga uppdelningar mellan vilka som är och inte är journalister och 

håller därigenom sin priviligerade journalistiska position avskärmad. 

Avslutande diskussion 

VG säger sig vilja utbilda allmänheten i källkritik, något som de fått pris för som Årets 

Folkbildare. De påpekar samtidigt att allmänheten brister i källkritik och verkar mena att den 

ska ge VG rollen som källkritiska granskare, då VG som etablerade journalister bäst hanterar 

det ansvaret. Detta är en paradox som gör sig gällande i relation till tjänsten. VG är möjligtvis 

oroliga över den fria informationsspridningen, inte bara på grund av de falska nyheter som 

sprids på nätet, utan även för konkurrensen från oetablerat håll. Detta då deras yrkesroll och 

journalistiska maktposition utmanas. När människor kan ha egna bloggar, vara inofficiella 

korrespondenter eller seriösa debattörer utmanas journalistyrket än mer. Journalistyrket är 

viktigt för ett demokratiskt samhälle och det är viktigt med sakkunniga, dock kan dessa 

sakkunniga ibland även komma från oetablerat håll. Kanske skulle de två parterna kunna ha 

ett närmre samarbete med varandra? Det finns intressanta företeelser som gör sig gällande i 

relation till demokratin och internetgemenskaper där människor i grupp hjälps åt att producera 

material samt kommentera och reglera felaktig information, något som VG också är en del av. 

VG:s tillvägagångssätt utmanar på så sätt samtidigt, i viss mån den traditionellt, hierarkiskt 

överstående, journalistiska positionen. VG:s läsare kommenterar ibland vissa av VG:s 

granskningar och menar att de är så uppenbart falska, att människor förstår att de är det och 

att det inte behövs någon granskning. VG verkar trots detta vilja hävda sin position som 

seriösa, granskande journalister i allmänhetens tjänst. Samtidigt vill de behålla sin 

hegemoniska funktion som journalister som har kunskap och verktyg för att hantera den fria 

internetmarknaden. I en tid då tidningsbranschen befinner sig i en svår ekonomisk situation 
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behöver medieföretag och journalister hitta nya vägar att gå. När stora delar av 

medieinnehållet flyttar till internet så behöver de följa med i denna utveckling. Samtidigt kan 

det vara svårare att generera inkomster och även här behöver mediehusen vara kreativa. Att 

VG skickar sina läsare från Facebook till webbsidan är ett sätt att generera intäkter, det är 

förståeligt då intäkter behövs för att fortskrida med arbetet. Dock blir det problematiskt när en 

tjänst som ska granska oseriöst material av klickbar karaktär, själva faller in i samma fålla och 

deras granskade material ibland är av samma, sensationella art. Det blir motsägelsefullt, då 

sättet att tjäna pengar kan sägas vara det samma som för upphovsmakare av klickbart 

material. VG och dess läsare har ett utbyte av varandra, dock är detta utbyte ojämlikt, om än 

till viss del ömsesidigt. Då det är ett gratisarbete som villigt utförs av de moraliska läsarna. I 

utbytet mellan VG och den deltagande publiken kan friheten sägas ligga i det utrymme 

läsarna ges och tar till vara på. Publiken kan välja att dela VG:s artiklar, som de anser passar 

dem, eller att inte göra det. Samtidigt har de friheten att anmäla nyheter som inte verkar 

trovärdiga, men även till viss del ifrågasätta VG. Detta av VG givna utrymme kan sägas vara 

det mått av frihet som deltagarna har.  

 

Det ska bli intressant att följa hur detta samarbete utvecklar sig. Inte endast i relation till VG 

och dess läsare, utan i allmänhet rörande de etablerade och oetablerade medieproducenterna 

online. 

Förslag på vidare forskning 

Då VG är ett nytt mediefenomen har det varit nödvändigt att studera dess medietexter samt 

tjänsten i stort, då detta tidigare inte gjorts. Då denna studie använder sig av relativt breda 

begrepp så kan efterföljande forskare välja att rikta in sig på ett av dessa begrepp för vidare 

studier av VG och likande tjänster. Med en kvalitativ studie av publikens uppfattning om den 

fria informationsspridningen, dess konsekvenser på internet och kanske i synnerhet i de 

sociala medierna, kan vidare vetenskapliga fynd göras. 
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http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/24/1c43643c.pdf
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41 
 

Tidningar och nyhetsmedier 

Djurberg, Cecilia & Gillinger, Christian (2014). Broccoliviraliteten spirar i klicksajternas 

kölvatten. Sveriges Television. 2014-10-01. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3938&artikel=5979853 [2015-05-10] 

 

Klicksajter drar rekordpublik (2014). [video]. Sveriges Television. 

http://www.svtplay.se/klipp/2345316/klicksajter-drar-rekordpublik [2015-05-10] 

 

Lichterman, Joseph (2014). In Sweden, traditional tabloid rivals are taking their battle to viral 

sites. Nieman Lab. 2014-12-01. http://www.niemanlab.org/2014/12/in-sweden-traditional-

tabloid-rivals-are-taking-their-battle-to-viral-sites/. [2015-05-16] 

 

Metro (2014). Metros Viralgranskaren får Stora Journalistpriset. Metro. 

http://www.metro.se/nyheter/metros-viralgranskarennbspfar-stora-

journalistpriset/EVHnkt!VOaH4apvwqtU/ [2015-05-20] 

 

Metro (2015). Länktips. Metro. http://www.metro.se/teknik/lanktips/ [2015-05-20] 

 

Sohl Stjernberg, Max (2014). Viralgranskaren blev årets förnyare. Expressen. 2014-11-20. 

http://www.expressen.se/nyheter/viralgranskaren-blev-arets-fornyare/ [ 2015-03-23] 

 

TT. (2015). Tidningsdöden kryper allt närmare. Svenska Dagbladet. 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tidningsdoden-kryper-allt-narmare_4380465.svd 

Publicerad: 04-03-2015. [2015-05-01] 

Wisterberg, Erik (2015). Metros Viralgranskaren utses till ”Årets folkbildare”. Dagens Media. 

2015-01-05. http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article3873981.ece. [2015-03-12] 

 

Övriga användbara länkar 

http://www.buzzfeed.com/ 

www.snopes.com 

www.sajtkoll.se 

https://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Ordbok/statsmakt/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3938&artikel=5979853
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3938&artikel=5979853
http://www.svtplay.se/klipp/2345316/klicksajter-drar-rekordpublik
http://www.svtplay.se/klipp/2345316/klicksajter-drar-rekordpublik
http://www.niemanlab.org/2014/12/in-sweden-traditional-tabloid-rivals-are-taking-their-battle-to-viral-sites/
http://www.niemanlab.org/2014/12/in-sweden-traditional-tabloid-rivals-are-taking-their-battle-to-viral-sites/
http://www.metro.se/nyheter/metros-viralgranskarennbspfar-stora-journalistpriset/EVHnkt!VOaH4apvwqtU/
http://www.metro.se/nyheter/metros-viralgranskarennbspfar-stora-journalistpriset/EVHnkt!VOaH4apvwqtU/
http://www.metro.se/teknik/lanktips/
http://www.expressen.se/nyheter/viralgranskaren-blev-arets-fornyare/
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tidningsdoden-kryper-allt-narmare_4380465.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tidningsdoden-kryper-allt-narmare_4380465.svd
http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article3873981.ece
http://www.buzzfeed.com/
http://www.snopes.com/
http://www.sajtkoll.se/
https://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Ordbok/statsmakt/


42 
 

Bilagor 

Bilaga 1  

Kvantitativ innehållsanalys - kodschema och definitioner 

Totalt inkluderas 61 publicerade granskningar av VG på Facebook under perioden 2014-09-

26 till och med 2015-03-14. I vissa fall har granskningarna ett tidigare publiceringsdatum, 

men har återpublicerats under denna studies avgränsade tidsperiod och räknas med i denna 

kvantitativa innehållsanalys. Materialet avser granskande medietexter och inte redaktionella 

texter som också har publicerats under denna period på VG:s Facebook-sida. 

 

Variabler = V.  

Alla procenttal är avrundade till heltal.  

 

V1. Källa - Avser den granskade artikelns originalkälla om detta framgår i VG:s granskning? 

1 - Nyhet från oetablerade. (dvs. oetablerade nyhetssidor, alternativa journalister eller sociala 

medier: enskild Facebook-användare, grupp eller sida, Twitter, bloggar etc.) Antal: 53, 

Andel: 87 % 

2 - Nyhet från etablerade traditionella medier - Radio, TV, tidningar. Antal: 5, Andel: 8 % 

3 - Oklar källa. Antal: 3, Andel: 5 % 

 

V2. Bygger den granskade nyheten på en nyhet från etablerad media?  

1 - Ja (när det är uppenbart) Antal: 6, Andel: 10 % 

2 – Nej: Antal: 53, Andel: 87 % 

3 - Oklart: Antal: 2, Andel: 3 % 

 

V3. Spridning till eller via etablerade media? 

Om detta anges i VG:s artikel: De fall där nyheten plockats upp av etablerade medier och 

rapporterats som sanning eller i fall där nyheten har förts vidare av etablerade och eller inte 

dementerats.  

1 – Ja: Antal: 17, Andel: 28 % 

2 – Nej: Antal: 43, Andel: 70 % 

3 – Oklar: Antal: 1, Andel: 2 % 

 

V4. Nyhetskategorier - Avser originalartikelns huvudsakliga nyhetskategori. 

1 - Samhälle/Politik (Ex: rör politiska frågor, personer eller samhälleliga företeelser med 

politisk och ekonomisk koppling) Antal: 32, Andel: 52 % 

2 - Hälsa (Ex: dieter, gifter och hälsotips) Antal: 8, Andel: 13 % 

3 - Mat och dryck (Ex: matfusk och gifter) Antal: 4, Andel: 7 % 

4 - Djur & Natur (Ex: Djurrelaterade) Antal: 3, Andel: 5 % 

5 - Teknik (Ex: relaterar till internet eller annan teknik) Antal: 7, Andel: 11 % 

6 - Oklar (Svår att definiera, faller inte in under ovanstående kategorier) Antal: 7, Andel: 11 

% 
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Rörande variabel 5 och 6 kan en enskild granskningsartikel ingå under ett eller två alternativ, 

detta har verkställts i de fall då det hade varit begränsande att utse endast en huvudkategori.  

 

V5. Producerbara innehållsegenskaper  

Materialet kan sägas innehålla vissa grunddrag som kan göra det intressant för användare att 

sprida i de sociala medierna. Vad gäller dessa grunddrag är det ibland problematiskt att 

bedöma, då VG:s granskningar inte återger hela originalartikeln.  

 

1. Gemenskapsinriktat (syftar till att förstärka gemenskaper, genom att ha ett personligt 

tilltal eller väcka känslor) Antal: 16     

2. Mystik (Texter där det inte står klart vem som är upphovsmannen eller vad för intentioner 

texten har) Antal: 2     

3. Humor (Uppenbart humoristiskt innehåll). Antal: 1     

4. Parodi/satir (Inte uppenbart humoristiskt innehåll). Antal: 7     

5. Kontroversiellt material (Material som kan utlösa debatt och kan bygga på motstridiga 

värderingar) Antal: 28     

6. Ryktesbaserat material (Som bland annat hålls vid liv av delare som vill 

skapa osäkerhet kring händelser eller företeelser). Antal: 28      

7. Ofullständigt material (Som skapar möjligheter för läsaren att fylla i de luckor som finns 

eller på annat sätt tillföra något till innehållet. Antal: 0     

8. Odefinierbart (När det är otydligt om materialet uppfyller ovanstående kriterier)  

Antal: 6         
 

 

V6. Ämne - avser originalartikelns innehållsmässiga ämne. 

Dessa kategorier baseras dels på bedömning av hur originalartikelns innehåll beskrivs av VG, 

dels på hur VG väljer att framställa originalartikeln, vilken källa artikeln kommer ifrån, vilken 

kontext den är publicerad i, vilka kanaler den har fått spridning i, vilken diskurs den kan sägas 

ingå i. Vissa artiklar är svåra att kategorisera då de kan sägas ingå i flera olika 

ämneskategorier. 

 

Nedanstående ämneskategorier syftar på det granskade innehållets karaktär. Vilka kan ses 

som generaliseringar av mer komplexa fenomen och frågor. För att få ett kvantitativt mått av 

innehållet skapade vi följande kategorier: 

 

1 - Främlingsfientlighet (rör rasism, etnicitet, religion, främlingsfientliga partier som ingår i 

den politiska och samhälleliga diskursen rörande främlingsfientlighet och nationalism.) 

Antal: 20     

2 - Hälsa & livsstil (även i relation till djur) Antal: 15      

3 - Kändisar/politiker/elit - Antal: 11     

4 - Censur - Antal: 4     

5 - Genus/feminism/Hbtq - Antal: 5     

6 - Övrigt (när artikeln är svår att ämnesbestämma.) Antal: 14     

 

 

V7. Är den granskade nyheten sann? 

1 - Ja - Antal: 2, Andel: 3 % 
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2 - Nej - Antal: 54, Andel: 89 % 

3 - Oklart - Antal: 5, Andel: 8 % 

Bilaga 2 
 

Innehåll – Granskade nyheter av VG 

Datum avser den dag då granskningen är publicerad på VG:s Facebooksida. 

 

1. Nej, nya ministrarna slipper inte skattehöjningarna http://www.metro.se/…/nej-nya-

ministra…/EVHnjg!rrfZX5HQBpuI/ - Publicerad: 2014-10-10. [Hämtad: 2015-04-21] 

V1 - 1 

V2 - 2 

V3 - 2 

V4 - 1 

V5 - 1, 5 

V6 - 3 

V7 - 2 

2. Nej, Snowden har inte avslöjat att CIA utbildat IS-soldater http://www.metro.se/…/nej-snowden-har-

i…/EVHnjp!BEmfUgImy9s/ - Publicerad:16-10-2014. [Hämtad 13-04-2015] 

V1 - 1 

V2 - 2 

V3 - 2 

V4 - 1 

V5 - 5, 6 

V6 - 1, 3 

V7 - 2 

3. Nej, saudisk tv "blurrade" inte Michelle Obama http://www.metro.se/nyheter/nej-saudisk-tv-blurrade-inte-

michelle-obama/EVHoaC!zsSgtZQajdQEU/  - Publicerad: 29-01-2015. [Hämtad 06-04-2015] 

V1 - 1 

V2 - 2 

V3 - 2 

V4 - 1 

V5 - 1, 5 

V6 - 1, 3 

V7 - 2 

 

4. Nej, Gudrun Schyman vill inte förbjuda skägg http://www.metro.se/nyheter/nej-gudrun-schyman-vill-inte-

forbjuda-skagg/EVHnkq!6iNvIXKweN0jI/  - Publicerad: 21-11-2014. Hämtad [01-04-2015] 

V1 - 1 

V2 - 2 

V3 - 2 

V4 - 1 

V5 - 4, 5  

V6 - 3, 5  

V7 - 2 

 

5. Nej, Saudiarabien har inte förbjudit “frestande ögon” http://www.metro.se/nyheter/nej-saudiarabien-har-

inte-forbjudit-frestande-ogon/EVHnkm!uCFyeUu9S3Tc/  - Publicerad: 13-11-2014. [Hämtad 01-04-2015] 

 

V1 - 3 

http://www.metro.se/nyheter/nej-nya-ministrarna-slipper-inte-skattehojningarna/EVHnjg!rrfZX5HQBpuI/
http://www.metro.se/nyheter/nej-nya-ministrarna-slipper-inte-skattehojningarna/EVHnjg!rrfZX5HQBpuI/
http://www.metro.se/nyheter/nej-snowden-har-inte-avslojat-att-cia-utbildat-is-soldater/EVHnjp!BEmfUgImy9s/
http://www.metro.se/nyheter/nej-snowden-har-inte-avslojat-att-cia-utbildat-is-soldater/EVHnjp!BEmfUgImy9s/
http://www.metro.se/nyheter/nej-saudisk-tv-blurrade-inte-michelle-obama/EVHoaC!zsSgtZQajdQEU/
http://www.metro.se/nyheter/nej-saudisk-tv-blurrade-inte-michelle-obama/EVHoaC!zsSgtZQajdQEU/
http://www.metro.se/nyheter/nej-gudrun-schyman-vill-inte-forbjuda-skagg/EVHnkq!6iNvIXKweN0jI/
http://www.metro.se/nyheter/nej-gudrun-schyman-vill-inte-forbjuda-skagg/EVHnkq!6iNvIXKweN0jI/
http://www.metro.se/nyheter/nej-saudiarabien-har-inte-forbjudit-frestande-ogon/EVHnkm!uCFyeUu9S3Tc/
http://www.metro.se/nyheter/nej-saudiarabien-har-inte-forbjudit-frestande-ogon/EVHnkm!uCFyeUu9S3Tc/
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V2 - 2 

V3 - 1 

V4 - 1 

V5 - 1, 5  

V6 - 1 

V7 - 2 

 

6. Nej, Löfven vill inte beskatta sex   

http://www.metro.se/nyheter/nej-lofven-vill-inte-beskatta-sex-det-ar-satir/EVHnjC!H0s88RpgCkbw/  - 

Publicerad 02-11-2014. [Hämtad 02-04-2015] 

 

V1 - 1 

V2 - 2 

V3 - 2 

V4 - 1 

V5 - 4, 5 

V6 - 3 

V7 – 2 

 

7. Nej, Sverige kommer inte vara ett U-land år 2030.  

http://www.metro.se/nyheter/nej-sverige-kommer-inte-vara-ett-u-land-ar-2030/EVHnju!GDNHA6zL9uIXQ/  - 

Publicerad: 24-02-2015. [Hämtad 02-04-2015] 

 

V1 - 1 

V2 - 2 

V3 - 2 

V4 - 1 

V5 - 1, 5 

V6 - 1 

V7 - 2 

 

8. Från FB: Saudiskt rättsfall från 2007 blev “färsk dom” på Avpixlat 

http://www.metro.se/nyheter/saudiskt-rattsfall-fran-2007-blev-farsk-dom-pa-

avpixlat/EVHocl!akpqm94wAMA0M/  - Publicerad: 12-03-2015. [Hämtad 31-03-2015]  

 

V1 - 1 

V2 - 2 

V3 - 2 

V4 - 1 

V5 - 1, 5 

V6 - 1 

V7 - 2 

 

9. Nej, “feministens” arga text om Morran och Tobias är inte på riktigt http://www.metro.se/nyheter/nej-

feministens-arga-text-om-morran-och-tobias-ar-inte-pa-riktigt/EVHobl!iP4L1W9HuGcE6/  - Publicerad 12-02-

2015. [Hämtad 10-04-2015] 

 

V1 - 1 

V2 - 2 

V3 - 2 

V4 - 1 

V5 - 5 

V6 - 5 

V7 - 2 

 

10. Därför är “feminist-bloggaren” som aborterade sitt barn för att det var en pojke förmodligen falsk. 

http://www.metro.se/nyheter/darfor-ar-feminist-bloggaren-som-aborterade-en-pojke-formodligen-

fejk/EVHobk!ktehLYYFk7axM/  - Publicerad: 11-02-2015. [Hämtad 05-04-2015]  

 

V1 - 1 

http://www.metro.se/nyheter/nej-lofven-vill-inte-beskatta-sex-det-ar-satir/EVHnjC!H0s88RpgCkbw/
http://www.metro.se/nyheter/nej-sverige-kommer-inte-vara-ett-u-land-ar-2030/EVHnju!GDNHA6zL9uIXQ/
http://www.metro.se/nyheter/saudiskt-rattsfall-fran-2007-blev-farsk-dom-pa-avpixlat/EVHocl!akpqm94wAMA0M/
http://www.metro.se/nyheter/saudiskt-rattsfall-fran-2007-blev-farsk-dom-pa-avpixlat/EVHocl!akpqm94wAMA0M/
http://www.metro.se/nyheter/nej-feministens-arga-text-om-morran-och-tobias-ar-inte-pa-riktigt/EVHobl!iP4L1W9HuGcE6/
http://www.metro.se/nyheter/nej-feministens-arga-text-om-morran-och-tobias-ar-inte-pa-riktigt/EVHobl!iP4L1W9HuGcE6/
http://www.metro.se/nyheter/darfor-ar-feminist-bloggaren-som-aborterade-en-pojke-formodligen-fejk/EVHobk!ktehLYYFk7axM/
http://www.metro.se/nyheter/darfor-ar-feminist-bloggaren-som-aborterade-en-pojke-formodligen-fejk/EVHobk!ktehLYYFk7axM/
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V2 - 2 

V3 - 1 

V4 - 1 

V5 - 5, 2 

V6 - 5 

V7 - 2 

 

11. Från FB: Nej, Ica säljer inte öl i lösvikt http://www.metro.se/nyheter/nej-ica-butiken-saljer-inte-ol-i-

losvikt/EVHocm!QjSJ2vPgEA5AQ/  

- Publicerad: 13-02-2014. [Hämtad 04-04-2015] 

 

V1 - 1  

V2 - 2 

V3 - 3 

V4 - 3 

V5 - 4 

V6 - 2 

V7 - 2 

 

12. Alkoholförsäljning tillåten i livsmedelsbutiker från 1 april 2015.  
https://sv-

se.facebook.com/viralgranskaren/photos/a.473056826127891.1073741828.472089809557926/57886240888066

5/ - Publicerad: 25-11-2014. [Hämtad: 01-04-2015] 

 

V1 - 2 

V2 - 1 

V3 - 2 

V4 - 3 

V5 - 1 

V6 - 2 

V7 - 2 

 

13. Nej, hiv kan inte spridas i apelsiner http://www.metro.se/nyheter/nej-hiv-kan-inte-spridas-i-

apelsiner/EVHoci!ug8HDsmi2BXE/  

Publicerad: 9-02-2015. [Hämtad 01-04-2015] 

 

V1 - 1 

V2 - 2 

V3 - 2 

V4 - 2 

V5 - 5, 6 

V6 - 1, 2 

V7 - 2 

 

14. Nej, kött med spik i har inte lagts ut i Malmö, Stockholm och Sundsvall 

http://www.metro.se/nyheter/nej-kott-med-spik-i-har-inte-lagts-ut-i-malmo-stockholm-och-

sundsvall/EVHnih!wsgF6YeA1w20M/  - Publicerad: 08-09-2014. [Hämtad: 02-04-2015] 

V1 - 1 

V2 - 2 

V3 - 2  

V4 - 4 

V5 - 6 

V6 - 2 

V7 - 2 

 

15. Ja, hundar har använts som hajbete - men det är ingen “tradition” på ön 

http://www.metro.se/nyheter/nej-hundar-som-hajbete-inte-en-lokal-tradition/EVHnlo!YLwEe95xNeYVk/  - 

Publicerad: 15-12-2014. [Hämtad 03-04-2015] 

 

http://www.metro.se/nyheter/nej-ica-butiken-saljer-inte-ol-i-losvikt/EVHocm!QjSJ2vPgEA5AQ/
http://www.metro.se/nyheter/nej-ica-butiken-saljer-inte-ol-i-losvikt/EVHocm!QjSJ2vPgEA5AQ/
https://sv-se.facebook.com/viralgranskaren/photos/a.473056826127891.1073741828.472089809557926/578862408880665/
https://sv-se.facebook.com/viralgranskaren/photos/a.473056826127891.1073741828.472089809557926/578862408880665/
https://sv-se.facebook.com/viralgranskaren/photos/a.473056826127891.1073741828.472089809557926/578862408880665/
http://www.metro.se/nyheter/nej-hiv-kan-inte-spridas-i-apelsiner/EVHoci!ug8HDsmi2BXE/
http://www.metro.se/nyheter/nej-hiv-kan-inte-spridas-i-apelsiner/EVHoci!ug8HDsmi2BXE/
http://www.metro.se/nyheter/nej-kott-med-spik-i-har-inte-lagts-ut-i-malmo-stockholm-och-sundsvall/EVHnih!wsgF6YeA1w20M/
http://www.metro.se/nyheter/nej-kott-med-spik-i-har-inte-lagts-ut-i-malmo-stockholm-och-sundsvall/EVHnih!wsgF6YeA1w20M/
http://www.metro.se/nyheter/nej-hundar-som-hajbete-inte-en-lokal-tradition/EVHnlo!YLwEe95xNeYVk/
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V1 - 3 

V2 - 3 

V3 - 1 

V4 - 4 

V5 - 6 

V6 - 2 

V7 - 3 

16. Nej, jorden kommer inte mörkläggas i sex dagar av en solstorm http://www.metro.se/nyheter/nej-jorden-

kommer-inte-morklaggas-i-sex-dagar-av-en-solstorm/EVHnjD!6BHmTJ7s5NA/  - Publicerad: 02-11-2014. 

[Hämtad: 03-04-2015] 

V1 - 1  

V2 - 2 

V3 - 2 

V4 - 4 

V5 - 6 

V6 - 6 

V7 - 2 

 

17. Nej, Dylan hade förmodligen ingen spindel i magen http://www.metro.se/nyheter/nej-australiensiske-

dylan-hade-formodligen-ingen-spindel-i-magen/EVHnjq!wmYHxpi9PGxk/ - Publicerad: 17-10-2014. [Hämtad 

03-04-2015] 

 

V1 - 1 

V2 - 2 

V3 - 1 

V4 - 2 

V5 - 6 

V6 - 6 

V7 - 3  

 

18. Dikten är jättefin – men det var inte Tage som skrev den 

https://www.facebook.com/viralgranskaren/photos/a.473056826127891.1073741828.472089809557926/554967

524603487/?type=1  -Publicerad: 26-09-2014. [Hämtad 04-04-2015] 

V1 - 1  

V2 - 2 

V3 - 2 

V4 - 1 

V5 - 1 

V6 - 6 

V7 - 2 

19. Nej, Miljöpartiet har inte förbjudit bruna bönor http://www.metro.se/nyheter/nej-miljopartiet-har-inte-

forbjudit-bruna-bonor/EVHnjl!pNpwuC34vLGzg/ - Publicerad: 13-10-2014. [Hämtad 11-05-2015] 

V1 - 1 

V2 - 2 

V3 - 2 

V4 - 3 

V5 - 1, 6  

V6 - 1 

V7 - 2 

20. Falska rykten sprids om ”super-Reva” http://www.metro.se/nyheter/polis-pa-vardcentral-och-tag-som-

delas-efter-hudfarg-det-ar-falskt-om-super-reva/EVHnjn!x68vvNRAH6TIA/ - Publicerad: 14-10-2014. [Hämtad 

10-05-2015] 

V1 - 1 

V2 - 2 

http://www.metro.se/nyheter/nej-jorden-kommer-inte-morklaggas-i-sex-dagar-av-en-solstorm/EVHnjD!6BHmTJ7s5NA/
http://www.metro.se/nyheter/nej-jorden-kommer-inte-morklaggas-i-sex-dagar-av-en-solstorm/EVHnjD!6BHmTJ7s5NA/
http://www.metro.se/nyheter/nej-australiensiske-dylan-hade-formodligen-ingen-spindel-i-magen/EVHnjq!wmYHxpi9PGxk/
http://www.metro.se/nyheter/nej-australiensiske-dylan-hade-formodligen-ingen-spindel-i-magen/EVHnjq!wmYHxpi9PGxk/
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21. Nej, muslimska gäng har inte tagit över svenska bostadsområden http://www.metro.se/nyheter/nej-
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22. Om du så gärna vill ha ett luciatåg – anordna och gå i det själv http://www.metro.se/jacks-internet/om-

du-sa-garna-vill-ha-ett-luciatag-anordna-och-ga-i-det-sjalv/EVHnkt!TM9NHH3PpJTh6/ - Publicerad: 21-11-
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23. Satiriskt SD-twitterkonto 
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24. Gammalt hat gömmer sig i nya konspirationsteorier http://www.metro.se/jacks-internet/gammalt-hat-
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25. Falsk misshandelshistoria från Sverige togs upp i tal i Auschwitz http://www.metro.se/nyheter/falsk-
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26. Islamistisk hot-lapp" spred oro – men dess arabiska är helt tokig 

http://www.metro.se/nyheter/islamistisk-hot-lapp-spred-oro-men-dess-arabiska-ar-helt-
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27. Nej, pojkarna är inte äldre än nio och tolv år http://www.metro.se/nyheter/nej-pojkarna-ar-inte-aldre-an-
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28. Delade muslimer ut tårta i Nordstan för att fira terrordådet i Paris? 

http://www.metro.se/nyheter/delade-muslimer-ut-tarta-i-nordstan-for-att-fira-terrordadet-i-
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29. Bilden är fruktansvärd men visar inte Boko Haram-massakern i Nigeria, 

http://www.metro.se/nyheter/bilden-ar-fruktansvard-men-visar-inte-boko-haram-massakern-i-
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30. Nej, Kalle Anka kommer inte sluta sändas på julafton, http://www.metro.se/nyheter/nej-kalle-anka-
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32. Skylt från oroligt Ferguson photoshoppad - blev politiskt slagträ 
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33. Vittnen om kaos vid klädutdelning till hemlösa: “Rasistiskt vinklat”  
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34. Nej. tv-inslaget om terroristen har inte censurerats  - och är sju år gammalt. 
http://www.metro.se/nyheter/nej-tv-inslaget-om-terroristen-har-inte-censurerats-och-ar-sju-ar-
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35. Nej, den här mannen blev inte attackerad av nazister 
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36. Barnlöst par "visste inte hur sex går till" – falsk historia sprids på nytt 

http://www.metro.se/nyheter/barnlost-par-visste-inte-hur-sex-gar-till-falsk-historia-sprids-pa-
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37. Nej, det går inte att bota cancer genom att äta citron och bikarbonat 
http://www.metro.se/nyheter/nej-det-gar-inte-att-bota-cancer-genom-att-ata-citron-och-
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38. Nej, ebola har inte upptäckts i Malmö 
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39. Nej, han fick inte maskar i hela kroppen av sushi http://www.metro.se/nyheter/skrackhistorian-om-man-
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40. Nej, det är inte Tiger Woods som säljer en ö i Mälaren http://www.metro.se/nyheter/nej-det-ar-inte-tiger-
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41. Nej, det finns inte insekts-DNA i insulinsprutor 
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42. Nej, att hosta funkar inte - här är ett bättre trick mot hjärtattacker 

http://www.metro.se/nyheter/nej-att-hosta-funkar-inte-har-ar-ett-battre-trick-mot-
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43. Nej, inget elbolag debiterar din mobil när du svarar 
http://www.metro.se/nyheter/nej-inget-elbolag-debiterar-din-mobil-nar-du-svarar/EVHndg!Op3YkAm7ufWQQ/ 
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44. Nej, augusti 2014 är inte första gången på 823 år som innehåller fem fredagar, fem lördagar och fem 

söndagar.  
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45. Nyheten om Cesar Millans död är falsk 
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46. Åtta tweets som visar varför du inte ska lita på historiebildskonton http://www.metro.se/nyheter/atta-
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47. Nej, Instagram kommer inte nollställa ditt konto efter årskiftet http://www.metro.se/nyheter/nej-
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48. Så blir du lurad när du försöker vinna en Playstation på Facebook http://www.metro.se/nyheter/sa-blir-
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49. Nej, du kan inte påverka Facebook genom att kopiera en status  
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50. Nakenbildshotet mot Emma Watson var reklambyråbluff  
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51. It-experten: Dubbelkolla Facebook-varningen innan du delar  
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52. Nej, Hänt extra, Heroes-skådisen är inte kungens son. http://www.metro.se/nyheter/nej-hant-extra-heroes-
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53. Biltjuvar har många metoder, men den här har polisen inte hört talas om 
http://www.metro.se/nyheter/biltjuvar-har-manga-metoder-men-den-har-har-polisen-inte-hort-talas-

om/EVHngc!1899zvsroLkBk/ - Publicerad: 2014-07-03. [Hämtad 09-04-2015] 
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54. Ja, historien om en kvinna som blivit skelögd av 3D-bio är fejk http://www.metro.se/nyheter/ja-historien-

om-en-kvinna-som-blivit-skelogd-av-3d-bio-ar-fejk/EVHnlC!AfFq7MxNb6mDo/ - Publicerad: 2014-12-29. 
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55. Nej, bilden visar inte en makedonier som fått snoppen avskuren  
http://www.metro.se/nyheter/nej-bilden-visar-inte-en-makedonier-som-fatt-snoppen-

avskuren/EVHnjx!ofmiWMT4pV366/ - Publicerad: 2014-11-02. [Hämtad 12-05-2015] 
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56. Hårbollen en SANN historia - och en vandringssägen http://www.metro.se/nyheter/harbollen-en-sann-

historia-och-vandringssagen/EVHnjc!8ZtZP9sGs3aw/ Publicerad: 2014-10-03. [Hämtad 09-05-2015] 
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57. Har hon verkligen tre bröst?  
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58. Nej, Musse Pigg-reklamen från 1934 innehåller inte ett spermaskämt 
http://www.metro.se/nyheter/nej-musse-pigg-reklamen-fran-1934-innehaller-inte-ett-
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59. Den vänstrande tvillingsystern tillagd i efterhand  
http://www.metro.se/nyheter/den-vanstrande-tvillingsystern-tillagd-i-efterhand/EVHoae!VWTjOmKo13Yms/ - 
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60.Teckningen är fin – men den är inte Banksys http://www.metro.se/nyheter/teckningen-ar-fin-men-den-ar-

inte-banksys/EVHoah!qD26eVxqKzRtI/  - Publicerad: 2015-01-08. [Hämtad 09-05-2015] 
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61. Nej, konstnär i New York säljer inte osynlig konst för miljonbelopp 

http://www.metro.se/nyheter/nej-konstnar-i-new-york-saljer-inte-osynlig-konst-for-

miljonbelopp/EVHnja!C6AMdhWOjrcuU/  - Publicerad: 2014-10-03. [Hämtad 10-05-2015] 
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