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Abstract

Journalister har traditionellt sett haft ett syfte att producera korrekt och i högsta möjliga grad 

opartisk information. I dag samexisterar journalisterna i sin yrkesutövning med en mängd 

andra informationskanaler, där diverse former av felaktig information har sin givna plats. 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka journalisters förhållningssätt till 

desinformation, i meningen avsiktligt och strategiskt felaktig information. Vi berör också hur 

ett källkritiskt arbete fungerar i förhållande till desinformation och annan falsk information, 

och vad journalisterna själva har för uppfattning av fenomenet. Studien baseras på åtta 

kvalitativa djupintervjuer med journalister från etablerade medier i Sverige. Den insamlade 

empirin analyserades i relation till teorier om källkritik samt ett antal vetenskapliga artiklar 

om desinformation och fake news. Studiens resultat visar att det finns en generell kännedom 

om desinformation bland respondenterna, men att detaljkunskap saknas. Fenomenet ses ofta 

som någonting som egentligen inte rör ens eget arbete. Hit tillkommer en upprepning av 

Donald Trump som det ultimata exemplet på desinformationkälla. Det källkritiska arbetet 

försvåras av ett högt arbetstempo, och har till stor del visat sig bygga på en typ av kollegial 

tillit.  
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Inledning

Frågan om desinformation har under 2010-talet allt oftare förekommit i samhällsdebatten. De 

senaste decenniernas digitala revolution har ökat antalet tillgängliga nyhetskällor, metoder för 

interaktion och möjligheter till självpublikation för en bred publik. Enligt rapporten 

Svenskarna och internet 2020 använder tre fjärdedelar sociala medier dagligen, och i det 

svåröverskådliga och enorma informationsflöde vi möter där har desinformation sin givna 

plats.1 I och med denna relativt nya möjlighet, att vi alla kan publicera i stort sett vilken 

information som helst, har det också blivit betydligt enklare att sprida felaktiga och 

vilseledande uppgifter. Situationen blir än känsligare då många sociala medienätverk, i 

motsats till traditionella medier, saknar utgivaransvar.2

Är det då helt nya utmaningar vi står inför? Förekomsten av termerna desinformation, 

missinformation och fake news tiodubblades mellan 2011 och 2020 i svensk tryckt press.3 

Desinformation är i sig inget nytt fenomen. Att fabricera eller hårdvinkla fakta för 

publikation har länge varit ett användbart verktyg för den som vill påverka en opinion, liksom 

den som snabbt vill nå en bred publik med medföljande inkomster. I dag står vi inför samma 

problematik som vi dragits med åtminstone sedan 1700-talet: Lögner påverkar och 

sensationer säljer.4 Men de metoder som användes förr, är inte alltid applicerbara på dagens 

medielandskap.

Journalisternas roll som informationsförmedlare är viktig, och en uppgift som 

publiceras i ett etablerat nyhetsmedium blir mer sannolikt trodd av varje enskild läsare än om 

den enbart sprids på sociala plattformar eller via mindre meriterade sajter.5 Den enskilde 

publicistens roll och betydelse varierar, men alla är på något sätt involverade i ett globalt 

fenomen som utgörs av oriktig information. Att upptäcka att sådan information är avsiktligt 

falsk eller på annat sätt fabricerad kräver en hel del av mottagaren, och ett källkritiskt arbete 

1 Internetstiftelsen, Svenskarna och internet 2020, rapport, s. 104-126. 
https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2020/sociala-medier/, hämtad 2021-01-01 
2 Sigurd Allern och Ester Pollack, Källkritik! Journalistik i lögnens tid, 1:1. Uppl., Lund: Studentlitteratur, 2019, 
s, 11. 
3 Mediearkivet, https://web-retriever-info-com.ludwig.lub.lu.se/services/archive/doNavigatorDrilldown, hämtad 
2021-01-01.
4 Brian Creech och Amber Roessner, “Declaring the value of truth, Progressive-era lessons for combatting fake 
news”, Journalism Practice, Vol. 13, No. 3, 2019, 263–279.
5  Margaret Van Heekeren, “The Curative Effect of Social Media on Fake News: A Historical Re-evaluation”, 
Journalism Studies, 21:3, 306-318, DOI: 10.1080/1461670X.2019.1642136, 2020, s. 314.

https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2020/sociala-medier/
https://web-retriever-info-com.ludwig.lub.lu.se/services/archive/doNavigatorDrilldown
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blir då avgörande för journalistikens kvalitet och samhällets demokrati.6 I ljuset av detta vill 

vi undersöka vad journalister har för syn på och åsikter kring framför allt desinformation, 

men också i vilken grad de i yrket möter falsk information i allmänhet och hur de arbetar 

källkritiskt för att upptäcka och sortera ut desinformation och falsk information.

Begreppsförklaring

Här vill vi klargöra vad vi menar med några i denna uppsats grundläggande begrepp. Våra 

definitioner är primärt hämtade ur Sigurd Allern och Ester pollacks bok Källkritik, samt ur en 

rapport framlagd för EU-kommissionen rörande desinformation inom unionen. En närmare 

kategorisering av termen desinformation hämtar vi från en undersökning sammanställd av 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), kring rapporteringen om avsiktligt falsk information 

i Sverige.7 

Desinformation

Avsiktligt vilseledande information som sprids med något bakomliggande syfte.8 Denna kan 

sorteras in under tre huvudsakliga kategorier, efter avsändarens motivation att konstruera och 

sprida informationen: 

- Med direkt strategiskt kommersiellt syfte: Hit hör till exempel influencers som 

marknadsför produkter medelst medvetet falska påståenden, liksom rena 

bedrägeriförsök. 

- Med direkt strategiskt politiskt syfte: Kan härröra såväl från privatpersoner som 

regeringar. Kan exempelvis syfta till att direkt påverka en opinion eller underminera 

förtroendet för etablerade samhällsinstitutioner.

- Med syftet att spridas “för skojs skull”: Kan ha politiska konsekvenser, men något 

dylikt strategiskt syfte kan inte spåras.9 

6 Allern och Pollack, 2019, s. 11f.
7  Sabrine Wennberg, Kajsa Colde, Albin Falck, Elise Östevik, Marc Bruce, Erik Zouave, Information pollution 
during health-related crises A case study of the Swedish information environment during the coronavirus crisis, 
FOI Memo 7098, 2020.
8 Allern & Pollack, 2019, s. 99–123.
9 Wennberg et al. 2020.
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Missinformation 

I någon mån oriktig information som sprids utan avsiktligt vilseledande syfte, och som aldrig 

menats att missleda eller bedra. Detta är svårt att helt undvika i journalistiska texter. Om 

någon konstruerar eller sprider oriktig information i god tro, inklusive rena 

missuppfattningar, handlar det om missinformation.10 

Fake news

Ett populariserat begrepp som i akademisk kontext innebär falsk information som formaterats 

för att se ut som nyhetsartiklar.11 En viss debatt om termen förekommer: Å ena sidan är den 

betydligt snävare än begreppet desinformation, där det senare rymmer fler former av falsk 

information. Å andra sidan har fake news under åren använts för att beskriva olika fenomen, 

och har för vissa politiker på sistone fått gestalta rent misshagliga nyheter.12 

Syfte och frågeställningar

Ett professionsideal att förhålla sig objektiv, samt att rapportera nyheter snabbt, står starkt 

inom den svenska journalistkåren.13 I takt med en ökad informationsspridning, där olika 

former av förfalskade nyheter har sin givna plats, utmanas dock dess arbete. Hur 

journalisternas tankar, arbetssätt och upplevelser ser ut blir därför intressant att undersöka. 

Kanske kan deras berättelser säga någonting om vilka eventuella utmaningar som 

desinformation medför?

Eftersom journalister arbetar mitt i det medieklimat som falsk information frodas i, är 

syftet med uppsatsen att undersöka journalisters tankar, bakgrundskunskaper och 

arbetsmetoder i ljuset av fenomenet desinformation. Vi har brutit ner undersökningen till tre 

frågeställningar. Dessa handlar om hur journalisterna själva definierar begreppet 

desinformation, vilka möjligheter de har att upptäcka och sortera ut desinformation och falsk 

10 Madeleine de Cock Buning A multi-dimensional approach to disinformation: Report of the independent high 
level group on fake news and online disinformation. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 
2018, s. 10.
11 Ibid., s. 10f.
12Allern & Pollack, 2019, s. 99.
13 Weaver, David H., & Willnat, L., 2012, The Global Journalist in the 21st Century, New York: Routledge, s. 
314.
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information, samt hur ett rikt och ständigt uppdaterat informationsflöde påverkar deras 

källkritiska arbete. Vi ämnar därför besvara följande forskningsfrågor: 

● Hur ser journalisternas förståelse av begreppen desinformation respektive falsk 

information ut?

● Vilka källkritiska verktyg har journalisterna tillgång till för att kunna upptäcka och 

hantera desinformation och falsk information?

● Hur påverkar ett ökat informationsflöde journalisternas möjlighet till ett källkritiskt 

arbetssätt?

Tidigare forskning

I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning som tecknar bakgrunden och utvecklingen 

fram till det informationsklimat som vi i dag befinner oss i. Teorierna är inte heltäckande, 

men här presenterar vi vad som varit mest relevant för vår egen studie och rymts inom givna 

tidsramar. De teorier arbetat baseras på och som omnäms här, kommer senare att fördjupas i 

ett avsnitt med teoretiska utgångspunkter. 

Förtroende som en demokratisk resurs

Tillit och tillgång till pålitliga nyhetskällor är avgörande för vårt dagliga liv och vårt samhälle 

i stort. Peter Dahlgren menar att förtroende är att likna vid en resurs som vanligtvis 

tillhandahålls av medborgarna i ett samhälle och som samhällets institutioner behöver för att 

fungera.14 Här finns en skillnad mellan vårt förtroende för människor vi känner och har ett 

personligt förhållande till, så kallat “thick trust”, och det förtroende för främlingar som vi kan 

förvänta oss att ha ett meningsfullt informationsutbyte med, så kallat “thin trust”. Det 

förstnämnda, som vi hyser för vänner och familj, är av stort värde för vår psykologiska hälsa. 

Det sistnämnda, inkluderande förtroendet en läsare har för ett nyhetsmedium, är viktigt för att 

vi alls ska kunna samarbeta i ett samhälle och enas kring politiska handlingar.15 

14 Dahlgren, Media and political engagement: citizens, communication, and democracy, Cambridge university 
press, New york, 2009.
15 Dahlgren, 2009, s. 113.
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För att exempelvis delta i ett demokratiskt val behöver vi tillgång till information om 

partiprogram och de förtroendevaldas inställning till diverse frågor för att alls kunna 

bestämma hur vi ska rösta. För att rent praktiskt kunna delta måste vi dessutom veta var 

röstlokalen ligger, vilken tid vi ska vara på plats, och ha en grundläggande idé om att 

handlingen att rösta är värdefull nog för att vi ska ta oss tiden att gå dit. Samtligt faller under 

kategorin information från främlingar som vi behöver tillgodogöra oss och kunna lita på, det 

vill säga “thin trust”.16 

Utan förtroende för de institutioner och mediehus som sprider valinformation blir det 

ytterst svårt att genomföra ett val. Korrekt information och nyheter är demokratiskt viktiga, 

och medborgarnas tillit till de etablerade mediehusen blir till en avgörande faktor i en 

demokrati.17

Just exemplet demokratiska val är inte taget ur luften. Att kompromettera förtroendet 

för information från medier, myndigheter och politiker är en beprövad metod för att på mer 

eller mindre ljusskygga sätt påverka en opinion. I en rapport framställd för EU-kommissionen 

nämns just demokratiska val inom EU som någonting som är intressant att rikta in sig på för 

den som vill sprida falsk information i politiska och strategiska syften. Kort sagt finns det 

möjligheter att genom desinformation underminera integriteten hos, och förtroendet för, de 

institutioner som står bakom lokala, regionala och nationella val.18   

För att nämna ett praktiskt exempel: Desinformation förekom dokumenterat i Sverige 

under valet 2018. Falsk information spreds med ett politiskt syfte enligt en studie från Oxford 

internet institute, som klassificerade 274 953 inlägg på Twitter under tio dagar strax innan 

valet i Sverige 2018. Alla inlägg var på något sätt kopplade till valet, och rapportförfattarna 

analyserade deras innehåll och källor. En typ av information klassades som “junk news”, och 

utgjordes av medvetet publicerad inkorrekt eller missledande information som samtidigt 

utgav sig för att vara “riktiga nyheter”, vilket faller inom desinformationsbegreppet. Dessa 

kom att utgöra 22,3 % av samtliga källor och nyhetskategorier. De oftast delade källorna till 

materialet, som författarna omnämner “junk news sites”, var Nyheter idag, Samhällsnytt och 

Fria tider.19 Andelen “junk news” bland de svenska twitterinläggen var dessutom högre än 

16 Dahlgren, 2009, s. 113.
17 De Cock Buning, 2018, s. 11f.
18 De Cock Buning, 2018, s. 12.
19 Freja Hedman och Vidya Narayanan, News and Political Information Consumption in Sweden : Mapping the 
2018 Swedish General Election on Twitter, comprop data memo, 2018.
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motsvarande i de andra europeiska länder (Tyskland, Frankrike och Storbritannien) som 

institutet studerat. 

Att enbart publicera korrekt fakta är dock, enligt den medieanalytiske forskaren Jonathan 

Albright, inte tillräckligt för att upprätthålla förtroendet mellan nyhetsmedier och publik. 

Albright listar ett antal utmaningar för journalistiken i vad han benämner “The era of fake 

news”.20 I ett uppskruvat och hårt konkurrensutsatt medieklimat har nyhetsorganisationer 

svårt att sprida publicerat material via stora sociala medieplattformar, då de senare har ett 

stort försprång i sin möjlighet att analysera publiken. Ett företag som Facebook kan med sina 

verktyg och resurser skapa såväl en publik som sagda publiks “behov”, och ligger i det långt 

före gängse nyhetsmedier. Detta kan på sikt leda till demokratiska problem: 

“If critically important facts are unable to reach large segments of the public, then the Fourth Estate 

cannot effectively function as a democatic safeguard against corruption, deception, and special 

interests.”21

Förtroende tar tid att bygga, men kan fort raseras. Journalistikens betydelse för demokratin 

bygger på en god journalistik, men en ökad förekomst av desinformation riskerar att 

underminera dess trovärdighet. För att kvalitetssäkra informationen som samhällets 

medborgare tar del av, är förmågan till källgranskning och sanningsenlig nyhetsrapportering 

avgörande.22

Journalisters upplevelser av miss- och desinformation

Vid en sökning efter nyckelorden “journalist”, “desinformation”, ”missinformation” och 

”fake news” fick vi fram forskning som liknar det vi ämnar undersöka. Sökorden matades in 

på både svenska och engelska i databasen LUBsearch, och inom denna databas har vi sökt i 

de digitalt lagrade tidskrifterna Journalism Studies, Nordicom Review och Journalism 

Practice. Sökningen resulterade i ett fåtal för oss relevanta träffar, och än färre berör specifikt 

svenska förhållanden.  

20 Jonathan Albright, Welcome to the Era of Fake News, Media and Communication (ISSN: 2183–2439), 2017, 
Volume 5, Issue 2, Pages 87ff.
21 Jonathan Albright, s. 88.
22 Allern & Pollack, 2019, s. 307.



7

I en australiensisk studie, som en del av ett forskningsprojekt om dagens journalistik, 

undersöks hur brittiska- och australiensiska journalister upplever sin yrkesroll. Under 

utgångspunkten att arbetsmiljön alltmer digitaliseras och att spridningen av fake news, miss- 

och desinformation skjutit i höjden, studeras arbetssätt inom kåren. Detta genom ett flertal 

djupintervjuer med journalister och redaktörer i både London och Sydney.23 Ett genomgående 

tema av resultatet var en ökad oro hos journalister, där särskilt fem aspekter av oron stod ut:

1. Arbetet med faktagranskning. Det finns ett behov av strikta rutiner och rigorös 

säkerhet för att garantera det tekniska arbetet.

2. Att deras roll som journalister, där förmågan att kunna tala sanning och inte 

undanhålla relevanta fakta, alltmer ifrågasätts av allmänheten.

3. Problem för en journalistisk objektivitet i ett medieklimat med stor tillgång på 

information och möjlighet till profilering, där seriösa tidningar inte är kapabla att 

måla upp en bild av politiska skeenden som överensstämmer med hela läsekretsens 

bild av verkligheten.

4. Att den rådande hastigheten på internet och sociala medier möjliggör en snabb 

spridning av förfalskade nyheter.

5. En potentiell minskning av allmänhetens förtroende för media.

I en liknande studie undersöks filippinska journalisters förhållande till falsk information. Det 

filippinska medielandskapet genomgår dramatiska förändringar. Journalistiken utmanas av 

den förändrade nyhetskonsumtionen, den tekniska utvecklingen och kritik riktad mot kåren 

som hotar dess legitimitet. Resultatet pekar på att journalisterna aktivt motverkar miss- och 

desinformation. Samtidigt hämmas de av allvarliga anklagelser och hot. I studien 

identifierades framför allt två centrala utmaningar. För det första är journalistikens legitimitet 

beroende av att den journalistiska yrkesrollen stärks för att tydligt urskilja sig från 

spridningen av förfalskade nyheter. För det andra blir det nödvändigt att försvara sig mot de 

allvarliga anklagelser och hot som riktas mot journalisterna.

Ovannämnda studier liknar det vi önskar undersöka. Motsvarande forskning har 

däremot, såvitt vi kunnat se, inte bedrivits i Sverige. Att desinformation sprids i Sverige i 

23 Aljosha K. Schapals, “Fake News: Australian and British Journalists’ Role Perceptions in an Era of 
‘Alternative Facts.” Journalism Practice 12 (8): s. 976–985, 2018.
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form av sådant som “junk news” har som nämnt bekräftats av Oxford internet institute,24 

vilket styrker relevansen för studier kring fenomenet. 

Ett nytt informationsklimat

Såväl dubiös propaganda som ren informationskrigföring har förekommit sedan gammalt.25 

Däremot har de senaste årens digitala revolution medfört ett medieklimat som, bland mycket 

annat, öppnat för en ny problematik kring falsk information och en renässans för debatten om 

desinformation. 

Redan år 2009 skrev Peter Dahlgren att internet har revolutionerat sättet på vilket 

nyhetsmaterial insamlas, produceras, lagras, editeras och distribueras.26 Denna process kan 

2020 bara sägas ha fortgått. Informationsflöden på nätet tillät redan då, för tio år sedan, mer 

personanpassad information än den traditionella journalistiken. Samtidigt kunde fler 

publicera sig, såväl privatpersoner som organisationer, och gränserna mellan vad som var 

journalistik eller inte blev allt mer otydliga. Digitaliseringen skulle komma att leda till ett 

snabbare arbetstempo för journalister och en större delaktighet hos en uppkopplad publik. 

Medie- och journalistikforskarna Sigurd Allern och Ester Pollack menar att det i dag 

finns en viktig rot för hur för hur vilseledande och felaktiga nyheter sprids.27 Eftersom det 

finns plattformar som saknar utgivaransvar, kan publicering och spridning av diverse 

påståenden nå en stor räckvidd.28 Makten som teknologijättarna Google och Facebook fått 

över nyhetsförmedlingen de senaste åren är enligt Allern och Pollack problematisk. Om 

företagen inte regleras utifrån något ansvar som publicister med medföljande yrkesetiska 

praxis, utan enbart styrs efter ekonomiska och teknologiska förutsättningar, följer en del 

politiskt akuta problem. Häribland en snabbhet i spridningen av rykten och lögner som 

logiskt sorteras och rangordnas av teknologijättarnas algoritmer.29 

Desinformation sprids i ljuset av detta till stor del över nätet, med åtskilliga exempel 

från sociala medier. Meddelanden kan tack vare plattformarna som Facebook, Instagram, 

24 Hedman och Narayanan, 2018.
25 Gunnar Nygren, “Informationskrig – mediekontroll och journalistik.” Gunnar Nygren, Jöran Hök (ed.), 
Ukraina och informationskriget: Journalistik mellan ideal och självcensur (pp. 17–30), 2016. Karlstad: 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
26 Dahlgren, 2009, s. 172f.
27 Ibid., s. 100.
28 Allern & Pollack, 2019, s. 15.
29 Ibid., s. 110f, 122.
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Twitter och Snapchat får stor spridning. Ett inlägg behöver inte vara en nyhet, men om det 

genererar delningar och klick, exempelvis genom känslomässig laddning eller profilering 

gentemot en särskild målgrupp, får det per automatik stor räckvidd. 

Teoretiska utgångspunkter

Vi lutar oss i synnerhet mot journalistik- och medieforskarna Sigurd Allern och Ester 

Pollacks bok om källkritik.30 Vi är medvetna om att denna går att betrakta som en handbok, 

men eftersom den är skriven som ett svar på journalistikens utmaningar i en tid där 

förekomsten av desinformation har mångdubblats, finner vi den användbar.31 Författarna 

uttrycker en önskan om att stärka förståelsen för källkritisk praxis bland journalister och 

studenter, och i bokens sista kapitel redogör de för sina egna reflektioner och slutsatser. Detta 

innefattar faktagranskningens betydelse och begränsningar, samt källkritikens betydelse inom 

journalistiken och för demokratin. I kombination med andra vetenskapliga artiklar om 

desinformation och fake news, presenterar vi i detta kapitel de teoretiska utgångspunkter som 

studien grundar sig på.

Mediemanipulation och effekten av desinformation på sociala medier

För denna studie är två aspekter av desinformation på sociala medier särskilt intressanta. För 

det första utgår vi från att journalister, professionellt och privat, tar del av information på 

Facebook, Twitter och dylikt. För det andra, och i denna kontext kanske viktigare, publiceras 

och sprids deras nyhetsmaterial via plattformarna. För oss är det därför viktigt att ta del av 

inte bara kartläggningar av förekomst, spridning och utformning av falsk information på 

plattformar såsom Facebook, utan också vilka effekter den faktiskt anses ha på oss människor 

och på de traditionella medierna.

Även sådant som inte äger traditionellt nyhetsvärde, kan ändå väcka intresse och få 

spridning efter de sociala medieplattformarnas egen logik. Med andra ord behöver inte det 

som väcker mest uppmärksamhet bedömas som en trovärdig informationskälla.32 Författarna 

30 Allern och Pollack, 2019.
31 Ibid., s. 283.
32 Allern & Pollack, 2019, s. 100.
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återger Donald Trumps twittermeddelanden, som per definition är nyheter utan något 

utgivaransvar, som ett konkret exempel.33 Trots att han producerar en stor mängd lögner bryr 

han sig inte om huruvida påståendena är sanna eller falska. Författarna menar att Trump:

mästrar bullshit-konsten bättre än de flesta. Han har på det sättet blivit ett symptom på en 

samhällsutveckling där den politiska polariseringen gör det allt svårare att diskutera och fatta 

avgöranden om politik baserad på en gemensam förståelse av kunskap.34

Forskarna Alice Marvick och Rebecca Lewis listar ett antal kategorier av manipulatörer i en 

grundlig rapport om mediemanipulation och desinformation i USA. Trump hamnar här på 

förstaplats i kategorin “politiker”. På grund av den uppmärksamhetsekonomi som både 

sociala medier bygger på, kan det som väcker mest uppmärksamhet få störst genomslag. 

Varför Trump hamnar först på Marvick och Lewis lista beror på att hans producerande av 

skandaler, under såväl primärsvalskampanjen som presidentvalskampanjen, fick störst 

genomslag trots att detta bidrog till flera typer av mediemanipulation och fake news.35

Det uppstår två skilda problem när citat som först publicerats på sociala medier eller 

liknande ska refereras. Dels att ett källkritiskt granskande av informationen i uttalanden blir 

allt viktigare när politiker och andra elitpersoner publicerar sig själva, men också att 

förtroendet för medierna till viss del kompromissas när rapporteringen inskränks till referat: 

Jonathan Albright menar att förtroendet mellan nyhetsmedier och publik bygger på fler 

faktorer än enbart publiceringen av korrekt fakta, särskilt i en situation då sociala 

medieplattformar har tillräckligt starka analytiska verktyg för att kunna skapa en publik och 

anpassa vilken information denna publik får se.36 När nyhetsmedier enbart återger det som 

redan sagts på till exempel Twitter och påpekar huruvida informationen är korrekt eller ej 

(och då utan någon egen djupare analys), förskjuts möjligheten att gestalta information från 

traditionella nyhetsmedier, och hamnar hos sociala medier och plattformar. Samt de som vet 

hur dessa ska utnyttjas. 

Praktexemplet på detta skulle vara Donald Trumps dagliga twittrande innan och under 

hans tid som president: Inläggen är många och informationen i dem anpassas efter den 

33 Ibid., s. 15.
34 Allern & Ollack, 2019, s. 16.
35 Alice Marvick och Rebecca Lewis, Media Manipulation and Disformation Online, Data & Society Research 
Institute, 2017, s. 20.
36 Jonathan Albright, “Welcome to the Era of Fake News”, Media and Communication (ISSN: 2183–2439), 
2017, Volume 5, Issue 2, s. 87–89.
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plattform de publiceras på. Dessutom rapporteras de i hög grad vidare i referatform. Det som 

får störst spridning eller som på annat sätt är spektakulärt, publiceras sedan av traditionell 

press, oavsett politisk vikt eller egentligt nyhetsvärde. 

I dag, under det Albright refererar till som “the fake news era” med ett hårt 

konkurrensutsatt medieklimat, kan ett sådant förhållande till information på nätet leda till att 

förtroendet för traditionella medier kompromissas. Nyhetsmedier, med sina metoder för att 

säkerställa en korrekt informationsförmedling som publiken tidigare litat på, underställs nu 

nätplattformarnas ekonomiska modeller: 

Because the tools that the public relies on to gauge truth, fairness, and accuracy are designed 

around the codification of sentiment and the monetization of attention, the “fake news” battle 

cannot be won at the level of content alone. [...] Given this scenario, objectivity, while 

important at the reporting level, is less valuable for establishing trust between news 

organizations and audiences in the ‘fake news’ era.37

För att som publicist hålla fast vid publikens uppmärksamhet och vara i fas med ett allmänt 

informationsflöde, är det dock högst begripligt att använda sig av plattformar som Twitter vid 

informationsinsamling. Nyhetsorganisationer väljer att “följa narrativet”, det 

informationsutbyte som sker mellan sådana som Trump och hans miljontals följare, och 

därefter faktagranska. Albright menar dock att detta är otillräckligt, och att 

nyhetsorganisationerna “halkar efter” aktörer vars användande av plattformarna redan vunnit 

publikens uppmärksamhet och känslor.

Ökat fokus på källkritik

Desinformation frodas i en tid då internet flödar över av information, och källkritik blir då 

avgörande för journalistikens kvalitet och samhällets demokrati.38 Källkritik är ett nyckelord 

för att värdera den kvalitet information kan tänkas ha. 

Nedan berör vi två olika typer av redaktionella kontrollsystem; källkritik riktad 

internt, mot de egna kollegornas arbete, samt den kontroll av information, källor och annat 

nyhetsmaterial som den enskilde journalisten bygger sitt arbete på. 

37 Ibid., s. 87–89.
38 Allern & Pollack, 2019, s. 11, 110, 122.
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Allern och Pollack återger en rad exempel som visar hur journalistikens historia sviktar, där 

den interna källkritiken varit svag på olika redaktioner. Det är vanligt att faktakontroll och 

grundläggande undersökningar förbises, framför allt när den publicist som kommer först med 

en nyhet belönas.39 I extrema fall kan sådant som plagiat och fabriceringar ta sig förbi 

redaktionernas kontrollapparater och publiceras i annars betrodda medier. Detta har framför 

allt tagit fart i samband med digitaliseringen av journalistiken. Författarna menar att det har 

skapat många gråzoner “där gränserna mellan självständig produktion och kopiering suddas 

ut.”40 En möjlig förklaring till varför plagiat och fabriceringar kan ta sig förbi diverse 

redaktionella kontroller, kan vara att det som inte avslöjas ofta belönas – en falsk, stulen eller 

alltför hårdvinklad historia kan fortfarande locka läsare och annonsörer, och för den fuskande 

journalist som inte blir påkommen med oegentligheter kan karriärmöjligheterna rentav 

förbättras. Vidare nämner författarna att den kollegiala tillit som kan förekomma på 

redaktioner är lätt att missbruka: När kollegor läser och bedömer varandras texter görs det 

sällan utifrån ett källkritiskt perspektiv, och risken att material skulle kunna vara manipulerat 

eller förfalskat försummas. Avsiktlig plagiering och förfalskning är också ovanlig, men den 

förekommer.41 Författarna menar att ett sådant fall för den enskilde fuskande journalisten 

främst är en personlig tragedi, men för en redaktion tyder det på djupare brister i interna 

kontrollsystem och resulterar i minskat förtroende för branschen i stort. Detta kan öka 

problematiken med desinformation, när förtroendet för betrodda medier med redaktionellt 

ansvar minskar. 

Vi vill också ta i beaktande hur källkritiska metoder och praxis påverkas av 

ekonomiska påfrestningar och tidspress. Kai Shu et al. beskriver nyhetspublicering, inklusive 

risken för desinformationsspridning, som ett strategispel med två nyckelspelare: Publicisten 

och konsumenten.42 Båda eftersträvar, i sin befattning med nyhetsmaterial, bästa möjliga 

personliga utfall efter ekonomiska och personliga förutsättningar. Författarna listar fyra 

huvudtyper av strategier: 

1. Publicistens short term utility - Att maximera ekonomisk vinst och att nå ett maximalt 

antal läsare.

39 Ibid., s. 177.
40 Allern & Pollack, 2019, s. 188.
41 Ibid., s. 178, 193.
42 Kai Shu, Amy Sliva, Suhang Wang, Jiliang Tang, and Huan Liu. 2017. “Fake News Detection on Social 
Media: A Data Mining Perspective”. SIGKDD Explor. Newsl. 19, 1 (2017), s. 22–36 
DOI:https://doi.org/10.1145/3137597.3137600.

https://doi.org/10.1145/3137597.3137600
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2. Publicistens long term utility - Att uppnå ett högt förtroende hos allmänheten.

3. Konsumentens information utility - Att tillgodogöra sig riktig och opartisk 

information.

4. Konsumentens psychology utility - Att tillgodogöra sig information som bekräftar 

tidigare föreställningar om sakers tillstånd och uppfyller ett socialt behov.

I detta kan journalisterna sägas inneha två olika roller: De är publicister, med en aktiv roll i 

att kritiskt granska information, och säkerställa att det som förs vidare är riktigt. Samtidigt är 

de konsumenter med konsumenternas strategier i förhållande till nyhetsflödet. 

I vårt arbete finner vi det dock mest intressant att betrakta journalisterna som 

publicister, då deras strategier som sådana kan påverkas av yttre faktorer som arbetsbörda- 

och tempo. Enligt Shu et al. ökar risken att desinformation produceras och sprids vidare då 

short term utility samt psychology utility blir förhärskande i informationsflödet. Med detta i 

åtanke uppstår ett problem när mediehus ställs inför ekonomiskt sett betydligt starkare 

konkurrenter, inklusive sociala plattformar och andra teknikjättar. Under press kan short term 

utility komma att bli en utväg för en journalist som vanligtvis arbetar skrupulöst källkritiskt, 

och om så sker finns en risk att sanningshalt och förtroende kompromissas med. 

Källkritiska ideal   

Framväxten av faktagranskning är ett svar på de många utmaningarna journalistiken står 

inför. Under de två senaste decennierna har begreppet fått en utvidgad betydelse. Den 

internationella spridningen av propaganda och desinformation har därmed lett till ett ökat 

behov av att granska påståenden efter att de publicerats. I vanliga fall finns granskningen 

inbyggd i den källkritiska praxisen på redaktionerna. I dag har behovet av att påtala vad som 

är uppenbart fel lett till att faktagranskningen, som en separat del av journalistiken vuxit 

fram.43

Tillväxten av faktagranskningssajter har internationellt varit mycket stor under de 

senaste åren. International Fact-Checking Network (INFC) etablerades år 2015 i syfte att 

sammanföra faktagranskare från hela världen. För ett medlemskap i nätverket är man skyldig 

att leva upp till fem grundläggande kriterier: opartiskhet och rättskaffenhet, öppenhet om 

källor, öppenhet om finansiering och organisation, öppenhet om metodologi samt en öppen 

43 Allern & Pollack, 2019, s. 284.
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och ärlig linje för rättelser.44 Rent konkret innebär faktagranskning att värdera formulerade 

faktapåståenden från sociala medier eller liknande forum, som har kommit till offentlighetens 

kännedom.45 Vad som kännetecknar de nya, framväxande faktagranskningsorganisationerna 

är att de inte företräder någon politisk riktning. Därför står också objektivitetsnormen inom 

journalistiken starkt.46 

Enligt studien “The Global Journalist” står professionsidealet om objektivtet och att 

rapportera nyheter snabbt starkt inom den svenska journalistkåren.47 Begreppet objektivitet är 

mångtydigt och har tolkats på olika sätt inom forskning, men objektivitetsnormen som 

professionsideal inom journalistikens historia har framför allt förknippats med 

“sannfärdighet, dokumentation och verifiering.”48

Eftersom journalistikens betydelse för demokratin påverkas av informationskvalitet, 

det vill säga förmågan till en god källgranskning, redogör Allern och Pollack för sina egna 

slutsatser vad som utgör god källkritisk praxis.49 Grovt räknat går det att dela upp 

rekommendationerna för källkontroll i tre huvudpunkter:50

1. Identifiera källan

Ett minimikrav inom källgranskning är att kunna identifiera avsändaren av 

information. I första hand innebär detta att veta vem som står bakom, delar och 

vidareförmedlar den information man tar emot, men också att spåra materialet tillbaka 

till sitt ursprung. Det blir särskilt viktigt att säkerställa att den källa man talar med 

eller läser är vad den utger sig för att vara – särskilt om informationen hämtas över 

nätet. Även oseriösa källor kan verka pålitliga, använda sig av professionellt 

klingande namn och sprida information över elegant konstruerade hemsidor. Det är 

därför viktigt att, vid minsta osäkerhet, kontrollera namn, logotyper och länkar. När 

källan väl är identifierad kan dess trovärdighet och förväntade kompetens bedömas. 

Detta görs utifrån varje redaktions modeller och kriterier. 

44 Ibid., s. 286.
45 Ibid., s. 287.
46 Ibid., s. 289.
47 Weaver, David H., & Willnat, L., 2012, The Global Journalist in the 21st Century, New York: Routledge, s. 
314.
48 Allern & Pollack, 2019, s. 51.
49 Ibid., s. 306f.
50 Ibid., s. 296-302.
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2. Säkerställ sanningshalten i enskilda faktauppgifter

Hit hör korskontroller mot källans egna och andra källors faktauppgifter, samt mot 

institutioner och experter. Detta är särskilt viktigt vid inhämtning av information via 

sociala medier. Författarna ger som exempel att uppgifter från Twitter vid en olycka 

eller ett attentat bör kontrolleras mot polis och räddningstjänst. 

3. Identifiera källans eventuella syfte 

Finns det någon anledning för källan att säga just detta, och är den på något sätt 

tendentiös? Källan ska vara relevant, vilket kan vara svårt att säkerställa vid ett 

överflöd av information av varierande sensationalitet och betydelse. Dessutom måste 

eventuell tendens identifieras. Företräds exempelvis någon organisation som tjänar på 

att uppgifterna publiceras? 

Slutligen menar författarna att journalister ska sträva efter att göra journalistiken mer 

transparent. En öppenhet om källor och källmaterial, vid publicering av en text eller sändning 

är avgörande för journalistikens trovärdighet. När källorna till informationen är identifierade, 

blir det lättare att värdera kvaliteten på nyheterna samtidigt som det “ökar också dess värde 

som en kollektiv nyttighet så att andra kan bygga på och följa upp det innehåll som 

presenteras.”51

Metod 

Kvalitativa intervjuer

Uppsatsen bygger på åtta kvalitativa djupintervjuer. Eftersom vi syftar till att undersöka hur 

journalisternas tankar, bakgrundskunskaper och arbetsmetoder ser ut i ljuset av 

desinformation, fattade vi beslutet att använda kvalitativ forskningsmetod för att undersöka 

frågan genom respondentens synvinkel.52 Det var alltså vår frågeställning som guidade oss 

mot ett kvalitativt arbetssätt. Att uppmärksamma journalisternas subjektiva tankar och 

51 Allern & Pollack, 2012, s. 305.
52 Steinar Kvale & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. [rev.] uppl. Lund: 
Studentlitteratur, 2014, s. 17.
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upplevelser av desinformation, hade inte varit möjligt att åstadkomma lika djupgående med 

ett kvantitativt arbetssätt. Om syftet hade varit att uppnå en generalisering av resultatet, om vi 

till exempel önskat att undersöka hur många av Sveriges journalister som stött på 

desinformation i sitt dagliga arbete, hade ett kvantitativt arbetssätt varit att föredra.53

Kvalitativ metod syftar till att få kunskap om just det kvalitativa. I detta fall vad som 

kännetecknar journalisters tankar kring desinformation, hur redaktionerna är organiserade och 

strukturerade kring källkritik, vad som utmärker olika erfarenheter av desinformation samt 

vad journalister exempelvis tillskriver sådana händelser och handlingar.54 För att nå en 

djupare förståelse och ingående kunskap är den kvalitativa intervjun användbar då den har en 

öppen karaktär, vilket tillåter detaljer och nyanser att framträda för att nå en djupare 

förståelse.55 När empirin samlas in i dialog mellan intervjuare och intervjuad, har vi möjlighet 

att komma åt olika egenskaper och dimensioner av tankar och förhållningssätt till 

desinformation samt nå bakom det mest uppenbara.56 

Urval och avgränsningar

Eftersom kvalitativa intervjustudier bygger på ett fåtal intervjuer är det viktigt att urvalet är 

strategiskt och väl genomtänkt. Ett typurval genomfördes med kriterierna att journalisterna 

varit verksamma under minst ett års tid och arbetat som nyhetsjournalister. Vi har också 

eftersträvat en viss variation urvalet för en bredare representation.57 Bland annat att få en 

spridning i åldrar och att intervjua både män och kvinnor. Vi eftersträvade också att en 

majoritet av våra respondenter inte arbetade på samma redaktion. Risken hade då varit att en 

arbetskultur gällande synen på exempelvis källkritik och desinformation hade genomsyrat 

vårt material.

Ett snöbollsurval användes, men även ett målstyrt urval eftersom vi efterlyste 

ovannämnda kriterier. På grund av tidsbegränsningen avgränsades intervjuernas antal till åtta 

stycken. 

53 Mats Ekström & Bengt Johansson, Metoder i medie- och kommunikationsvetenskap, 3:1. uppl., Lund: 
Studentlitteratur, 2019, s. 132.
54 Ibid., 121.
55 Ibid., 103.
56 Ibid., 103. 
57 Ekström och Johansson, 2019, s. 113.



17

Intervjuguide

I tidigare avsnitt har vi argumenterat för vad som ska studeras och varför. Intervjuerna är 

därför uppbyggda kring ett antal huvudfrågor.  Den tematiska organiseringen har varit 

styrande eftersom vi vill undersöka journalisters förhållningssätt till desinformation via 

journalisternas bakgrundskunskaper, det källkritiska arbetssättet och det nya 

informationssamhället. Intervjuguiden är därför strukturerad efter fem teman:

1. Synen och förhållningssätt till desinformation 

2. Desinformation och annan falsk informations påverkan på arbetslivet

3. Källkritiskt arbete

4. Synen på sanning och objektivitet 

5. Övrigt

Detta har efter transkribering, kodning och bearbetning av intervjuerna resulterat i att fyra 

nya teman utkristalliserats, vilka vi utgår från i vår analys. För att komma åt nyanser och 

detaljer, brukar man inom kvalitativ intervjuforskning föreslå att ställa öppna frågor, så 

kallade “fråge-frågor”. Sådana frågor ska inte kunna besvaras med “ja” eller “nej”58, vilket vi 

också har haft i åtanke då frågorna skrevs. Intervjuguidens struktur följdes inte under alla 

intervjuer utan anpassades beroende på i vilken riktning respondenternas svar gick. Vi var 

noga med att ställa följdfrågor och uppmärksamma andra relevanta ämnen som enstaka 

respondenter tog upp.

Presentation av intervjupersoner

Nedan följer en presentation av studiens åtta respondenter. Av etiska skäl är samtliga namn 

fingerade.

Journalist 1: Mattias, 40-årsåldern – Helsingborgs Dagblad, Helsingborg.

Journalist 2: Theodor, 40-årsåldern – Helsingborgs Dagblad, Helsingborg.

Journalist 3: Omar, 20-årsåldern – Aftonbladet, Stockholm.

Journalist 4: Anders, 20-årsåldern – Doktorand och frilansare, Örebro.

Journalist 5: Fanny, 20-årsåldern – Aftonbladet, Malmö.

58 Ekström och Johansson, 2019, s. 108. 
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Journalist 6: Julia, 30-årsåldern – Sveriges Radio, Stockholm.

Journalist 7: Martin, 30-årsåldern – Trelleborgs Allehanda, Trelleborg.

Journalist 8: Jenny, 40-årsåldern – Sydsvenskan, Malmö.

Insamling av empiri

De åtta intervjuerna varade som minst i 30 minuter och som högst i 67 minuter. Vi har gjort 

fyra stycken vardera och påbörjat transkriberingen direkt efter att den första intervjun 

genomfördes. Samtliga intervjuer transkriberades för att säkerställa att inte missa något 

relevant. Transkriberingarna omfattar sammanlagt 86 A4 sidor. Parallellt med 

transkriberingen påbörjades en öppen kodning. Enligt Rivas innebär ett sådant arbetssätt att 

man stycke för stycke kodar texten med kommentarer, ord eller fraser som återspeglar 

innehållet.59 Under kodningsarbetet har vi kontinuerligt använt oss av en så kallad zig-zag- 

approach, vilket innebär att analysen av den insamlade empirin används under ett tidigt 

stadium för fortsatt datainsamling. Enligt Rivas är detta ett föredömligt arbetssätt att uppnå en 

djupare förståelse, och på ett naturligt sätt utarbeta teman. En kontinuerlig analys av insamlat 

material tillåts påverka en pågående datainsamling. På så maximeras utfallet av antalet teman 

och vad vi kan läsa ut av materialet.

Intervjuerna genomfördes via Zoom, vilket är en programvara som vanligtvis används 

för videomöten. Valet att utföra intervjuerna online beror delvis på den pågående 

coronapandemin, men också att det öppnar upp för intervjuer med journalister från hela 

landet. Samtidigt har både vi och de flesta journalisterna suttit i videomöten sedan pandemins 

start, i mars 2020, varpå metoden inte upplevts som främmande. Eventuella nackdelar med att 

genomföra av intervjuerna online kan vara att det är svårare att få kontakt med 

respondenterna.60 Vår egen upplevelse är dock huvudsakligen positiv. Det hade annars, på 

grund av givna tidsramar, inte varit möjligt att intervjua lika många journalister från olika 

delar av landet. Samtidigt är vår upplevelse att vi fick god kontakt med respondenterna, bland 

annat då vi kunde se varandra.

59 Carol Rivas, ”Coding and analysing qualitative data”. Ingår i: Researching society and culture. 3:e upplagan. 
Clive Seale (red.), Thousand oaks, CA: SAGE Publications 2012, s. 368–392, s. 370.
60 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. 3 uppl. Stockholm: Liber AB, 2018, s. 264.
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Analys

I detta avsnitt presenteras centrala teman från kodningen av empirin, vilka har sina egna 

underrubriker. Relevanta citat som redovisas analyseras i relation till tidigare forskning och 

våra teoretiska utgångspunkter.

Desinformation, missinformation, fake news, eller vad var det du frågade 
om? 

Samtliga journalister vi har talat med har någon generell bild av vad desinformation innebär, 

och oftast stämmer den inledningsvis överens med den definition vi själva använder oss av; 

materialet är avsiktligt falskt och avsändaren har något syfte med spridningen, om så bara att 

roa sig.61 Mattias, Omar, Fanny, Martin och Jenny beskriver alla tydligt just någon typ av 

aktör eller avsändare som agerar efter något syfte. Julia ger ett liknande exempel men utan att 

precisera något syfte, och Anders nämner en “kommunikation som syftar till att missleda, 

alltså som aktivt vill förvränga eller skapa kaos mer eller mindre”. De två sistnämnda är 

något otydliga i sina inledande definitioner, men utvecklar senare sina resonemang med 

exempel på aktörer med kommersiella och politiska intressen. 

Däremot varierar de syften och aktörer som nämns mellan olika respondenter, och det 

förekommer också en del självmotsägelser kring detta. Omar, för att ta ett exempel, ändrar 

flera gånger åsikt kring huruvida vinklad företagsinformation enligt honom kan klassas som 

desinformation.62 

Theodor talar om falsk information som någonting som medvetet sprids av en aktör 

som utger sig som sanningssägande men inte nödvändigtvis med ett klart syfte, i vilket han 

skiljer sig från övriga respondenter. I och med detta hamnar han enligt oss närmare en 

bredare definition av lögn i allmänhet, snarare än desinformation.63 Däremot ger han under 

intervjun andra exempel på falsk information, varav ett är en nyhet han själv publicerade efter 

ett tips från Helsingborgs IF. Historien, som till del var sann men hårt vinklad, visade sig 

enligt Theodor vara en medial “buffert” från klubbens sida då Sveriges Radio samtidigt 

skulle publicera en för Helsingborgs IF komprometterande historia:

61 Se vår begreppsförklaring, som bygger på bland annat FOI:s memo (Wennberg et al. 2020, s. 4). 
62 Tidvis tangerar han definitionen av desinformation med ett strategiskt kommersiellt syfte (Sabrine Wennberg 
et al. 2020).
63 Allern & Pollack, 2019, Sabrine Wennberg et al. 2020, Madeleine de Cock Buning, 2018.
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När Sveriges radio där ska presentera detta i sportradion på morgonen, så kommer den andra, 

tillrättalagda nyheten i brevlådorna i [Helsingborgsregionen]. Det är klar desinformation som 

jag själv blev blåst av, att… För jag kollade inte helheten. Så jag blev en bricka i spelet.

Theodor betraktar det skedda som “klar desinformation”. Vi kan sedan anta att avsändaren av 

informationen (idrottsföreningen) inte bara har ett syfte, utan även ett klart kategoriserbart 

ekonomiskt sådant, även om benämningen “klar desinformation” enligt oss är osäker.64 Här 

ser vi tre fenomen som återkommer under intervjuerna:

1. En generell kännedom om, men osäkerhet kring begreppet desinformation. 

2. En förekomst av avsiktligt falsk information. 

3. En tydlig avsändare och ett syfte i ett exempel där respondenten hanterat falsk 

information, där dessa dock inte nämns i samband med eller kopplas till 

desinformation.

Också synen på skillnaden mellan avsiktligt och oavsiktligt falsk information skiljer sig 

mellan respondenterna. Vissa drar en tydlig gräns mellan missinformation och 

desinformation (dock oftast med andra termer), medan andra blandar samman begreppen.65

 En av våra respondenter, Julia, hör till den förstnämnda kategorin. Hon är också den 

enda av de intervjuade journalisterna som nämner termen missinformation (i samband med 

åsikter i lokala facebookgrupper), dock utan någon tydlig definition:

Jag har väl liksom mötts av uppgifter som jag fått tips om som uppenbarligen har varit 

felaktiga som råkar ha varit någon form av missinformation, påståenden om till exempel 

lokalpolitiker som har nått mig genom direkta läsartips eller sociala media som jag kanske 

helt har valt att avstå från att titta på för att det varit uppenbart att det varit felaktigt. 

Hon skiljer också uttryckligen mellan att sprida desinformation och att "prata strunt eller 

bullshitta", det senare då man är omedveten om att någonting är felaktigt. För att låna hennes 

64 Se kategoriseringar av syften i FOI-memo (Sabrine Wennberg et al. 2020, s. 4). Den klaraste kategoriseringen 
vi själva kan göra vore att detta handlar om PR, och då desinformation enbart i mycket bred bemärkelse, med en 
i någon mån auktoriserad källa som producerar noggrant utvald och vinklad information i ett strategiskt 
kommersiellt syfte.
65 Att dra en tydlig gräns mellan avsiktligt och oavsiktligt falsk information (desinformation respektive 
missinformation) överensstämmer med vår definition, med referens till Sabrine Wennberg et al. 2020, s. 4.
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egna ord: "Då ljuger man inte utan pratar strunt och är oupplyst". Hon anser sig bemöta en 

del omedvetet falska uppgifter i sitt arbete, men tror inte att hon ställs inför några egentliga 

lögner. Något liknande ger Theodor uttryck för: “Som journalist kommer man ju ofta i 

kontakt med liksom felaktig information. Men den behöver ju inte vara desinformation för 

den skull”.

Fanny däremot, gör till en början gällande att desinformation är avsiktligt falsk, men 

anger också att spridning av falsk eller rörig information i allmänhet kan vara 

desinformerande: 

Jag kan tänka att desinformation är väl egentligen, ja men såhär, det är aktivt fel och någon 

sprider det för att orsaka det i [sin] självvinning eller något sådant. Men det kan ju också bara 

vara felaktig information som folk sprider (...) Jag kan tycka att rörig information (...) är 

desinformation också. Alltså såhär motstridig och rörig information som kommer i stora 

mängder, typ som i USA-valet.

Omar anger att desinformation kan utgå ifrån att någon “gjort ett misstag”, och även Theodor 

övergår i att spridning av missuppfattningar kan klassas som spridning av desinformation:

Antingen så har du ju nån som, om vi tittar på det högre planet, landar i Trump då, så är det 

hans anhängare som har bestämt sig för att det är en garant för sanningen. Och fotsoldaterna 

då... Sen har du ju andra aspekter att, den här helikoptern,66 är nån som – oj, jag måste dela 

med mig av den här informationen, någonting har [hänt], men tar inte… man tar inte in och 

sorterar informationen innan man delar den vidare.

Vilket också berör en källkritisk praxis, som Theodor själv kopplar ihop med sitt yrke som 

journalist: Att alltid kontrollera och sortera information innan den delas vidare. Vi 

återkommer till källkritiken under sitt eget tema senare i analysen. 

66 “Helikoptern” i citatet refererar till ett av Theodors tidigare exempel, då han läst på Facebook att “någonting 
har hänt”, innefattande spekulationer i att det förelegat ett mord. Detta då flera personer uppgav att de sett en 
polishelikopter på landsbygden utanför Helsingborg. Helikoptern som hade siktats visade sig emellertid tillhöra 
Öresundskraft och användes för att inspektera kraftledningar.



22

Det rör inte mig, det handlar väl om Trump och ryska trollfabriker? 

Något som dyker upp i samtliga respondenters berättelser är användandet av Trump som ett 

exempel på desinformationskälla. Det ska nämnas att intervjuerna genomfördes under 

veckorna efter det amerikanska presidentvalet, då USA-bevakningen i svenska medier varit 

särskilt hög. I citatet nedan berättar Theodor sin syn på hur “uppenbar desinformation” ter 

sig:

Dels har man uppenbar desinformation som vi har från amerikanska valet, från absoluta 

toppen och hela vägen ner. Där har du den publika desinformationen med uppenbara lögner 

som förpackas i någonting annat helt utan skrupler [...] och framförallt på senare år, vi måste 

titta på USA, när det har blivit just från maktens håll att, liksom helt uppenbara saker bara 

sägs rakt ur att ‘så här är det’.

Eftersom vi intervjuat nyhetsjournalister, kan vi bland annat anta att många svarade utifrån 

vad som varit högst på agendan. Men sedan Trump tillträdde ämbetet som president, efter att 

ha vunnit presidentvalet 2016, har bevakningen varit mycket hög i Sverige.67 Vid frågan om 

de kunde ge ett exempel på desinformation, har alltså det amerikanska valet och Trump varit 

ett genomgående exempel hos respondenterna. Detta beskriver bland annat Anders:

Spontant tänker jag mycket på valet i USA. Det kan ju vara allt från trollkonton på Twitter 

som som sprider falsk information, liksom Donald Trumps Twitter i sig är ett exempel på 

desinformation. 

Flera av respondenterna nämner också ryska “trollfabriker”, om inte hela landet Ryssland 

sveper förbi som ett exempel. Martin väver in landet i sitt svar:

Du vet, från Trump till Ryssland och de stora desinformationskampanjerna som pågår över 

hela världen för att man liksom ska pusha agendan åt olika håll, eller flytta fokus från olika 

frågor till andra frågor.

67 En sökning i Mediarkivet Retriever Reasearch visar att “Donald Trump” omnämndes 131 731 gånger i svensk 
tryckt press under åren 2017–2020. Detta kan jämföras med motsvarande siffror för andra politiska ledare i 
västvärlden, där till exempel Boris Johnson förekommit 16 791 gånger och Angela Merkel 21 464 gånger. 
Statsminister Stefan Löfven själv kommer bara nästan upp i den amerikanske presidentens siffror, med 117 788 
omnämningar i svensk press under samma tidsperiod. http://web.retriever-
info.com.ludwig.lub.lu.se/services/archive/search 

http://web.retriever-info.com.ludwig.lub.lu.se/services/archive/search
http://web.retriever-info.com.ludwig.lub.lu.se/services/archive/search
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När respondenterna nämner Ryssland som ett exempel på desinformationkälla, har de syftat 

på “trollfabriker”. Några detaljer som rör rysk desinformationsspridning har inte nämnts. 

Däremot har flertalet respondenter varit insatta i, och därmed kunnat utveckla 

twitterjournalistiken i samband med det amerikanska valet. Fanny menar dessutom att 

Trumps publik är en del i skapandet av desinformation:

Alltså Trump skriver bara skit på Twitter hela tiden (...) Helt rörigt, och alla de som sprider 

det vidare utan att kommentera, eller okommenterat, är väl en del i det.

Några respondenter anger övriga trollkonton och “personer med åsikter” som exempel på 

aktörer som sprider desinformation. Däremot nämner ingen av respondenterna att detta 

förekommit på hemmaplan. Men exempel på desinformation inom Sverige har dock belagts, 

exempelvis i samband med det politiska valet 2018.68 Som tidigare nämnt har även en 

expertgrupp inom EU har slagit fast att risken för desinformation i samband med 

demokratiska val inom unionen är hög.69 I stället framkommer detaljer som ligger “bortom” 

journalisterna vid frågan om deras syn på fenomenet. Endast en av respondenterna nämner att 

detta är något journalister i dagsläget bör vara vaksamma på. I takt med den ökade 

informationsspridningen kopplat till den tekniska utvecklingen som skett de senaste åren, 

menar Jenny att de är medvetna om riskerna och att de har en tanke på att det skulle kunna 

inträffa. Samtidigt menar hon att de är varken mer eller mindre förberedda på eventuella faror 

som följer:

Ja, det är någonting som vi alltid som journalister har behövt vara vaksamma på, och sen som 

vi idag pratar mycket mer om och är kanske mycket mer, på sätt och vis mer förberedda för, 

men å andra sidan inte eftersom sätten att sprida desinformation ökar. 

 

Det framkommer att Jenny upplever en osäkerhet hos journalister, där man inte är helt 

förberedda på att identifiera desinformation eftersom sätten att sprida den har ökat. Om 

många av journalisterna skulle besitta en avsaknad av teknisk sakkunnighet, kan det i 

68 Freja Hedman och Vidya Narayanan, News and Political Information Consumption in Sweden:Mapping the 
2018 Swedish General Election on Twitter, comprop data memo, 2018.
69 Madeleine de Cock Buning A multi-dimensional approach to disinformation: Report of the independent high 
level group on fake news and online disinformation. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 
2018, s. 12.
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dagsläget vara svårare att identifiera källor som osanna eftersom en del avancerad teknik har 

utvecklats de senaste åren. I praktiken skulle journalister kunna utmanövreras av personer 

med en skicklighet i att producera falsk information, exempelvis i form av film och foto. Låt 

säga att desinformation skulle spridas på olika vis i ett skarpt krisläge, finns det då en risk att 

beredskapen är låg inom den svenska journalistkåren?

Som tidigare nämnts, anges i synnerhet Trump som ett exempel på en 

desinformationskälla. Som Marvick och Lewis fastslog, hamnade Trump i gruppen 

“politiker” på förstaplats av manipulatörer- och desinformatörer. Han har ett internationellt 

rykte om att vara en lögnare, och därför är det inte överraskande att det är ett vanligt exempel 

hos våra respondenter. 

För att hålla fast vid publikens uppmärksamhet, vilket Trump lyckades med under 

såväl primärvals- som presidentvalskampanjen, är det begripligt att han använde sig av just 

plattformen Twitter.70 Eftersom plattformen är designad så att överdrivna och känsloladdade 

budskap får en snabbare spridning, kan alternativa fakta, desinformation och kontroversiella 

påståenden vinna publikens uppmärksamhet och känslor. Inläggen kan granskas av 

journalister i efterhand, men om det redan hunnit väcka uppseende är det inte tillräckligt i 

dagens andfådda medieklimat.71

Stora makthavares påståenden på Twitter är enligt Allern och Pollack per definition 

nyheter.72 Samtidigt riskerar nyhetsorganisationerna att halka efter om de bara “följer 

narrativet” och informerar allmänheten att det ännu en gång var en lögn.73 Kan upprepningen 

av den oftast återgivna desinformationskällan, Trump och ibland de ryska trollfabrikerna, ses 

i ljuset av ett modernt medieklimat där möjligheten att få stor uppmärksamhet för förfalskade 

påståenden, vara ett symtom på en polariserad samhällsutveckling?74 Och tar man ett visst 

avstånd från risken att drabbas av desinformation själv när man förlägger den till “stora 

aktörer långt bort”?  

70 Alice Marvick och Rebecca Lewis, Media Manipulation and Disformation Online, Data & Society Research 
Institute, 2017, s. 20-21.
71 Jonathan Albright, 2017, s. 87–89
72 Allern & Pollack, 2019, s. 15.
73 Jonathan Albright, 2017, s. 87–89.
74 Allern & Pollack, 2019, s. 16.
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Hög arbetsbörda och mindre tid: "Det kan ju gå fel på grund av att det går 

snabbt" 

Ett ofta förekommande tema bland våra respondenter är, kort sagt, att deras arbetstempo är 

för högt – något som sju av åtta återkommer till upprepade gånger under intervjuerna. På 

denna punkt kan Peter Dahlgrens förutsägelse från 2009 sägas ha slagit in: De intervjuade 

journalisterna ställs inför en avvägning mellan en noggrann kontroll av tips, faktauppgifter 

och annan information gentemot ett krav att publicera snabbt.75 Exakt vilka källor man 

använder varierar från person till person. Här bör tas i beaktande att vi intervjuat journalister 

med olika roller på sina respektive redaktioner, där den som sitter vid till exempel en regional 

newsdesk bevakar andra områden än en lokaljournalist. 

Anders talar om vikten att inte bli “förförd av ett citat”; att falla för “för bra” historier 

som enligt honom kan sakna egentligt nyhetsvärde. Han menar också att det kan saknas 

ordentligt med tid att lägga på varje artikel:

Det hade ju varit bra om man hade mer tid att lägga på det här som journalist, att man hade 

mindre arbetsbörda per dag. [Då] hade man kunnat lägga mer tid på att kontrollera och 

faktiskt ställa motfrågor till den man intervjuar, och till sitt material eller till sin rapport man 

läser. En stor del av bekymren som finns i dag grundar sig i att journalister inte har tillräckligt 

med tid för att lägga på de aspekterna.

Han fortsätter senare under intervjun på samma tema:

På en mikronivå handlar det hur man kan skapa bättre arbetsrutiner, då handlar det om 

tryggare anställningar. Mindre stress på jobbet, [att] skapa en arbetskultur som möjliggör mer 

ifrågasättande och granskande av all typ av material.

Kopplat till just detta – ett högt arbetstempo med åtföljande urval och hantering av källor, är 

de tips från privatpersoner som fem av våra respondenter uppger att de använder sig av för att 

hitta nyheter. Alla är tydliga med att inkomna uppgifter alltid måste kontrolleras, något som 

faller väl inom ramarna för Allern och Pollacks källkritiska praxis.76 Särskilt intressant är att 

de dessutom uppger att många tips kan innehålla misstankar och missuppfattningar, däribland 

75 Dahlgren 2009, s. 174.
76 Allern & Pollack, 2019, s. 295–305.
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avsiktligt vilseledande eller förfalskade uppgifter: Mattias uppger att de till hans redaktion 

kan få in hundra tips om dagen, via krypterad tipstjänst, mail och telefon – däribland 

avsiktligt falska tips. Dessa exempelvis med bilder som är tagna på en annan plats eller vid en 

annan tidpunkt än vad som anges. Jenny ger ett liknande exempel: 

Det finns ju också de som inte bara sprider på Facebook utan faktiskt bemödar sig om att 

skicka mail och tips med bilder till oss på medierna. Vi hade ett exempel för ett par år sedan 

med bilder som kom och som visade ganska allvarliga uppgifter, men där man kunde… Ja, 

där vi kunde spåra bilderna och se att de faktiskt kom från en produktkatalog, och inte alls var 

tagna i Öresund som tipsaren hävdade.

Vittnesmålen om förfalskade bilder kan få illustrera ett problem som är tätt knutet till det 

förhöjda arbetstempot – en upplevd avsaknad av specialkunskaper i exempelvis detta: Att 

identifiera förfalskat foto. Julia kommenterar, med referens till 2010-talets skandalösa 

uppgifter angående kungens eventuella strippklubbsbesök (och dit hörande foton som 

sedermera ansågs förfalskade), att “det säger någonting om att den tekniska 

specialkompetensen fanns på Flashback Forum men hade inte nått mediehusen”.77 Hon 

nämner vidare att:

Vi lever i en tid då väldigt många mediehus vill skära ner på resurserna på redaktioner och 

man vet inte riktigt hur man ska överleva. Hur ska man då våga satsa på att bygga upp en 

kompetens som man kanske använder en gång per år när man har... måste publicera en tidning 

varje dag och har annonsintäkter för att överleva? 

Anders ger ytterligare ett exempel på när teknisk kompetens hade varit önskvärt, i samband 

med hur en lögn i skrivet källmaterial kan identifieras. Han går då på sådant som stavfel och 

språkliga felaktigheter, men menar att vissa avsändare av felaktig information är skickliga, 

och skulle kräva en likaså skicklig journalist för att avslöjas.

Besläktat med detta är möjligheten att hålla sig med specialkompetens på 

redaktionerna, exempelvis reportrar med djup kunskap inom särskilda bevakningsområden. 

Theodor talar om hur detta förändrats på senare år: 

77 Lars Lindström, “Allt är möjligt i kungaskandalen”, Expressen, 2011-12-16, s. 14–15.
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Nu är vi ju i en tid att redaktionen är ju inte som det var förr, och långt innan jag började 

också, då det kunde sitta en journalist på varje nämnd liksom. Det har vi ju inte, allting går 

mycket fortare.

När det kommer till varför arbetstempot är högt, får vi olika svar från olika respondenter. 

Genomgående är ett upplevt krav på att hålla jämna steg med andra publiceringskällor, 

inklusive privatpersoner och sociala medier. Här finns också också ett samhällsintresse i att 

kunna få ut information löpande. Särskilt Jenny nämner detta, att kunna hålla allmänheten 

uppdaterad i samband med händelser såsom terrordådet på Drottninggatan 2017. Även 

Mattias berör snabb nyhetsförmedling i mer positiva termer, här i samband med den stora 

vikt han lägger vid trovärdighet och vad han strävar efter i yrkesrollen: “Som journalist är det 

att ge läsarna relevant information, fördjupande information, sann information, oftast snabb 

information.” 

Det hela kan ses som ett exempel på long- kontra short term utility: Incitament (såväl 

samhällsnyttiga som ekonomiska) att publicera snabbt, ställs emot ett långsammare 

arbetstempo. Till skillnad från den kortsiktiga modellen tillåter den sistnämnda, långsiktiga 

strategin noggrannare granskning av uppgifter och framläggande av mer komplexa 

skeenden.78 

En risk för publikation och spridning av miss- eller desinformerande material ökar 

dessutom när läsare samtidigt söker efter information som bekräftar redan etablerade 

föreställningar (enligt Shu et al. psychology utility), samtidigt som short term utility blir en 

huvudsaklig strategi för nyhetspublicering. Om läsekretsen efterfrågar snabba, känslomässigt 

och socialt bekräftande nyheter samtidigt som publicisterna eftersträvar ett kortsiktigt 

ekonomiskt utfall, kan det exempelvis finnas en risk att incitamenten att granska information 

ordentligt minskar.  Exempelvis menar Anders att det finns en risk att felaktigt material kan 

“slinka igenom” när det finns en frestelse att få ut saker snabbt.

Ett mer konkret exempel på journalistiskt arbete i ett snabbt nyhetsflöde ser vi hos 

Omar, när han berättar om sitt arbete då han från Sverige skulle rapportera om utvecklingen 

efter explosionerna i Beirut i augusti 2020. Han arbetade i realtid och konfronterades med 

påståenden, framför allt via Twitter, om att det förelegat en raketattack. Omar uppger att 

vissa andra uppgifter, enligt honom rapporter om “flygplansljud” och dylikt, gjorde att sådana 

påståenden kändes mer trovärdiga. Eftersom inga uppgifter egentligen kunde verifieras, kom 

78 Shu et al. 2017, s. 4.
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han dock efter eget beslut och överläggning med chef fram till att inte nämna några 

påståenden om någon raketattack. Han publicerade inte heller det hela som referat till några 

cirkulerande teorier eller uttalanden. Det sistnämnda är särskilt nämnvärt, och tangerar 

någonting som även Martin och Julia går in på – att också spridning av uttalat osäker 

information med transparenta källhänvisningar faktiskt kan innebära just en spridning av 

felaktiga uppgifter. Med Julias ord, angående vissa åsikter hon möter under sin 

nyhetsbevakning via Facebook:

[Jag har] ju mer jag jobbat fått en känsla av att, ja men när sådana åsikter sprids är det sällan 
sådana åsikter som står för en större del av befolkningen, utan oftast är det ett fåtal individer 
som är med ett eller flera konton ja men försöker lyfta den typen av åsikter för att det ska 
normaliseras och att jag har väl också blivit mindre benägen att vilja bemöta dem. Dels för att 
jag känner att det inte är lika stor relevans, jag känner att de åsikterna står för ett antal 
individer men också att... Genom att lyfta upp de frågorna på agendan låter jag ju en liten 
klick med extrema åsikter påverka.

Detta kan ses som ett exempel på motsatsen till det enkelspåriga refererande av 
informationsflödet som Albright beskriver, där våra respondenter behåller sin makt att sålla i 
och gestalta information med förminskat inflytande från de sociala medier de bevakar.79 
Samtidigt kan ett sådant kritiskt urval av information efter granskning av källorna, återigen, 
ses som ett exempel som faller inom Allern och Pollacks rekommenderade modell: Julia och 
Omar identifierar sina källor eller, i förekommande fall, noterar att dessa inte kan identifieras. 
Julia berör huruvida källorna har några bakomliggande syften, och Omar kommer in på 
sannolikheten att enskilda faktauppgifter är korrekta.80 Ur Julias svar kan vi dessutom utläsa 
att denna “sållning” i hennes fall är någonting som kommit med erfarenhet och övning.

Det kan nämnas att det i vissa fall kan ses som problematiskt då dessa journalister 
medvetet sållar i sitt informationsflöde, och därmed skaffar sig en viss agendasättande 
makt.81 Vi går dock inte djupare in på just den problematiken här, utan förhåller oss här 
enbart till problemet med desinformation i det snabba nyhetsflödet. Ur denna vinkel kan vi se 
några konsekvenser av just Julias inställning: Till att börja med ligger ett stort ansvar på 
henne själv i att upprätthålla ett förtroende mellan sin publiceringskanal och publiken, då hon 
inte bara bearbetar information utan också på traditionellt manér väljer ut vad hon ska sålla 

79 Albright, 2017, s. 88.
80 Allern & Pollack, 2019, s. 295–305.
81 Michael Karlsson, Jesper Strömbäck, red., Handbok i journalistikforskning, Studentlitteratur AB, Lund: 
Författarna och Studentlitteratur, 2015, s. 354–355.
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bort – här sådant hon upplever som “extrema åsikter”.82 Risken kan också vara mindre att hon 
vidareförmedlar desinformation – utifall att hennes egna källkritiska rutiner fungerar. Det vill 
säga att hon korrekt identifierar fabricerat material som falskt, eller rentav avsiktligt falskt, 
och undviker att referera till det.

Slutligen innebär det att sociala mediers inflytande på henne som person, såsom den 
personanpassning av information som exempelvis Albright beskriver, kan skiljas från dess 
inflytande på hennes journalistik.83 Hennes egna urval och gestaltningar fungerar helt enkelt 
som ett filter mellan den information som anpassas för henne och den information hon i sin 
tur anpassar för sin publik. Däremot gör det ingen skillnad för den eventuella påverkan 
sociala plattformar har efter publicering av Julias material, det vill säga då konsumenter tar 
del av hennes material över exempelvis Facebook. 

Sammantaget vittnar de journalister vi talat med om ett högt arbetstempo, som 
dessutom ökat under senare år. Detta kan i vissa fall innebära att de måste göra vissa 
inskränkningar i sitt källkritiska arbete. Samtidigt ger de exempel på tillfällen då de hanterat 
stora mängder information inklusive falsk sådan under tidspress – och känt att de genom 
erfarenhet och överväganden kunnat hantera situationen. Dock kan varken vi eller de flesta av 
våra respondenter utesluta att falsk information kan “slinka igenom”, men ingen har vittnat 
om något sådant fall som inneburit några märkbara konsekvenser. Många verkar också önska 
sig ett lugnare arbetstempo. Vi avslutar detta stycke med ett citat från Mattias, som liksom 
Theodor menar att beskrivningar av komplexa historier kräver tid han inte känner att han har. 
När utfallet riskerar bli för litet gentemot den tid han lägger ner, lägger Mattias det arbetet på 
någonting annat:

Då kommer den här vågskålen (...) arbetsinsats och utfall gentemot tid liksom. För då får jag 

bedöma det gentemot allt annat vi har och göra. Och där skulle man ju då kunna tänka sig att 

hade man haft mycket mer resurser och mycket mer tid till att lägga på alla de här 

kontrollerna, då då skulle man kunna göra fler av de här väldigt knepiga historierna.

82 I detta avseende en tro på att det aktuella mediet tillhandahåller korrekt information, vilket är viktigt ur en 
demokratisk synpunkt. Se Dahlgren 2009, s. 112–113.
83 Albright, 2017, s. 88.
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Det ska finnas en källkritisk handbok här någonstans… 

Samtliga respondenter har idéer på hur ett källkritiskt arbete skulle fungera i idealfallet. Vid 

frågan om hur de önskar att ett källkritiskt arbete bör se ut, svarade majoriteten att man i 

bästa fall önskar mer tid och resurser. Vid frågan om hur arbetet bedrivs, vittnar 

respondenternas berättelser om att man snarare arbetar i dialog med kollegorna än att vända 

sig till redaktionens handböcker i ämnet. Nedan kommer vi problematisera svårigheter som 

kan uppstå när den kollegiala tilliten är mycket hög, samt presentera ett antal citat som ringar 

in journalisternas idéer och arbetssätt om hur arbetet bedrivs.

Ett exempel på praxis som anges att man borde följa, är att alltid ha med minst två 

infallsvinklar. Detta exemplifierar bland annat Fanny när hon talar om sin tidigare arbetsplats 

på Sveriges Radio: “på SR skulle man väl säga att man måste ha bekräftat från två källor i 

princip för att det ska vara korrekt”. I citatet nedan jämför hon Sveriges Radio med sin 

nuvarande arbetsplats på en kvällstidning: 

På SR tror jag att det är tre eller fyra olika producenter, om det inte är snabba inslag så är det 

tre olika producenter som kollar igenom och ser så att allting är rätt. Det kan ju ändå slinka 

igenom faktafel liksom, det kan bli ännu mer fel ju fler inblandade. Jag är ju min egen 

redaktör så jag slänger ut allt direkt. Jag har ingen som kontrollerar att jag skriver rätt så jag 

jobbar med mina egna faktakontroller. Det ska vara så snabbt, liksom, att man gör inte... peer 

rewied eller sådant man pratar om eller det står att man ska göra, men i praktiken hinner man 

inte med det.

Här gör sig tidsaspekten gällande, vilket vi behandlat i vårt avsnitt om det snabba 

arbetstempot. I Fannys fall är hon sin “egen redaktör”, vilket leder till en (av henne upplevd) 

situation som påminner om de brittiska och australiensiska journalisternas oro kring att den 

höga hastigheten på internet och sociala medier riskerar en snabb spridning av miss- och 

desinformation.84 

 Fler exempel på när respondenterna anger att minst två källor ska användas och två 

“sidor av saken” ska belysas, återfinns i empirin. Exempelvis menar Mattias att: “Vi ska vara 

säkra på att det vi skriver är korrekt. Man kan alltid skriva artiklar där det finns två sidor som 

har olika bild av verkligheten och beskriver saker på olika sätt.” Jenny menar däremot att 

84 Schapals, 2018, s. 4–5.
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journalister ofta säger att det finns “två sidor av saken”, men att man lätt glömmer bort att 

uppmärksamma ett så kallat “mellanläge” som finns mellan de två ytterligheterna. 

Respondenternas idéer som presenterats ovan, om hur god källkritik ser ut, för 

tankarna till objektivitetsnormen som står starkt inom de nya framväxande 

faktagranskningsorganisationerna.85 Flertalet av intervjupersonerna anser att journalisternas 

främsta uppdrag är att förmedla sakliga och korrekta nyheter, och med detta behöver det 

finnas flera infallsvinklar. Samtidigt blir exempelvis Omar förvirrad och frågar vad vi menar 

med termen “faktakontroll” vid frågan om hur arbetet med faktakontroll utförs. När Julia 

svarar på frågan berättar hon att det inte finns några bra verktyg eller riktlinjer kring hur man 

ska granska olika påståenden.

Alla intervjupersoner uppger sig lägga stor vikt vid det källkritiska arbetet. Detta 

nämner bland annat Theodor, samtidigt som han menar att tidsaspekten försvårar arbetet:

Nu är vi ju i en tid att redaktionen är ju inte som det var förr, och långt innan jag började 

också då det kunde sitta en journalist på varje nämnd liksom. Det har vi ju inte, allting går 

mycket fortare. Det ska rakt ut. Jag tycker att varje journalist ska ju gå till sig själv och 

verkligen titta på det – vad är det för information vi har fått, vem är avsändaren, vad är 

helheten i det här.

Theodor påtalar vikten av att undersöka vilken information som inkommit. Men även vem 

avsändaren är, vilket är ett minimikrav inom källgranskning – att alltid säkerställa att källan 

är den som den utger sig för att vara.86 Anders berättar att hemsidor med stavfel eller en 

annorlunda layout kan undergräva trovärdigheten:

Förtroendet staplas ju av om det finns mycket stavfel, att grafiken ser konstig ut eller liksom 

att hela formatet ser udda ut, då blir man skeptiskt, man kan också bli skeptiskt om det ser för 

bra ut och någonting annat känns fel (...) men i text alltså absolut språkfel är en grej i sig och 

att man just får den här känslan att det här är någon som försökt skriva det som ett 

pressutskick i en nyhetsartikel men att det fattas någonting här, det är här jag tänker att de 

som håller på med det här idag blir mycket mycket duktigare, att det blir mycket svårare med 

vilken teknik man använder för att läsa av det här. Jag tänker att det finns mycket som jag inte 

vet om på den här punkten.

85 Allern & Pollack, 2019, s. 287, 289.
86 Ibid., s. 296.
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Från citatet ovan kan vi utläsa att en osäkerhet gällande vilken teknik man ska använda för att 

spåra källan tillbaka till sitt ursprung, och identifiera om avsändaren är den som den utger sig 

för att vara. Denna osäkerhet påminner om den ökade oron i det dagliga arbetet bland de 

australiensiska och brittiska journalisterna, där forskarna menar att striktare rutiner och 

riktlinjer skulle ordna det tekniska arbetet.87 Eftersom “oseriösa” hemsidor i dag kan verka 

professionella, exempelvis genom att använda sig av professionell layout, menar Allern och 

Pollack att man alltid ska, likt Theodors inställning, “identifiera avsändaren”. Omar betonar 

att den kritiska inställningen är en avgörande faktor i källkritiskt arbete:

Vi har ju inte så månatliga seminarium där vi liksom går igenom verktyg för källkritik liksom. 

Det kan jag ju inte säga. Det är ju något vi pratar om hela tiden och vi ställer ju oss 

superkritiska till alla påståenden som vi får in. Det kvittar faktiskt lite grann vem som 

kommer med ett besked eller vad det står i det liksom. Vi håller oss alltid kritiska.

I citatet ovan nämner Omar att dialoger om källkritik är ständigt pågående, vilket dessutom 

framkommer när Theodor besvarar frågan om hur det källkritiska arbetet ser ut:

Det är ju ständigt pågående. Och det är ju svårare nu under pandemin just för att redaktionen 

är ju utspridd. Som, nu är vi ju några stycken här idag, men annars… Hela det här ständigt 

pågående bruset: ‘Vad vet du? Men vänta, nån hör någonting och säger att vänta lite här nu, 

du borde nog kanske köra ett varv till med person x’ det ständiga bruset, för att få in 

pusselbitar. Jag skulle säga att det är det vanliga, att man har det med sig bara. Det är inte 

något sådant ständigt pågående att ‘nu ska vi sätta oss ner och diskutera källkritik’, utan: ‘vem 

är avsändaren? Okej, är det någon mer här på redaktionen som vet nåt mer om att ta in den här 

informationen’.

Ett ständigt pågående brus, där pandemin försvårat det källkritiska arbetet, tyder på att det 

faktiska arbetet med källkritik till stor del bygger på en tilltro till sina kollegor. Just vad gäller 

den kollegiala tilliten, är detta någonting som flera av respondenterna återkommer till. 

Samtidigt har vi genom noggrann genomläsning av samtliga delar som berör tilliten till 

kollegorna på redaktionerna, funnit att det källkritiska arbetet verkar något ostrukturerat och 

snarare genomförs i dialog med kollegor.

87 Schapals, 2018, s. 4–5.
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Den enda respondenten som ger exempel på några egentliga strukturerade regler eller 

rekommendationer kring källkritik, är Jenny. I hennes fall genom utbildade faktagranskare 

och så kallad line-by-linegranskning, där uppgifter kontrolleras rad för rad av en utomstående 

kollega, samt att låta kollegor spela “djävulens advokat” och aktivt leta felaktigheter i texter 

inför publicering. Här ska tilläggas att hennes redaktion ägnar sig specifikt åt grävande och 

granskande reportage. Inga andra respondenter ger exempel på några egentliga källkritiska 

riktlinjer, trots att det på vissa redaktioner finns någon typ av handböcker i ämnet. Till 

exempel nämner Anders att han hade tillgång till en guide i källkritik när han arbetade på TT, 

men att denna inte användes:

Jag minns att det fanns liksom en slags källkritisk handbok motsvarande men jag kommer inte 

ihåg att jag suttit och läst i den utan jag frågade ganska mycket, liksom kollegor, det var min 

to-go. Man frågade en kollega ‘stämmer det vad tror du om det här?’ Eller så gick jag till min 

redaktör.

Att man föredrar att fråga sina kollegor snarare att vända sig till handböcker i ämnet eller 

dylikt, återkommer under intervjuerna. De flesta säger sig ha förtroende för andra 

journalister, framför allt de man känner personligen. Varför arbetskulturen ter sig på detta vis, 

kan vi i nuläget endast spekulera om. Men kanske kan Julias upplevelse ge en liten del av 

förklaringen:

Jag upplever att det har lämnats ganska mycket till den enskilda journalisten och att man har 

haft väldigt stor tillit på reportrarnas egen skolning från utbildningen och deras egna omdöme 

vad gäller utövandet av yrket och yrkeskritik så att min känsla är väl att det har varit en 

självklarhet att man ska faktakolla men att man får hitta verktygen själv.

Om mycket lämnas till den enskilde journalisten, som bedöms vara ytterst ansvarig för 

arbetet, uppstår frågan varför flertalet av respondenterna ändå upplever svårigheter då 

närheten till kollegorna blivit en bristvara under coronapandemin, eller varför en arbetskultur 

bestående av en hög kollegial tillit uppstått från första början. 

Eftersom Allern och Pollack skrivit boken om källkritik “i lögnens tid”, redogör de 

för sina egna slutsatser hur källkritik bör bedrivas. För att upprätthålla den journalistiska 

betydelsen för demokratin syftar rekommendationerna till att arbetet bör vara strukturerat, i 
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en tid där ren desinformation, men även missförstånd och slarvigheter förekommer.88 

Eftersom respondenternas berättelser vittnar om att det källkritiska arbetet är något 

ostrukterat och att den kollegiala tilliten är hög, kan svårigheter därmed uppstå om tilliten 

missbrukas. Miss- och desinformation skulle lättare kunna ta sig förbi. Och om det skulle 

komma till allmänhetens kännedom att journalisterna ljuger, riskerar journalistikens 

trovärdighet att försvagas.89

Sammanfattning och avslutande diskussion

Studien har syftat till att undersöka journalisters upplevelser, tankar och förhållningssätt till 

desinformation. Med utgångspunkt i våra forskningsfrågor följer en sammanfattning av 

uppsatsens analys, varpå vi avslutar med förslag på vidare forskning.

Vår första forskningsfråga syftade till att besvara hur journalisternas förståelse av 

begreppen desinformation respektive falsk information ser ut. Det har framkommit att 

journalisterna i sitt dagliga arbete möter falsk information. Alla menar också att det florerar 

information som är avsiktligt falsk och därmed desinformerade. Dock är flera osäkra på om 

de själva stött på just denna typ av falsk information, och tar ett visst avstånd från 

desinformation som de hellre knyter till presidentvalskampanjer och avlägsna “trollfabriker” 

än till sitt eget arbete. Här menar vi att upprepningen av i synnerhet Donald Trump som en 

källa för desinformation kan liknas vid en metafor för att fenomenet ligger “bortom” 

journalisterna. 

 En viss inkonsekvens förekommer också vad gäller närmare definitioner, praktiska 

exempel och detaljer rörande desinformation. Vi kan inte se att journalisterna har någon 

tydlig uppfattning om, eller terminologi kring fenomenet, varken på individ- eller gruppnivå, 

och i flera upplevda eller hypotetiska exempel blandas riktad och avsiktlig desinformation 

ihop med oavsiktlig missinformation sprungen ur felaktiga uppfattningar eller misstolkningar. 

Här ser vi alltså en generellt svag kunskap om fenomenet med avsiktligt falsk, strategisk 

information hos en yrkesgrupp som faktiskt arbetar med att förmedla trovärdig information 

till allmänheten. Vi ser inga tydliga skillnader i kunskaper och förhållningssätt mellan de som 

har många år i yrket och de som är relativt nyutexaminerade. Vad gäller den andra 

88 Allern & Pollack, 2019, s. 296–302.
89 Ibid., 2019, s. 193.
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forskningsfrågan, vilka källkritiska verktyg journalisterna har tillgång till för att kunna 

upptäcka och hantera desinformation och falsk information, har det visat sig att det 

källkritiska arbetet på redaktionerna till stor del visat sig bygga på en typ av kollegial tillit. 

Vissa journalister arbetar källkritiskt efter Allern och Pollacks modell med utförliga 

kontroller av källor och deras eventuella syften, men detta verkar inte vara strukturerat på 

redaktionsnivå. Några av respondenterna har uppgett att ansvaret huvudsakligen lämnats till 

den enskilda reportern, och det framkommer att källkritiskt arbete standardmässigt utförs i 

dialog med kollegor. En stark kollegial tillit i kombination med ett svagt redaktionellt 

regelverk, kan dock resultera i svårigheter om någon skulle få för sig att missbruka 

situationen: Risken att material skulle kunna vara inkorrekt, desinformerande, och i extrema 

fall plagiat eller förfalskningar, kan i sådana fall komma att försummas. 

Slutligen har det framkommit att ett ökat informationsflöde påverkar journalisternas 

möjlighet till ett källkritiskt arbetssätt. Svaret på den tredje frågeställningen vittnar om 

om att ett högt arbetstempo och en tung arbetsbörda försvårar arbetetssituationen. Det har 

framkommit ur flera av respondenternas berättelser att de hanterar stora mängder information 

via flertalet bevakningskanaler som tips, diarier, sociala medier samt en del avsiktligt falska 

påståenden. Tempot kan betraktas som en utmaning ur källkritisk synpunkt, särskilt i ett 

informationsklimat där falsk information, strategisk eller ej, är rikt förekommande. Dock ger 

några respondenter exempel på tillfällen då de hanterat tvivelaktig information under press, 

och samtidigt bibehållit en god källkritisk standard. I enlighet med detta kan vi inte utesluta 

att den enskilde journalistens erfarenhet och skicklighet gör skillnad i mötet med 

desinformation.

Som nämnts i avsnittet om tidigare forskning, är svenska journalisters erfarenheter, 

upplevelser och förhållningssätt till desinformation inte särskilt välbeforskat. Denna studie 

skrapar på ytan till fenomenet, men för att ordentligt kartlägga den svenska journalistkårens 

förhållande till desinformation krävs fler och mer utförliga studier. Vårt förslag för vidare 

forskning är därför att kombinera kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod. Fler 

djupintervjuer skulle kunna belysa journalisternas erfarenheter och upplevelser på ett djupare 

plan. För en representativ kartläggning av den svenska journalistkårens förhållningssätt till 

desinformation, skulle vi rekommendera en surveyundersökning.

Studiens resultat signalerar därutöver att det kan vara intressant att se huruvida det 

finns en beredskap för desinformation hos nyutbildade journalister. Vidare forskning skulle 

därför kunna undersöka förekomst och uppbyggnad av undervisning rörande desinformation 

på landets journalistutbildningar. 
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Bilaga 

Intervjuguide

● Presentation av vilka vi är och vårt syfte med uppsatsen.

● Fråga om respondenten vill vara anonym.

Bakgrund

Berätta lite om dig själv. Vem du är och hur länge du arbetat som journalist? 

Vilka genrer har du arbetat inom? 

Syn och förhållningssätt till desinformation  

Kan du beskriva vad du själv skulle definiera som desinformation? 

Skulle du kunna ge ett exempel på desinformation?

Vad är din syn på fenomenet?

Vem skapar desinformation enligt dig?

Vem sprider desinformation? 

Desinformation och annan falsk informations påverkan på arbetslivet

Har du mött någon falsk information när du gjort efterforskningar som journalist? (Exempel?)

Om inte – tror du att det skulle kunna hända?

Hur reagerade du då/ hur tror du att du skulle reagera?

Källkritiskt arbete

Hur arbetar ni på er redaktion med källkritik?

Hur arbetar ni på er redaktion med faktakontroll?

Hur tycker du att arbetet med källkritik och faktakontroll borde se ut?

Varifrån får du information i din yrkesroll (tips, nyhetsbyråer etc?)

Sanning och objektivitet

Vad betyder sanning för dig?
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Varför ska journalister sträva efter att vara korrekta?

Vad tror du påverkar journalistens förmåga till saklighet? 

Övrigt

Vad innebär det att vara en lögnare? Hur avgör man om någon ljuger? 

Hur avgör man om någon ljuger i text?

Varifrån får du dina nyheter när du är ledig?

Vilken nyhetskälla litar du mest på?

Vilken nyhetskälla litar du minst på? 


