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Uppsatsen tar utgångspunkt i en pågående diskussion kring postsanningsbegreppet och 

fokuserar på hur det samhällsvetenskapliga forskningsfältet empiriskt och teoretiskt belägger 

hur vi befinner oss i ett postsanningssamhälle. Studiens syfte är att utifrån en kritisk textanalys 

analysera det akademiska samtalet om postsanningsbegreppets bakomliggande mekanismer, 

sanningsanspråk och empiriska belägg för postsanningsbegreppets etablering. Det teoretiska 

ramverket består av teorier kring de bakomliggande mekanismer samt vetenskapsteoretiska 

utgångspunkter i sociologins sanningsanspråk. Uppsatsens slutdiskussion bottnar i en vidare 

diskussion om samhällsvetenskapens vetenskapliga förhållningsätt till postsanningsbegreppet 

och ett teoretiskt resonerande och förklarande kring de bakomliggande mekanismerna. 

Uppsatsen belyser hur postsanningsbegreppet kan ses som ett metanarrativ av nyhetsmediernas 

skiftande sanningsmonopol och hur det samhällsvetenskapliga forskningsfältet, i relation till 

det akademiska samtalet kring postsanning, försöker positionera sig kring begreppet. 
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Begreppets uppkomst 

Prefixet post hänvisar till ett fenomens övergång till nytt skifte i relation till något som redan 

varit. Begreppet postsanning antyder en förändring i relationen till sanning och används i ett 

försök att beskriva vår samtid. I en tid där sociala mediers omfattande informationsnätverk 

utgör både individers privata och offentliga sfär för nyhetersspridning, information och 

åsiktsutbyte har individers röster och åsikter fått en allt större plats i vardagen (Svenskarna & 

Internet 2016). Perspektiv och åsikter diskuteras i den nya offentligheten vilket ligger till grund 

för nya allmänna opinioner kring olika sakfrågor. Det är i denna kontext som 

postsanningsbegreppet uppstått. 

Oxford Dictionaries motiverade valet av postsanning som årets ord 2016 med den 

ökade frekvensen av termen i samband med Storbritanniens folkomröstning om att gå ur EU 

och presidentvalet i USA. När termen presenterades gjordes det även med en kort historisk 

genomgång av ordets bakgrund. Oxford Dictionaries skriver att ordet förekommit med den 

nuvarande definitionen under det senaste årtiondet, men att det under enbart ett år gick till att 

bli en term som förklarade den allmänna uppfattningen om denna tidseran för stora delar av 

västvärlden (Oxford dictionaries: word of the year 2016). Begreppet uppstod ur Stephen 

Colbert’s ord truthiness som syftar till ”när något uppleves eller känns sant, även om det 

nödvändigtvis inte är det” (Oxford dictionaries: word of the year 2016, min översättning). Det 

samhällsvetenskapliga fältet måste förhålla sig till påståendet om att vi numera befinner oss i 

ett postsanningssamhälle genom att försöka förstå de bakomliggande mekanismerna för detta 

tillstånd, samt diskutera och problematisera begreppets innebörd. 

Daniel Trilling (2016) ställer sig frågande i den akademiska tidskriften New Humanist 

till om vi befinner oss i en era av postsanningspolitik. Han betonar att diskussionen om 

postsanning kräver att det finns någon form av bevis för postsanning och att det krävs perspektiv 

som ifrågasätter och framhäver komplexiteten i sammanhangen som gynnar diskussionen. Det 

är ett flertal aspekter som samspelar i våra försök att förklara verkligheten runt omkring oss och 

postsanningsbegreppet tvingar oss att betrakta sanningsanspråk och osanningar med nya ögon. 

Genom att analysera begreppet utifrån sociologins vetenskapsteoretiska utgångspunkter i 

diskussioner kring individens verklighet och kunskap om den, samt hur denna kunskapen ligger 

till grund för olika typer av sanningsanspråk, kan vi föra en diskussion genom vilken vi kan 

försöka förstå postsanningsbegreppet och dess mekanismer. 
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Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur diskussionen kring postsanningsbegreppet framhävs och 

argumenteras inom den samhällsvetenskapliga disciplinen. Uppsatsen ämnar problematisera 

användningen av postsanningsbegreppet och redogöra för begreppets anspråk samt att teoretiskt 

diskutera bakomliggande mekanismer från vilka begreppet säger sig uppstå. Studiens syfte är 

såldes att bringa klarhet i begreppet postsanning utifrån följande frågeställningar:  

 Utifrån vilka vetenskapsteoretiska utgångspunkter och sanningsanspråk görs 

begreppsdefinitionen av postsanning? 

 Vilka bakomliggande mekanismer identifieras och problematiseras? 
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Tillvägagångsätt 

 

Det metodologiska ramverket 

Uppsatsen tar avstamp i en vetenskapsfilosofisk diskussion kring sanningsanspråk i förhållande 

till det vetenskapliga forskningsfältet i vilket begreppet postsanning definieras och 

problematiseras. Studiens metod är en textanalys med karaktärsdrag av en metaanalys. 

Uppsatsens metod fokuserar således på att göra en sammanvägning av den tidigare forsningens 

resultat, det vill säga en analys av analyserna med fokus på texterna. 

Textanalysen är en del av den hermeneutiska vetenskapstraditionen och fokuserar på 

tolkningen av texter. Textanalysen som metod kan anlägga olika former av tolkningsstrategier 

beroende på undersökningens syfte och fokus. Denna uppsats har en avsändarorienterad 

tolkningsstrategi då studien fokuserar på texter producerade av samhällsvetenskapliga forskare 

i egenskap av grupp och med specifik position i samhället när det kommer till 

kunskapsproducering. Uppsatsens syfte och metodologiska utgångspunkt återfinns således i de 

perspektiv och argumentationer som forskarna framför i sina akademiska publikationer 

(Bergström & Boréus, 2005:32). Texterna bearbetas med hjälp av den hermeneutiska cirkeln 

då textens olika beståndsdelar tolkas utifrån helheten och den större kontexten utifrån vilken 

innebörden av begreppen och perspektiven förstås. Tolkningsprocessen består av att förstå 

textens genre som akademisk artikel då detta präglar strukturen för texten och dess språkbruk, 

samt tolkning av textens innebörd i den tid och kontext den producerats inom (Bergström & 

Boréus, 2005:25f). Empirin utgörs av texter skrivna av forskare inom samhällsvetenskapen. 

Texterna används för att förstå mer om den samhällsvetenskapliga sfären, som i sin tur försöker 

förstå en större samhällelig kontext och utveckling. Det är i denna aspekt som textanalysen i 

denna uppsats har en form av metaanalys eftersom empirin även analyseras i relation till den 

större samhälleliga kontexten som artiklarna också försöker förklara (Bergström & Boréus, 

2005:32f). 

Uppsatsens medologiska tillvägagångsätt har utgått ifrån texternas beståndsdelar och 

innebörd som har tematiserats och kategoriserats utifrån de framträdande teman som återfunnits 

i det empiriska materialet. Tematiseringen utgår ifrån den begreppsdefinition och 

argumenterande analys som de samhällsvetenskapliga forskarna gör för att beskriva vilka 

bakomliggande mekanismer som gett upphov till postsanningsbegreppets etablering samt med 

vilka empiriska belägg och sanningsanspråk som detta skifte motiveras och definieras. 
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Metodkritiska reflektioner 

Det hermeneutiska vetenskapsteorins fokus på tolkandet förutsätter att det finns en förförståelse 

utifrån vilket en tolkning kan göras. Tolkningsproblematiken i analysens metodologiska 

utgångspunkter är hur min förförståelse, erfarenhet och relation till min samtid påverkar min 

tolkningsprocess (Bergström & Boréus, 2005:25). Genom att vara medveten om min 

förkunskap som student inom sociologi och tidigare medie- och kommunikationsvetenskap i 

valet av metodologiska utgångspunkter och teoretiskt ramverk har jag försökt att visa på en 

teoretisk och sociologiskt historisk bredd för att positionera denna uppsats mot forskningsfältet. 

De tolkningar som görs i uppsatsen är bundna till den samtid som uppsatsen är skriven i och 

måste således även ställas i relation till forskningsfältets resonemang, som även de är skrivna 

under samma tid men från författare från olika universitet och länder (Bergström & Boréus, 

2005:25). Argumenten som förs är därför teoretiskt underbyggda och resonerande med 

grundliga hänvisningar till teoretiska argument och påståenden. 

Alternativa metoder som skulle vara aktuella för denna typ av undersökning skulle 

kunna vara en begreppshistorisk studie där begreppets ursprung och utveckling skulle utgöra 

den metodologiska och analytiska inriktningen (Bergstöm & Boréus, 2005:181f). 

 

Urval och begränsningar 

Det empiriska materialet består av akademiska artiklar som behandlar begreppet postsanning. 

Studiens avgränsning och insamlingen av det empiriska materialet har gjorts utifrån akademiska 

principer kring publicerade forskningsartiklar som är kollegialt granskade (sk. peer review) och 

som publicerats i akademiska tidskrifter. Urvalet har avgränsats till att enbart bestå av artiklar 

från samhällsvetenskapliga ämnen eftersom deras förhållande till påståendet att vi lever i en 

postsanningsvärld är relevant för hur det samhällsvetenskapliga forskningsfältet diskuterar 

begreppet. Insamlingen och identifieringen av det empiriska materialet gjordes med hjälp av 

sökningar i databasen LUBsearch med sökorden ’post-truth’, ’post-truth politics’ och ’post-

truth era’. Avgränsningen bestod dels av ovanstående kriterier men omfattade även en tidsram 

för insamlingen. Denna tidsram sträckte sig från när den tidigaste artikeln som benämnde 

begreppet postsanning publicerades (2015) och fram till 14 april 2017. Empirin består av 15 

artiklar publicerade i de akademiska tidskrifterna: Educational Philosophy and Theory, Social 

Studies of Science, New Perspectives och Communication, Culture and Critique. 
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Två artiklar uteslöts från det empiriska materialet då dessa ej behandlade begreppet utan enbart 

benämner det i sin sammanfattning. Även sökordet ’postsanning’ användes men gav inga 

resultat. 

En relevant urvalskritik är att de akademiska tidskrifterna inte består av de mest 

etablerade och största akademiska tidskrifterna. Som motargument måste empirin ses gentemot 

den större kontexten av det akademiska samtalet som artiklarna är en del av. Urvalets kriterier 

betonar därför vikten av att enbart använda sig av peer review-artiklar, då de granskats utifrån 

den akademiska sfärens kriterier för vetenskapliga texter. Empirins representation av den 

akademiska sfären är relevant utifrån vetenskapsteoretiska utgångspunkter och 

sanningsanspråk då begreppet postsanning undersöks och dekonstrueras, samt analyseras 

utifrån en kontinuerlig diskussion om begreppets definition, vetenskaplig kumulativitet och 

konsekvenser. Avgränsningen till att enbart studera akademiska artiklar istället för 

nyhetsmedier består främst av forskningsvärlden kunskapsanspråk och särställning i 

förhållande till sanningsanspråk. 

Uppsatsens disposition och tillvägagångsätt har först fokuserat på den tidigare 

forskningens redovisning och positionering i relation till uppsatsens ämne. Detta innefattar en 

kort och koncis genomgång av det sociologiska disciplinens utveckling och förhållande till 

sanningsanspråk kring kunskap, och fungerar som en ingång för analysens mest centrala delar 

av det samhällsvetenskapliga forskningsfältets anspråk och teoretiska förklaring av 

postsanningsbegreppet. Detta redovisas i analysens första del då detta har en avgörande roll för 

förståelsen kring utvecklingen av begreppet och dess anspråk. Den andra analysdelen fokuserar 

på empirins vetenskapsteoretiska sanningsdefinitioner i relation till påståendet att vi lever i en 

postsanningsvärld. Den tredje analysdelen fokuserar på att teoretiskt förklara, sammanväva och 

utveckla de bakomliggande mekanismer som pekas ut som ansvariga för det samhälleliga skiftet 

samt hur forskarna empiriskt belägger sina anspråk på att vi lever i en postsanningsvärld. 

Slutligen förs en diskussion kring de empiriska beläggen i relation till påståendet att vi lever i 

en postsanning och en kritisk reflektion kring samhällsvetenskapens hantering av begreppet.  
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Det teoretiska ramverket 

Det teoretiska ramverket innefattar de teorier som uppsatsen tar sin utgångspunkt i, hur de 

används i relation till varandra och vad de behandlar. Dessa behandlas i varsitt stycke nedan. 

 

Kunskapskompass i en socialt konstruerad värld  

De teoretiska perspektiv och begrepp som uppsatsens analytiska del omfattar består främst av 

teoretiska och metodologiska utgångspunkter som omfattar kunskap, verklighet och 

sanningsanspråk för att försöka förstå och positionera postsanningsbegreppet i de forskningsfält 

som identifierar och problematiserar begreppets uppkomst och anspråk. Dessa teoretiska 

utgångspunkter utgörs av makroperspektiv som även binder samman vilka bakomliggande 

mekanismer som pekas ut som orsaker för det påstådda skiftet. Dessa består av teorier kring 

nyhetsrapportering, nätverkssamhället, informationsflöde samt teorier kring medborgerligt 

deltagande och politik. Tillsammans utgör dessa det omfattande teoretiska ramverk vilket 

postsanningsbegreppets utveckling diskuteras och problematiseras. 

Peter L. Berger och Thomas Luckmann (1991) teoretiserar kring hur verkligheten 

socialt konstrueras och hur vardagens verklighet utgör en grund för hur individer i en verklighet 

kan förstå och införskaffa sig kunskap om sin verklighet. Utifrån denna grundläggande 

redovisning av den subjektiva verklighetens avgörande aspekter för att förstå verkligheten och 

det sociala samspelet, förs en diskussion kring kunskapsackumulation och människors 

förhållande till sin egen subjektivitet. För att ge en överblick över sociologins epistemologiska 

utgångspunkter och förhållande till sanningsanspråk används David Inglis och Christopher 

Thorpe (2012) teoretiska översikt över sociologins utveckling och förhållande till 

epistemologiska och filosofiska frågeställningar. Via Inglis och Thorpe (2012) introducerats 

Jean-François Lyotards teori kring metanarrativ som ligger till grund för en diskussion kring 

post-sanningsbegreppets skepticism och utbredning. Thomas S. Kuhn (2012) och Brian Fay 

(1996) används för att belysa forskningsvärldens ställning och problematisering av det 

vetenskapliga kunskapsanspråket. Deras filosofiska utgångspunkter kring kunskap och deras 

reflekterande samt problematiserande av vetenskapsteoretiska utgångspunkter och metodologi 

har en bärande roll i uppsatsens analytiska delar. 
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Information i postsanningssamhället 

För att förstå kritiken till de utpekade mekanismerna som banat vägen för vad som definieras 

och problematiserats som post-sanningssamhället och post-sanningspolitik används teorier 

kring information och kunskap utifrån nyhetsmedier, sociala medier och politik. 

Jean Baudrillard (1988) för ett teoretiskt resonemang om utvecklingen till ett mer 

abstrakt och transparant samhälle i form av hyperrealitet, där kommersialiserade inflytanden 

och röster blir allt mer normaliserade. Baudrillards radikala teori används för att försöka förstå 

hur postsanningsbegreppet kan ses som ett tecken för vår allt mer abstrakta och medierade 

förhållande till vår uppfattning av varandra, världen och vår verklighet. Informationsspridning 

och inramning utgör således den andra häften av uppsatsens teoretiska ramverk där information 

har en avgörande roll för verklighetsuppfattning och bildning, samt utgör den mest primära 

beståndsdelen för upprätthållandet av de liberaldemokratiska institutionerna. 

Manuel Castells (2009) och Roger Silverstones (2007) teoretiska utgångspunkter om 

makten över informationen och hur denna information ligger till grund för vår verklighetsbild 

och kunskapsackumulation, används för att belysa problematiken kring informationsöverflöd 

och nyhetsrapporterings narrativ. Silverstones (2007) redogör för nyhetsmediernas roll som 

förmedlare och tolkande av verkligheten. Detta ställs i relation till konsekvenserna av 

postsanningssamhällets framväxt. Peter Dahlgrens (2009) teori kring det medborgerliga 

aktörskapet och de bärande aspekterna för att en individ ska kunna identifiera sig som en del av 

den medborgerliga kulturen utgör analysens mest centrala komponent i diskussionen om 

postsanningsbegreppets inverkan på det demokratiska deltagandet och engagemanget. Hur 

aspekter som kunskap, tillit, värderingar och praktiker inom samhällets olika sfärer tillsammans 

utgör grunden för ett demokratiskt engagemang (Dahlgren, 2009:124). Dahlgren (2009) ställs i 

relation till Chantal Mouffes (2008) teorier kring det politiska, hur den politiska diskursen 

präglas av ett antagonistiskt förhållningssätt mellan politiker vilket ökar misstro till det 

deliberativa demokratisystemet.  
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Kampen om sanningens trovärdighet 

Uppsatsens analys delas in i tre övergripande teman: Kunskapen om sanningen i konstruktionen 

av verkligheten, Det akademiska samtalet kring postsanning, samt Den obscena och förföriska 

försäljningen av information. 

 

Kunskapen om sanningen i konstruktionen av verkligheten 

För att förstå postsanningsbegreppets uppkomst och omdiskuterade position inom den 

samhällsvetenskapliga forskningssfären måste en redogörelse för hur vi överhuvudtaget kan ha 

kunskap om något och i sin tur göra sanningsanspråk utifrån denna kunskap göras. Värt att 

notera är att filosofins diskussion kring sanning och verkligheten inte omfattas på det djup och 

ingående bredd som ämnet dedikerat sin existens till att försöka besvara (Machan, 2017). Denna 

uppsats förhåller sig till vetenskaplig kumulativitet (Kuhn, 2012), och kommer således redogöra 

för hur den sociologiska disciplinen med hjälp av filosofiska frågeställningar utvecklats och 

utvecklat ett vetenskapligt sanningsanspråk från vilket en verklighet samt kunskap om denna 

kan betraktas, undersökas och reproduceras. 

Bakgrunden och uppkomsten av postsanning som begrepp kan förstås utifrån den 

sociologiska disciplinens olika paradigm och anspråk kring sanning som begrepp. Postsanning 

beskrivs som ett symtom på en värld i vilken objektiva fakta inte längre utgör grunden för hur 

vi förhåller oss till anspråk och kunskap i formandet av den allmänna opinionen, utan att det 

snarare har ersatts med personlig tro, upplevelser och känslor i relationen till fakta och 

sanningsanspråk (Oxford dictionaries: post-truth). Inställningen till objektiva fakta är det som 

i Oxfords definition och samhällsforskare hävdar har förändrats, den kan inte längre ses som 

objektiv till den grad att individers upplevelser, känslor och tro ersätter hur en individ väljer att 

uppfatta eller avfärda något som sant. Det har alltså skett en förändring som hotar tilliten till 

det demokratiska, medicinska och vetenskapliga samhället. Om ingen längre litar eller tror på 

den fakta som myndigheter, doktorer, lärare och nyhetsmedier ger oss, hur kommer det då att 

påverka det medborgerliga aktörskapet och våra sociala liv? Det är denna typ av frågor som 

olika forskare inom den samhällsvetenskapliga disciplinen nu ställer sig i sina publikationer 

kring postsanningens inverkan och uppkomst. 

Det är trovärdigheten eller bevisningen i sanningsanspråken som avgör om något blir 

en sanning. Detta sanningsanspråk kommer alltid att betraktas utifrån den verklighet, i from av 

kontext och tid, och med vilket kunskapsanspråk som påståendets görs (se Luckmann & Berger, 
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1991:Fay, 1996). Den klassiska sociologins framväxt präglas av ett starkt filosofiskt arv, främst 

från Immanuel Kant och Friedrich Hegel kring relationen mellan upplevd verklighet och 

kunskapen om denna verklighet. Kant bidrog till etablerandet av begreppen epistemologi och 

ontologi i förhållande till de dåvarande hegemoniska vetenskapsteoretiska utgångspunkterna 

hos realismen och idealismen (Inglis & Thorpe, 2012:15). Realismen förutsätter att det existerar 

en verklighet självständig från mänsklig uppfattning och tolkning samt att denna verklighet har 

en egen inneboende ordning vilket verkligheten förhåller sig till (Fay, 1996:202). Den kognitiva 

förståelsen och den synliga världen runt omkring utgör tillsammans världen, det vill säga, vi 

har format världen genom våra sinnen samtidigt som objekten i världen inte alla är begripliga 

(Inglis & Thorpe, 2012:15). Kants tankar kombinerades med Hegels och utmynnar i teorier 

kring de sociala strukturerna och individernas handlingar. Dessa är dialektiskt växelverkande, 

och används för att förstå hur individer tillsammans skapar och förändrar samhället genom sina 

sociala relationer, vilket i sin tur ligger till grund för deras förståelse kring och om deras 

verklighet. Det vill säga är det diskursiva och dialektala förhållningsättet mellan individers 

uppfattning av sin verklighet och kunskaper om denna med och skapar verkligheten (Luckmann 

& Berger, 1991). Det som gör att individer uppfattar att de lever i verkligheter bygger på hur 

olika samhällen och kulturer är föränderliga nog att förändras samt att individerna är med och 

upprätthåller, tolkar och förändrar samhället och kulturerna (jfr Fay, 1997:Luckmann & Berger, 

1991 och Inglis & Thorpe, 2012). 

Det är dessa utgångspunkter som gör det möjligt för oss att studera samhället och 

individerna inom det. Frågor som rör hur en verklighet kan vara möjlig och hur vi ackumulerar 

kunskap är grunden för samhällsvetenskapen. Kunskapen om vår verklighet är central för oss 

att förstå hur vi förstår oss själva och andra inom den. Luckmann & Berger (1991) tar 

utgångspunkt i konstruktionen av vardagens verklighet för att redovisa hur utgångspunkterna i 

de sociala relationerna inom vardagens verklighet påverkar hur verkligheten konstrueras. Detta 

sker genom sociala vanor och ritualer, vilket gör verkligheten förståelig och begriplig. 

Uppfattningen av verkligheten har alltid en utgångspunkt i de sociala relationerna genom den 

generaliserade andre, därför kan inte den fysiska världen uppfattas objektivt (Luckmann & 

Berger, 1991:183f). Samhället som en objektiv verklighet upprätthålls genom etablering och 

socialisering kring normer och ideal för vad som anses vara acceptabla handlingar samt vilka 

verklighetsuppfattningar som utgör grunden för upprätthållandet och internaliseras av den 

subjektiva verkligheten (Luckmann & Berger, 1991:69f). 
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Kunskapens centrala del återfinns bland annat i språket som hjälper oss att återge och uttala 

upplevelser och perspektiv som gör att den objektiva världen kan tolkas till den subjektiva, och 

tvärtom. Med hjälp av teoretisk förståelse görs vardagen och dess sociala relationer förståeliga 

(Luckmann & Berger, 1991:153). Det som Luckmann och Berger (1991) betonar är att den 

objektiva verkligheten aldrig helt kan internaliseras i medvetandet då den är alldeles för massivt 

att ta till sig (1991:149). 

Sanningsanspråken kring verkligheten återfinns hos Friedrich Nietzsche i hans kritik 

av naturvetenskapens hegemoniska makt över definitionen av objektiv sanning i form av fakta. 

Han argumenterade för hur naturvetenskapsmännen på så sätt hävdar sin makt över sig själva 

som utövare och etablerare av sanning. Michel Foucault tar utgångspunkt i Nietzsche i sina 

tankar kring kunskap som makt, hur vetenskapsmännen hävdar sin makt och befäster den 

genom sanningsanspråk och kunskapsproducering om verkligheten och kunskapen om denna 

(Inglis & Thorpe, 2012:35f). För Foucault används sanningsanspråk som ett sätt genom vilket 

makt manifesteras och etableras i ett samhälle (Fay, 1996:200). Makten att definiera begrepp, 

tolka och att göra vetenskapliga sanningsanspråk kring vår upplevda verklighet leder oss till 

hur vi kan förstå begreppet postsanning som ett nytt begrepp som ämnar förklara vår samtid. 

Vad gör något till sant? Vem gör dessa sanningsanspråk? Hur kan vi förstå hur postsanning som 

begrepp används för att förklara den subjektiva verkligheten genom att göra anspråk på den 

sociala konstruktionen av en objektiv verklighet? 

Först och främst, hur kan vi förstå vårt förhållande till påståendet att något är sant? För 

att något ska kunna betraktas som sant föreligger det att det beskrivs eller redovisas objektivt1 

(Fay, 1996:204). Som studenters fokus på att eliminera all form av subjektivitet i uppsatser och 

att alltid förhålla sig kritisk till sin egen subjektivitet i arbeten eller tolkningar, allt för att 

uppsatser eller arbeten ska upprätthålla den akademiska trovärdigheten och sanningsanspråk 

för att vara relevant och korrekt. Subjektiva rester vilseleder försöket till trovärdiga 

vetenskapliga anspråk (Fay, 1996:202). Likt när nyhetsmediers rapportering frångår den 

objektiva principen i skildringen av en händelse och således inte uppfyller sitt uppdrag som 

informationsförmedlare (Silverstone, 2007:Camponez, 2014). Paradoxen i 

samhällsvetenskapens förhållande till objektiviteten återfinns i den subjektiva förståelsen och 

kunskapsackumulationen förståelsen av omvärlden. Information som bearbetas, reflekteras och 

integreras i de individuella referensramarna bli till kunskap hos den enskilda individen och 

                                                           
1 Det objektiva förhållningsättet bygger på att det finns en gemensam definition om vad som är ett objektivt 

förhållningsätt samt om vad det objektiva förhållningsättet refererar till. 
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bygger på en högst individuell bearbetning av information förmedlad av en annan individ (jfr 

Dahlgren, 2009:109 och Luckman & Berger, 1991). Även vetenskaplig kumulativitet, vilken 

förutsätter att den objektiva verkligheten tolkas genom våra sinnen och på så sätt gör det möjligt 

för oss att empiriskt säga något om den, utgår ifrån att all forskning inom samma område ska 

kunna relateras till dess tidigare forskning (Kuhn, 2012:Bergström & Boréus, 2005:51). Den 

positivistiska epistemologin förutsätter en realistisk ontologi, här återkommer således Kants 

filosofiska utgångspunkter i betraktelsen av verkligheten och kunskapen om denna. I den 

positivistiska epistemologins bemärkelse består fakta av att bedöma och förklara verkligheten 

empiriskt och på så sätt införskaffa sig kunskap om denna redan existerade verklighet (Fay, 

1996:202f). 

Postsanningsbegreppets dekonstruktion av det hegemoniska sanningsanspråket av 

objektiva fakta har liknande drag med Lyotards postmodernistiska kritiska teori om 

metanarrativ. Lyotard utgick från Nietzsches och Ludwig Wittgensteins teorier om att det inte 

finns en sanning, utan att det snarare var flera olika sanningar som i olika kontexter kunde vara 

sanna och i andra vara osanna (Inglis & Thorpe, 2012:197f). Dessa olika sanningar har en 

utgångspunkt i att kunskap alltid är subjektiv snarare än objektiv utifrån upplevelsen av 

vardagens verklighet (Luckmann & Berger, 1991). Lyotards metanarrativ är berättelsen om 

berättelser, med en övergripande karaktär för att täcka upp för de mininarrativ som varje 

samhälle består av, det vill säga en grupps perspektiv inom ett samhälle som existerar för att 

begreppsliggöra gruppens förståelse av världen och sig själva i förhållande till den (Inglis & 

Thorpe, 2012:198). 

Det är här kunskapens fragmenterade utbredning och påverkan av den subjektiva 

upplevelsen av den objektiva verkligheten gör det möjligt att tala om gruppers perspektiv och 

upplevelser. Det är metanarrativet som fungerar som den övergripande berättelsen utifrån vilket 

mini-narrativen utgår ifrån (Inglis & Thorpe, 2012:198). Frågan som då uppstår är om 

postsanning kan ses som ett samtida metanarrativ i den aspekten att den personliga tron på fakta 

görs utifrån personliga upplevelser och känslor, snarare än utifrån dess objektivitet och 

sanningsanspråk? Vilken grupps metanarrativ är det då som ligger till grund för begreppets 

uppkomst och etablering? 

Ämnen som är metanarrativ är nödvändigtvis sanna, den epistemologiska osäkerheten 

i sanningsanspråket ger metanarrativ ingång och som i den aspekten tillkännager ett monopol 

på gruppens sanning (Inglis & Thorpe, 2012:198). Inglis & Thorpe (2012) hävdar att den 

postmodernistiska tankegången etablerat en ”skepsis mot metanarrrativen” (2012:198). 
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Det västerländska samhället har anammat en relativistisk ståndpunkt gentemot absoluta 

sanningar och omfamnar snarare osäkerheten och ovissheten kring vissa aspekter och 

sanningsanspråk än att omfamna dem som sanningar (Inglis & Thorpe, 2012:199). Det 

perspektivistiska synsättet har blivit mer centralt för att förstå samhällens komplexitet (Fay, 

1996). För att återgå till exemplet med studenter som skriver uppsatser och deras 

förhållningssätt till subjektivitet, är även det perspektivistiska förhållningssättet en viktig aspekt 

för ett vetenskapligt anspråk. Dels stärks resonemangen av argumentationens teoretiska 

mångfald, men framförallt blir subjektiviteten återigen en mindre påtaglig del eftersom 

kunskapsanspråken grundar sig i vetenskaplig kumulativitet – i redan etablerade 

begreppsliggörande, teoretiska bedömningar och antaganden om verkligheten (Fay, 1996:75). 

Som nämns i detta kapitel är det ett flertal aspekter som samspelar i försöken att 

förklara verkligheten runt omkring oss. Utifrån vilka vetenskapsteoretiska utgångspunkter kan 

det akademiska samtalet kring definitionen av postsanningsbegreppet förstås i relation till 

ovanstående resonemang kring kunskapen och sanningens relation till individens 

verklighetsuppfattning och förståelse? 

 

Det akademiska samtalet kring postsanning 

Det empiriska materialet utgår ifrån olika former av sanningsdefinitioner. Vissa författare 

skriver fram sin metodologiska bakgrund medan andra inte redovisar vilken sanning det är som 

de syftar på i sina vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Det som är konsekvent är att det rör sig 

om en gemensam definition av en samhällsvetenskaplig sanningsdefinition som utgår ifrån den 

sociala dimensionens och relationers gråzon av strukturer och förhållande till olika sanningar. 

Postsanningsbegreppet innefattar således inte ett frångående från sanningar i form av fakta 

kring de naturvetenskapliga sanningsanspråken - exempelvis gravitation, som har tydliga 

kausalitetsamband och som går att bevisa och repetera, något som alla förhåller sig till och 

uppfattar som ett faktum. 

De sociala relationerna gör definitionen och relationen till sanningar svårare, då det 

som anses vara sant i en kontext och tid, inte behöver vara sant i en annan. De sociala 

relationernas komplexitet, kontext och relationsförhållande gör kausalitetsanspråk svåra att 

hävda eftersom varje situation är unik i sig. Det är i denna kontext som det akademiska fältet 

sanningsanspråk och sanningsdiskussionen kan förstås – då de alla utgår ifrån en gemensam 

definition av vad som är postsanningspolitik och vilka de bakomliggande mekanismerna är. 
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Det som däremot skiljer dem åt är att de har olika vetenskapsmetodologiska utgångspunkter för 

hur de betraktar och analyserar sin verklighet – och därmed sin relation till sanningsanspråk om 

sanningen. 

Benjamin Tallis (2016) framhäver att hans redaktionella akademiska text inte ska 

fokusera på ”insightful analyses and heartfelt commentaries on these topics” utan snarare ska 

agera som en motiverande text genom att belysa en progressiv postpositivistisk akademiskt 

perspektiv (2016:7). Det föreligger alltså ingen empirisk eller analytisk redogörelse för hur 

Tallis (2016) använder och definierar begreppet postsanning, det som däremot förekommer är 

en uppmaning till engagemang för postpositivister att tillsammans engagera sig inom 

postpolitiken då deras vetenskapsteoretiska syn på sanning och objektiva fakta gör deras 

engagemang extra viktigt (Tallis, 2016:8). Han lyfter fram skillnaden mellan 

postsanningspolitik och postpositivistiskt vetenskapsmetodologi, men även epistemologiska 

likheter mellan postsanning och postpositivism i etiska och normativa likheter (Tallis, 2016:9). 

Detta då postpositivismen bygger på att kunskap alltid utgår ifrån antaganden från forskare via 

teorier som är normativa, då en objektiv värld inte existerar eftersom tolkande alltid sker med 

hjälp av teorier (Adcock & Bevir, 2010:87ff). Postpositivismen kan således fungera som en 

brygga för skiftet till en postsanningsvärld genom att hitta sanningarna inom det sociala (Tallis, 

2016:7). 

Micheal Peters (2017a) för ett filosofiskt och teoretiskt resonemang kring postsanning. 

Framförallt utifrån Foucaults genealogi av Parrhesia och Arendts resonemang kring lögnen i 

ett demokratiskt system. Peters (2017a) teoretiska utgångspunkter berör hur lögn och sanning 

kan återkopplas till centrala aspekter av den sociala relationen. Jayson Harsin (2015) bygger 

sitt resonemang utifrån Foucaults regimes of truth, där sanningsdiskurser ses som historiskt 

präglade för specifika tider och platser i form av samhälleliga mekanismer. Harsin talar om ett 

skifte till en regimes of posttruth där nya sociokulturella praktiker förhåller sig till sanningen 

där nya maktaspekter är med och konkurrerar om medborgarnas deltagande, konsumtion och 

uppmärksamhet. 

Sharon Rider (2017) och Tracy Bowell (2017) betraktar även postsanningsbegreppet som 

diskursivt präglat och ställer det i relation den sociala relationens komplexitet i förhållandet till 

påståendens sanningsanspråk. 

In critical thinking instruction, we emphasise that reaching the true or most likely 

belief involves examining candidate claims against a background of evidence, 
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testing whether you would be justified in holding them. But if the evidence is sourced 

solely from within our own echo chamber, it is likely simply to reinforce our beliefs; 

we fall prey to confirmation bias. (Bowell, 2017:583f) 

Denna relation till sin egna kunskap och uppfattning av verkligheten präglar uppfattningen av 

sanningsanspråket. Rider (2017) ställer detta i relation till den gemensamma definitionen av 

vissa socialiserade sanningar som ligger till grund för hur individer i ett samhälle avfärdar något 

som lögn utan att ”..embrace some epistemological doctrine of objectivity, evidence, or 

empirical facticity” (2017:570). Sergio Sismondo (2017) anlägger även han ett kritiskt 

perspektiv i relation till postsanningsbegreppet och hur detta ställer sig till kunskapsstrukturer 

och en relativistisk syn på sanningspåståenden.  

Our arguments that ’it could be otherwise’ [...] are very rarely that ’it could easily be 

otherwise’; instead, they point to other possible infrastructures, efforts, ingenuity and 

validation structures. That doesn’t look at all like post-truth. (Sismondo, 2017:3) 

Han betonar att ett kritiskt förhållningsätt till vissa sanningsanspråk inte handlar om 

postsanning, utan utvecklar snarare argumentationen för sådana påståenden, likt Peters (2017a) 

som framhäver hur en bredare epistemologisk förståelse kring postsanning för att kunna bemöta 

det. Liz Jackson (2017) framhåller hur relativistiska ståndpunkter måste undersökas vidare, 

speciellt i ett postsanningssamhälle där kunskapen är av så stor vikt. 

De andra forskarna för ingen djupare filosofisk eller vetenskapsteoretisk diskussion i 

sina resonemang och benämningar av postsanning, utan fokuserar på de bakomliggande 

mekanismerna eller tidigare resonemang kring sanning och lögner (se Jandrić 2017, Lăzăroiu 

2017, Mihăilă 2017, Nica 2017, Peters 2017b, Popescu 2017, Stratford 2017, Tesar 2017). 

Dessa mekanismer och resonemang kommer att behandlas, kontextualiseras och teoretiskt 

utvecklas i nästa analysdel med hjälp av det teoretiska ramverkets centrala teorier av Dahlgren 

(2009), Mouffe (2008), Silverstone (2007) och Castells (2009). Det som blir tydligt i 

ovanstående redovisning är att det finns en kritik att rikta mot den bristfälliga förekomsten av 

empiriska belägg för att i stort sett tala om att postsanning som ett fenomen. Dock bygger 

begreppet på allmänna uppfattningar om ett skifte i relationen till hur den allmänna opinionen 

konstrueras. Det som ligger till grund för det akademiska samtalets bristfälliga och spretiga 

perspektiv är försöken att positionera postsanningsbegreppet inom samhällsvetenskapen och 

dess omfattande beröringspunkter. 
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Postsanningsbegreppets bakomliggande mekanismer 

Den samhällsvetenskapliga akademins samtal kring postsanning har kategoriserats in i tre 

övergripande teman som alla involverar centrala funktioner i det demokratiska samhällets 

praktik, dessa är: misstro till den deliberativa och representativa demokratins företrädare och 

experter, Internet och sociala mediers informationsflöden samt nyhetsmediers narrativ och 

ansvar. Dessa teman bygger på framträdande narrativ som sammanfogats och teoretiskt 

utvecklas för att förstå de bakomliggande samhällsmekanismerna i relation till 

postsanningsbegreppet. 

 

Misstro till den deliberativa och representativa demokratins företrädare och experter 

Lögnen inom politiken är ingen ny företeelse. Politiska ledare har använt sig av olika former av 

oärlighetsstrategier inom den politiska sfären så länge politik existerat, allt ifrån att medvetet 

missuppfatta varandra för att plocka politiska poänger eller att undanhålla information för att 

få ett överläge i politiska diskussioner (Rider, 2017:Popescu, 2017). Den 

postsanningspolitiskaeran hävdar ha förändrat politiken till en mer oärlig arena där politiska 

debatter inte längre kan göras med samma förutsättningar, vilket även gäller samhället i stort. 

Ramona Mihăilă (2017) talar om skillnaden mellan oärlighet, ärlighet och att medvetet ljuga 

eller förvränga fakta för egen vinning. Oärlighet är inte alltid synonym med osanningar. Att 

vara uppriktig syftar till att upprätthålla en individs integritet, att ljuga handlar om att övertyga 

en annan individ och att komma undan med det (Mihăilă, 2017). Tillförlitlighet involverar ett 

inflytande och bygger på en moralisk grund att individer inte medvetet ljuger för egen vinning, 

likt vår tilltro till att etablerade nyhetsmedier inte ska komma med osanningar när de granskar 

makten eller förmedlar information om samhällsviktiga händelser (Silverstone, 2007:159f). 

George Lăzăroiu (2017) pekar på moraliska kompassers kollaps och uppriktighetens 

ersättning av misstron i en gråzon av oärlighet, där individerna själva inte betraktar sig som 

oärliga eller spridare av osanningar. Osanningarna blivit tillåtna och accepterade i allt större 

utsträckning eftersom de är effektiva. Uppriktigheten och anseendet är den sociala relationens 

bärande funktion i aktörers handlande och kommunicerande med andra, den är konstruerad och 

socialiserad i oss. Att fara med osanning är skadligt eftersom förtroendet mellan sociala 

relationer och institutioner bryts ner, vilket får konsekvenser för vår tillit till andra individer.  
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Om tilliten inte finns mellan individer och demokratiska institutioner påverkar detta individens 

förmåga att känna tillhörighet, delaktighet och meningsskapande i förhållande till sin egen 

självbild och samhället i stort (Peters, 2017:565:Dahlgren, 2009:124).  

 Socialiseringen konstruerar våra rutiner för hur vi upprätthåller ordning, förhåller oss 

till och reagerar på omständigheter (Nica, 2017). Rider (2017) talar om gråzonen mellan lögn 

och sanning där sarkasm, ironi, propaganda och känslor gör det svårt att göra en tydlig 

uppdelning mellan de två. Det är i gråzonen som förståelsen och den demokratiska debatten 

sker, vilket ställer krav på att kunna skilja mellan påståendenas tillförlitlighet. Rider (2017) tar 

nyhetsmediernas representation av Trump och hans uttalande som ett exempel på gråzonens 

komplexitet i bedömningar av uttalandens bokstavliga eller mer figurativa tolkningar. Trumps 

uttalande är inte lögn, eftersom det förutsätter att det förmedlas innehåll. Trump förmedlar en 

viss inställning till politik snarare än gör politiska uttalanden, han varken ljuger eller talar 

sanning (Rider, 2017:570). Samma inställning har Robert Stratford (2017). Han ställer frågan 

om postsanningspolitik är en ny företeelse eller ej, dock kan frågor rörande detta belysa djupare 

frågor rörande måendet av de demokratiska systemet - den politiska ekologin. Stratford (2017) 

kritiserar forskare, nyhetsmedier och individer som försökt förklara postsanningspolitik utifrån 

värderingarna bakom förespråkarna av postsanningspolitik och dess väljare. Dessa värderingar 

handlar ofta om sexistiska, rasistiska eller främlingsfientliga uttalande, snarare än det 

bakomliggandet missnöjet och förändringarna i tätorterna. Genom att legitimera medborgarnas 

upplevelser och missnöje utifrån gemensamma fakta kring problemen kan demokratin 

utvecklas. 

 Politiken förutsätter att det finns en gemensam definition kring värden och att vi 

betrakta varandra som legitima politiska motståndare snarare än politiska fiender, för att vi ska 

kunna uppnå överenskommelse i frågor (Mouffe, 2008:55). Politiker och nyhetsmediers 

förhållning till Trump bygger på den deliberativa demokratins opartiska inställning till 

bedömning och neutrala hållning till sanningsanspråk för att bemöta dem på ett så demokratiskt 

sätt som möjligt. Mouffe (2008) lyfter fram hur dagens politik kategoriseras och benämns 

utifrån moraliska aspekter, vilket stärker uppdelningen mellan vi och dem (2008:76f). När den 

politiska sfären blivit moralisk och när de andra utmålas som fiender tar retoriken även en mer 

hätsk ton då fiender måste förgöras där de anses vara ett hot mot demokratin (Mouffe, 2008:77).  

Gheorghe Popescu (2017) diskuterar hur olika kulturella distinktioner mellan 

uppfattning och definitioner kring vissa påståenden i samspel med det globala politiska läget 

spelar en avgörande roll för oärlighet inom politiken. 
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Diplomatiska problem eller hot mot rikets säkerhet legitimerar politikers oärlighet eller 

undanhållandet av information. Om dessa strategier misslyckas eller synas inför allmänheten 

får det stora konsekvenser. Marek Tesar (2017) resonerar utifrån Václav Havels resonemang 

om att leva under en ideologisk makts sanningsdiskurs, om hur medborgarnas vardag blir 

arenan för motstånd och sanningen blir ett medel för detta motstånd. Denna kamp sker på en 

moralisk, mental och existentiell nivå och behandlar själva fundamentet av öppenhet och 

ärlighet människor emellan och inom det politiska ramverket. 

De centrala aspekterna handlar om att kunna orientera sig inom gråzonen för 

osanningar, och att återkoppla det till en kunskapsbas som ligger till grund för besluttagande 

och handlande i egenskap av det medborgerliga aktörskapet (Dahlgren, 2009:102f). 

Kunskapsackumulationen utgör grunden för hur vi orienterar oss i en värld med olika 

påståenden, yttringar och handlingar. Ett samhälles gemensamma värderingar används inte 

enbart i upprätthållandet av samhällets normer och socialisering, de spelar även en roll i 

utvecklingen av det demokratiska samhället och politiken. Värderingar förändras och måste 

således kunna tematiseras, åberopas och debatteras för att kunna avfärdas eller befästas 

(Dahlgren, 2009:110f). 

Den emotionella aspekten av politiska kampanjer belyses inte i relation till att tala 

osanning. Information och emotioner spelar en central roll i konstruktionen av politiska 

budskap hos individen. Politiska kampanjer och den politiska diskursen anspelar på individers 

kunskapsbas och erfarenheter genom användningen av specifika tecken, bilder och andra 

former av verktyg för politisk kommunikation (Castells, 2009:152f). I relation till lögnens 

gråzon i den sociala sfären och den historiska närvaron av lögnen inom politiken, borde även 

detta belysas i relation till medborgares politiska engagemang och handlande (Rider, 

2017:Popescu, 2017:Mihăilă, 2017). Det reflexiva handlandet i att bearbeta och avläsa de 

sociala relationerna och den politiska sfären i relation till individens erfarenheter och 

kunskapsbas spelar en central roll i varför individer väljer att stärka sina redan existerande 

åsikter och värderingar (Castells, 2009:153). Det som uppfattas som postsanning kanske snarare 

är ett symtom på medborgarnas emotionella inställning till det befintliga politiska systemet, att 

en del av medborgarnas upplevelser och känslor inte anses vara legitima eller viktiga och 

således ej bemöts och utvecklas inom den medborgerliga kulturen. 
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Nyhetsmediernas narrativ och ansvar 

Kunskap erhåller vi genom att bearbeta och inkorporera informationen i våra egna 

referensramar och således göra dem begripliga för oss (Dahlgren, 2009:109). Vår förståelse och 

upplevelser i vardagen utgör en form av information som vi omvandlat till kunskap om det, 

som även socialiserats in i oss (Luckmann & Berger, 1991). Nyhetsrapportering gör anspråk på 

en verklighet i sin skildring av den och därmed en sanning om verkligheten och vad den 

innefattar (Silverstone, 2007:129). Nyhetsmedier har ett publicistiskt ansvar och ett 

demokratiskt ansvar som förmedlare av information som ska ligga i allmänhetens intresse, 

rapporteringen ska även förhålla sig till objektivitetsidealet samt ligga till grund för 

kunskapsackumulation i samhällsviktiga frågor, i synnerlighet från public service-medier 

(Silverstone, 2007). Rapporteringen förmedlar även olika individers perspektiv och verklighet 

runt om i världen. Viktigt att poängtera är att all form av nyhetsskildring alltid innefattar olika 

former av narrativ och diskurser eftersom informationen alltid förmedlas med hjälp av olika 

former av medietexter så som språk, bilder och video. Det sker även alltid en nyhetsvärdering 

i vad som ska bli en nyhet och vilket perspektiv som ska prägla denna nyhet, det kommer såldes 

alltid att vara röster som väljs bort eller perspektiv som inte belyses. Vi förutsätter att 

nyhetsmedierna är sanningsenliga i sina rapporteringar, perspektiv och värderingar, eftersom vi 

förlitar oss på deras skildringar och rapportering om världen (Silverstone, 2007:158f). 

Postsanningssamhället sprider och göds av osäkerhet och skepticism då informationen 

som kommuniceras via medier tappat sin objektivitet och ersatts av ett själviskt perspektiv 

(Jackson, 2017). Nyhetsmediers narrativ och rubriksättningar konstruerar diskursiva 

subjektspositioner som stärker nyhetsmediers hegemoniska sanningsmonopol som i sin tur 

öppnar upp för en relativistisk ifrågasättande debatt kring ämnen som innan inte befann sig 

inom sfären för legitim debatt (jfr Jackson, 2017). 

Peters (2017a) konstaterar att postsanningsbegreppet snabbt legitimerats i vårt språk. 

Detta beror främst på sociala mediers utveckling till att bli en av de främsta nyhetskällorna 

(Svenskarna & Internet, 2016), samt den dominerade misstron inom den politiska diskursen 

vilket stärker konceptet kring postsanning. Internets snabba informationsspridning ställer högre 

krav på spridningen av nyheter, att inte sprida rykten eller overifierad information. Framförallt 

då dementi av felaktiga uppgifter oftast inte får lika stor spridning, då denna begravs i 

informationsmassan (Peters, 2017a:564f). Peters (2017b) framhäver förändringen i 

nyhetsmedier där den politiska arenan för debatt mellan medborgare och makthavare blivit 

åsidosatt av tabloidiserade ”nyheter” i konstant dygnet runt-rapportering (jfr Bowell, 
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2017:582). Nyhetsmedier anpassar utbudet till att vara lättillgängliga och populärt så att det kan 

generera så många klick och visningar som möjligt. Detta leder till att skandaler och 

underhållning ersätter allmän information då läsarna betraktas som konsumenter snarare än 

medborgare (Castells, 2009:247f).  

 

Internet och sociala mediers informationsflöden 

Informationsöverflödet tvingar oss att antigen bli digitala skeptiker eller att acceptera vissa 

faktapåståenden utifrån den information vi har tillgänglig. I en postsanningsvärld blir 

informationens trovärdighet svårare att bekräfta. Petar Jandrić (2017) fastslår den avgörande 

rollen i distinktionen mellan information och kunskap, då information kan vara ogrundad och 

falsk medan kunskap bygger på en sann övertygad tro kring något, då kunskap aldrig existerar 

i ett vacuum och alltid förhåller sig till andra aspekter av vetandet. Sanningsanspråk görs ofta 

med bakgrund på empirisk och teoretisk bakgrund som bevis för om det är berättigat att stå fast 

vid dem (Bowell, 2017).  

Sismondo (2017) framhäver även missnöjet som en bidragande faktor i samspel med 

en utbredd allmän skepticism där selektiva avvisanden från experter stärker ekokammare i vilka 

demokratin och allmänhetens kunskap tar en mer sekteristisk karaktär. Ekokammare 

konstrueras i samspel med nyhetsmedier och sociala medier. I en ekokammare riktas 

uppmärksamheten bort från ett hälsosamt förhållningsätt till politiken genom att anspela på 

beteenden och emotioner i upprätthållandet av den redan föreställda föreställningen och 

åsikterna kring världen (Sismondo, 2017:4). Dessa stärks i sin tur av algoritmiska urval som 

skapar filterbubblor utifrån internetvanor och beteenden, där informationen som prioriteras via 

sökfunktioner skapar skräddarsydda reklamer och sidförslag efter en individs internetbeteende 

(Castells, 2009:97). Föreställningar, åsikter och fördomar stärks således istället för att utmanas 

och utvecklas. Det moraliska tänkandet utvecklas således inte då fördomarna ej splittras 

eftersom ekokamrarna och filterbubblorna stänger ute ett sociokulturellt och politiskt möte 

(Peters, 2017a:Bowell, 2017:582). De redan existerade åsikterna och värderingarna spelar en 

central roll för hur en individ söker information, vilket således riskerar att stärka individens 

confirmations bias om ämnet (Castells, 2009:149).  

Den medierade interaktionen som sker via sociala medier kan inte ersätta social 

interaktion ansikte mot ansikte, då mottagarna av medierad kommunikation inte kan förutses 

eller vara bestämd (jfr Dahlgren, 2009:124). 
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Det sker en kontextkollaps hos avsändaren då denne inte kan föreställa sig sin publik och 

således ej intrycksstyra sitt agerande genom den generaliserbar andre. Det är även i denna 

kontextkollaps som yttringar och påståenden kan tas ur sin kontext och publiceras med annan 

inramning i andra sammanhang på internet för egen vinnings skull. 

Under presidentvalet i USA förekom det en mängd falska nyheter som rörde valet 

(Peters, 2017b). Falska nyheter och desinformation spred rykten och misskrediterade politiker 

och opinionsbildare via sociala medier, vilket ökade faktakollsinitiativ och ställde höga krav på 

nyhetsmedier (Harsin, 2015:Stratford, 2017). Sociala medier har blivit en allt större arena för 

information om sociopolitiska frågor vilket ställer högre krav på användare att bedöma 

sanningshalten i påståendena. Bowell (2017) understryker vikten av att känna igen sanningar 

snarare än förklädda sanningar som upplevs sanna men som ej är det. Informationssamhället 

tillhandahåller inte enbart individer med information utifrån vilken de kan förstå saker, utan de 

har även med nya former av kunskap som de själva genererar och sprider (Dahlgren, 2009:124). 

Sociala medier möjliggör för nya medborgerliga praktiker, att identifiera nya typer av frågor 

och för att organisera och mobilisera engagemang (Dahlgren, 2009:117). 

 

Den obscena och förföriska försäljningen av information  

Föregående diskussioner och redovisning kring sanningsanspråk inom den 

samhällsvetenskapliga disciplinen och den pågående dialogen kring postsanningsbegreppet kan 

utrönas i det centrala temat kring informationens bärande roll för individens orientering i, och 

kunskap om, sin verklighet. Hur kunskapen föreligger handlandet och tolkandet vilket hjälper 

oss att förstå och bearbeta information. Postsanningens bakomliggande mekanismer pekar alla 

mot individers förhållande till kunskap och information i ett informationssamhälle samt hur 

detta påverkar det demokratiska aktörskapet och politiken (jfr Dahlgren 2009:Mouffe, 

2008:Castells, 2009). Filterbubblor, alternativa medier och konstruktioner av ekokammare 

påverkar informationens narrativ, inramning och spridning. Det tydligaste exemplet på 

nyhetsmediers förändrade status som främsta informationsförmedlare och arena för 

sociopolitiska diskussioner kan sägas var reaktionerna efter det amerikanska presidentvalet. 

Kritik riktades mot Facebook och Google som plattformsägare där det krävdes att de skulle ta 

ansvar och stoppa spridningen av falska nyheter och desinformation (Dagens Nyheter 

2017:Expressen 2016:Aftonbladet 2016). 
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Att överlåta de två största internetföretagen, som redan kapitaliserar på våra internetbeteenden 

och personlig information, att avgöra vad som är sanna nyheter eller ej och således ge dem ännu 

mer makt över vår tillgång till information. Eller så är det en naturlig utveckling? Om vi 

försöker förstå postsanningsbegreppet och relationen till informationssamhället och 

nyhetsmediernas försvagade maktställning utifrån den franska filosofen och sociologen 

Baudrillard’s (1988) teoretiska resonemang kring hyperrealiteten, kanske det är så. 

Baudrillard (1988) talar om ett skifte där den materiella verklighetens ersatts av 

teckensystem som producerar verkligheten, där alla föremål blir varor och dess underliggande 

mening slutat existera. Baudrillard fokus återfinns i den symboliska meningen, snarare än 

objektet eller produktionsprocessen som skapat den, och fokus hamnar på subjektets diskursiva 

projicering (Inglis & Thorpe, 2012:199f). Denna hyperrealitet präglas av kommersiella aktörers 

ständiga närvaro i kommunikationen och i den sociala sfären, då den offentliga platsen slutat 

upphöra (Baudrillard, 1988:25). Reklamen finns överallt och följer våra internetbeteenden, allt 

är till salu. Kommersialiseringen har även intagit vårt språk, verbet att googla är det mest 

tydliga exemplet på detta. Företagsnamnet har blivit synonymt och identifierbart med att söka 

information på internet och är så pass utbrett att det går oreflekterat förbi oss (Bowell, 

2017:582). 

Individers privata sfärer har blivit ännu en marknad för medier där avståndet och 

närheten gör hela förhållandet obscent, då allt blir transparent och exponerat. Det finns inget att 

dölja, för att allt är mer än synligt med hjälp av den ytliga och skamlösa informations- och 

kommunikations produktionen (Baudrillard, 1988:26f).  Informationen används inte längre för 

att skildra en händelse, utan informationen framförs som händelsen i sig (Baudrillard, 1988:83). 

En karakteristisk förändring där inramningen av informationen är själva händelsen i en 

medierad verklighet präglad av infotainment och tabloidisering. Händelserna betraktas som 

fiktion snarare än information (Inglis & Thorpe, 2012:203). President Trumps kandidatur bär 

de karakteristiska dragen för nyhetsmediernas tabloidisering och infotainment-fokus. Trumps 

kändisskap och person är redan en etablerad karaktär, hans försök till politiska uttalanden följer 

ramen för underhållningsmedia, som i sin tur rapporterar infortainment material. Detta material 

präglas av ett sportkommentatorsspråk där politiken inramas och paketeras utifrån en 

underhållningsdiskurs där skandaler och personliga berättelser är i händelsernas fokus (Castells, 

2009:203). 

Silverstone (2007) talar om medier som sammanflätade med vardagen, och skiljer sig 

således från den levande erfarenhetsvärlden som Baudrillard (1988) föreställde sig. 
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Den medierade vardagen förmedlar ett perspektiv på det symboliska inom vardagen, 

(Silverstone, 2007:110f), att postsanning befinner sig i gränslandet mellan de båda. Den 

medierade vardagen präglas av allt mer kommersialiserade inslag där sanning i Baudrillars 

(1988) mening, inte har lika stort inflytande då den inte förför oss, eftersom sanning inte döljer 

något. Sanningen snarare framtvingar ett teckens synliggörande (Baudrillard, 1988:56f). 

Vi förförs av ytan och utseendet i produktionen/konstruktionen av symbolerna. Det 

finns inget utrymme för fördjupning eftersom tingens innebörd har begravts, blott den synliga 

ytan ger upphov till den nya innebörden (Baudrillard, 1988:54f). Lögnen inom politiken förför 

oss mer i en infotainment-värld där politiken inte längre skildras som politik utan som en form 

av dokusåpa (jfr Castells, 2009:247). Politikens utveckling till en allt mer antagonistiskt kamp 

mellan de olika politiska aktörerna förhindrar den deliberativa demokratin att ta beslut genom 

konsensus, samt att vi överhuvudtaget ser varandra som legitima politiska motståndare. Detta 

öppnar upp för det ytliga, smutskastande och emotionspräglade dragen inom politiken (Mouffe, 

2008:75ff). Nyhetsmediers narrativ förstärker situationen med fokus på den mer 

konfliktpräglade politiska sfären, där det obscena och ytliga förför oss mer än de 

bakomliggande betydelserna och förklaringarna vilket påverkar det demokratiska aktörskapet 

(Castells, 2009:295). Förståelsen och orienteringen i det informationsöverflödiga samhället 

med ständigt ny produktion av information skapar ett behov att orientera sig och förstå relevant 

information. Detta ger upphov till emotionernas mer centrala roll i relation till informationen 

och politiken, eftersom medborgare tar beslut genom att hantera konflikter utifrån sina 

känslomässiga och förförståelsebaserade bearbetningar av information (Castells, 2009:152f). 

Det är en kombination av reflektion över kunskapen om verkligheten och dess sanningsanspråk 

som ligger till grund för vår konstruktion av identiteter som medborgare, samt det som 

möjliggör vårt beslutsfattande och demokratiska handlande (Dahlgren, 2009:102f). 
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Postsanningsfetischism? 

Sanningen blir verklig när den utmanas och ifrågasätts (Baudrillard, 1988:59). Prefixet post får 

oss att titta bortom sanningen och fokusera på lögnen. Men en lögn förutsätter att det finns en 

(enda)sanning vilken vi kan ljuga om. Vi kommer således aldrig ifrån sanningen. 

Vi delar verkligheten runt omkring oss tillsammans och delar således kunskaper om 

den med varandra. Individers handlande förutsätter kunskap – socialiserad och ständigt 

utvecklande. Att hävda att vi lever i en postsanningsvärld och fokusera på lögnerna är att i 

Baudrillards (1988) mening låta sig förföras av obsceniteten i det ytliga. Vi bör därför rikta vår 

blick mot de bakomliggande mekanismerna som den samhällsvetenskapliga forskningen pekar 

på. Definitionen av begreppet pekar på hur det hegemoniska sanningsanspråket i egenskap av 

objektiva fakta utmanas i relationen till formandet av den allmänna opinionen. Det 

västerländska samhället befinner sig i gränslandet, en värld där det privata nu är det offentliga, 

där informationsflödet är konstant och där de kommersialiserade aktörernas inflytande är så 

synlig att den blir osynlig (Baudrillard, 1988). Hur den tabloidiserade nyhetsrapporteringen och 

politikens beroende av nyhetsrapportering bäddar sängen för sin otrohet med den 

kommersialiserade sfärens övertagande. Politiker måste anpassa och sälja in sina budskap på 

bekostnaden av den politiska sfärens legitimitet, och etablerade nyhetsmedier måste tävla med 

sociala medier om lättsam och snabb kommunicerad information (Castells, 2009). Samtidigt 

som vissa aktörer gynnas av att falska nyheter och desinformation genom att anspela på 

nyhetsmediers narrativ och sociala mediers spridningsmöjlighet. Postsanningsbegreppet är 

kanske snarare ett symtom på att nyhetsmediers sanningsmonopol utmanas, att deras roll som 

främsta informationsförmedlare och arena för politisk debatt förflyttats. Det kanske är 

nyhetsmediernas metanarrativ, deras försök att begripliggöra sin förändrande roll i egenskap av 

opinionsbildare och förståelse över detta skifte som utmynnats i begreppet postsanning? 

Synligheten och transparensen i lögnerna och de falska nyheterna, informationen som 

händelse och den politiska sfärens antagonistiska karaktär, är tillsammans med och konstruerar 

den ytliga sfären vilken alla medborgare förväntas orientera sig i och finna relevant information. 

Med det sagt betyder det inte att det inte förekommer tendenser där objektiva fakta bortses ifrån 

för att det inte stämmer överens med en individs åsikter, värderingar eller perspektiv – men det 

är inget nytt fenomen! (se Castells, 2009:149,153). Postsanningssamhället existerar inte i den 

bemärkelsen. Eftersom det inte är möjligt. Vi kommer alltid att ha något som vi definierar som 

sant och som vi utgår ifrån i konstruktionen av vår verklighet och i vår relation till varandra.  
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Den sociala interaktionen, andras berättelser och perspektiv samt våra emotionella liv spelar 

alla centrala roller i vår reflexiva bearbetning av verkligheten och vårt handlande i den (Fay, 

1997). Det är en kunskap som desinformation och postsanningsanspråk aldrig kan tillintetgöra. 

Det samhällsvetenskapliga forskningsfältet har brister i sin relation till 

postsanningsbegreppet eftersom de aldrig faktiskt själva definierar det. Det akademiska 

samtalet har en väldigt begränsad vetenskapsteoretisk utgångspunkt i de teoretiska resonemang 

som förs, och det saknas en begreppshistoria och en kontext i vilket begreppet situeras. Fokus 

hamnar snarare på de bakomliggande mekanismerna som föranleder skiftet till en 

postsanningsvärld, men har det skett ett skifte? Och vilken roll spelade sanningen i 

konstruktionen av den allmänna opinionen innan postsanningsbegreppet? Vilken sanning låg 

till grund för den konstruktionen och var den det samma för alla? 

De bakomliggande mekanismerna och påståendet om att vi nu övergått till en 

postsanningsvärld grundar sig i svaga påståenden och bristfälliga empiriska redovisningar där 

skiftet främst belyses genom misstro till den deliberativa demokratiska systemet och 

nyhetsmediers och sociala mediers underhållningspräglade informationsspridning. Vi måste 

vara medvetna om att samhällsvetenskapens resonerande, utvecklande och observerande delar 

måste få föra resonerande och spekulerande samtal kring utveckling, trender och fenomen i 

samhället. Vetenskaplig kumulativitet förutsätter att detta ska vara möjligt och utgör grunden 

för en fortsatt och ständigt utvecklande samhällsvetenskap. 
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