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Abstract 

Under det amerikanska presidentvalet 2016 blev falska nyheter ett omtalat fenomen, vilket 

karakteriserades av att avsiktligt falsk eller vilseledande information spreds över internet och 

sociala medier. Falska nyheter är falska eller vilseledande påståenden som avsiktligt 

presenteras som sanna nyheter. Utvecklingen av internet och sociala medier medför att det 

idag finns en distinktion mellan etablerade och alternativa medier. För att förstå fenomenet 

falska nyheter har studien undersökt hur begreppet påverkats av denna medieutveckling. 

Syftet var att undersöka hur rapporteringen kring falska nyheter ser ut i etablerade medier 

respektive alternativmedier. Huvudfrågan var: Hur konstrueras begreppet falska nyheter i de 

etablerade och alternativa nyhetsmedier i Sverige som valts för denna uppsats? Studien har 

använt sig av diskursanalys för att undersöka olika diskursiva gestaltningar av falska nyheter, 

och hur alternativmedier förhåller sig till övrig media i medielandskapet. Resultatet visar att 

etablerad media huvudsakligen har en internationell diskurs medan alternativmedier fokuserar 

mer på den nationella diskursen. Vid analysen av resultatet har teorier om ideologi, 

diskursanalys samt gestaltning använts. Analysen visar att falska nyheter används av 

nyhetsmedierna som ett ideologiskt begrepp för att visa på skillnader mellan etablerad media 

och alternativmedier samt att förståelsen av begreppet ”falska nyheter” är beroende av en 

global intertextualitet.  

Nyckelord: falska nyheter, diskursanalys, ideologi, etablerade medier, alternativmedier, 

demokrati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Title: ”Fake News” – a comparative discourse analysis of established and alternative news 

media’s representation of fake news. 

During the US presidential election in 2016, “fake news” became a well-known phenomenon, 

which was characterized by the deliberate spread of false or misleading information over the 

internet and social media. False news is false or misleading claims intentionally presented as 

real news. The development of internet and social media means that there is today a 

distinction between established and alternative media. To understand the phenomenon of fake 

news, the study has investigated how the concept was affected by this media development. 

The purpose was to investigate how reporting on false news appears in established media and 

alternative media. The main question was: How is the concept of fake news constructed in 

established and alternative news media in Sweden? The study has used discourse analysis to 

investigate various discursive news reports of fake news, and how alternative media relate to 

other news media. The result shows that established media mainly have an international 

discourse while alternative media focus more on the national discourse. The result has been 

analyzed with theories of ideology, discourse analysis and framing. The analysis shows that 

fake news is used by the news media as an ideological concept to show differences between 

established media and alternative media and the understanding of the term "fake news" is 

dependent on a global intertextuality. 

Keywords: fake news, discourse analysis, ideology, established media, alternative media, 

democracy. 
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1. Inledning 

Dagens samhälle kan beskrivas som ett informationssamhälle, där uppkomsten av nya medier, 

så som internet och sociala medier, har lett till nya förutsättningar för hur människor 

kommunicerar med varandra (Webster 2014). Under det amerikanska presidentvalet 2016 

speglades den politiska debatten av att känslor och personlig tro påverkade utformningen av 

samhällsfrågor mer än objektiva fakta (Oxford dictionaries 2016). Falska nyheter blev ett 

omtalat fenomen, vilket karakteriserades av att avsiktligt falsk eller vilseledande information 

spreds över internet och sociala medier (Figueiraa & Oliveira 2017). Falska nyheter är falska 

eller vilseledande påståenden som avsiktligt presenteras som sanna nyheter (Gelfert 2018). 

Med avsiktligt vilseledande avses att nyheter formas av olika källor vilka sprider falska 

nyheter för att manipulera allmänheten (ibid.). Centralt för uppkomsten av falska nyheter är 

den roll som massmedia spelar i formandet av den sociala verkligheten (Bleakley 2018).  

Statsvetaren Laclou (1996) menar att den sociala verkligheten får mening genom att diskurser, 

det vill säga "bestämda sätt att tala om och förstå världen” (Jörgensen & Phillips 2000:7), 

praktiseras i exempelvis tal eller skrift. De olika diskurserna står i relation till och skiljer sig 

från varandra, det vill säga är relationella och differentierade (Laclou 1996). Med Laclaus 

perspektiv kan falska nyheter ses som diskurser som används för att misskreditera politiska 

motståndare och konstruera en ideologisk världsbild (Farkas & Schou 2018). Denna 

diskursiva kamp befinner sig i en diskursordning, vilken är det sociala rum där olika diskurser 

konkurrerar om att uppnå en maktposition (Jörgensen & Phillips 2000). Om falska nyheter 

används för att misskreditera politiska motståndare står det demokratiska samhället inför stora 

utmaningar. Filosofen David Estlund (2008; refererad i Lundström & Hultin 2012:12) belyser 

vikten av sanning i en demokrati och hävdar att om ”inte politiska beslut har med ett 

moraliskt sanningssökande att göra är det poänglöst med majoritetsstyre”. En diskursiv 

demokrati ser samtal och kommunikation som en väsentlig del av att utveckla och förstärka 

en demokrati, där medborgarna inkluderas under jämlika förutsättningar för att vara 

motiverade att engagera sig i politiska frågor (Fishkin 2009). Brist på en tydlig skillnad 

mellan falskt och sant kan undergräva kvalitén på de politiska debatterna i ett demokratiskt 

samhälle (Gordon 2018). Ett socialt hållbart samhälle kräver att människor känner tillit och 

förtroende till varandra (Folkhälsomyndigheten 2018). Social hållbarhet är avgörande för det 

demokratiska samhället eftersom ”ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, är 

anpassningsbart och förändringsbenäget” (Folkhälsomyndigheten 2018). Om falska nyheter 
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påverkar det offentliga samtalet kan detta minska den sociala hållbarheten, eftersom det blir 

svårt att lita på och känna förtroende till sina medmänniskor när spridandet av myter och 

lögner får fäste.  

Richardson (2007), som specialiserat sig på diskursanalys, betonar nyhetsmediernas makt och 

hävdar att journalistiken existerar för att medborgarna bättre ska kunna förstå sina liv och sina 

positioner i världen. Journalistiken ska, enligt kommunikationsvetaren Westlund (2017), 

granska makten, skildra viktiga händelser i samhället samt informera medborgarna, så att 

dessa kan fatta viktiga beslut och involvera sig i demokratiska processer. På grund av att 

journalistiken har makt att beskriva verkligheten, kan falska nyheter i det öppna samhällets 

fria kunskaps- och informationsutbyte försvåra demokratiska processer. Nya digitala 

utvecklingar gör att alternativmedier utmanar de etablerade mediernas monopol som 

nyhetsförmedlare (Holt 2016). Det förändrande medielandskapet innebär att 

nyhetskonsumenter har ett större utbud av nyhetskällor att välja mellan, vilket kan medföra en 

ökad differens i framställningen och definitionen av begreppet falska nyheter. Beroende på 

vilken tolkning nyhetskonsumenterna accepterar får det olika konsekvenser för den enskilde 

individen. Om etablerade medier och alternativmedier ger olika betydelser åt och definierar 

begreppet falska nyheter olika, så är denna diskursiva kamp av intresse för vår undersökning. 

Utgångspunkten för denna uppsats är att diskursen om falska nyheter konstrueras, uppfattas 

och gestaltas olika mellan etablerade och alternativa medier.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur rapporteringen av falska nyheter sett ut i en etablerad 

media (Aftonbladet) och tre alternativa nyhetsmedier (Fria Tider, Nyheter Idag samt 

Samhällsnytt).  

Sociologins uppgift är, enligt Burawoy (2004) och Brox (2008), att studera civilsamhället och 

att bidra till att fördjupa kvalitén på den offentliga diskursen. Nyhetsmedier har en viktig roll i 

att bevara samtalets och kommunikationens roll i en diskursiv demokrati. Genom att beskriva 

och förklara hur rapporteringen av falska nyheter konstrueras diskursivt av olika nyhetsmedier 

i Sverige, kan det ideologiska och politiska innehållet i rapporteringen identifieras och 

tydliggöras. Att studera likheter och skillnader i diskursen av falska nyheter mellan 

nyhetsmedier ger ökad förståelse för förutsättningarna för opinionsbildning i det offentliga 

samtalet.  
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Frågeställningar 

Huvudfråga 

● Hur konstrueras begreppet falska nyheter i etablerade och alternativa nyhetsmedier i 

Sverige? 

Underfrågor 

1. Vilka nyckelord förekommer inom rapporteringen av falska nyheter? 

2. Hur påverkas och konstrueras begreppet falska nyheter ideologiskt? 

3. Vilka likheter och skillnader finns det mellan etablerad medias och alternativ medias 

diskurs kring falska nyheter? 

4. Hur gestaltas falska nyheter av etablerade och alternativa nyhetsmedier?  

2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras det sammanhang som falska nyheter sprids inom, för att ge en 

övergripande bild av undersökningsområdet. Det utgörs dels av en global värld men även av 

hur svenska organisationer skapat åtgärder för att motverka falska nyheter. Medielandskapets 

utveckling gör att det idag finns en distinktion mellan etablerade och alternativa medier, 

vilken beskrivs nedan. 

2.1 Massmediala diskurser i en globaliserad värld  

Diskurser är alltid riktade mot något och relaterat till den kontext inom vilken språket eller 

texterna används (Richardson 2007). Diskursers kontext är var kommunikationen sker och 

inkluderar all den kunskap som de involverade aktörerna delar samt den gemensamma 

kulturella kunskapen (Gee 2014). Den kontext som falska nyheter sprids inom är en global, 

medialiserad värld där internet är ett av de viktigaste bidragen till globaliseringsprocessen 

(Giddens m.fl. 2014). Globaliseringen av media, tack vare digitaliseringen, gör att människor 

idag enkelt kan kommunicera över nationsgränser och att mediaprodukterna sprids globalt 

genom transnationella marknadsföringsstrategier (ibid.). Medieforskarna Edward Herman och 

Robert McChesney (1997:10) har forskat på hur global medias kommunikationsmöjligheter, 

genom att dessa ger offentligt utrymme för medborgare, gör att auktoritära regeringar kan 

påverkas. Åsikter, som exempelvis handlar om individualism, mänskliga rättigheter och 

försvar för minoriteters rättigheter, kan spridas (Herman & McChesney, refererad i Giddens 

m.fl. 2014). Nyhetsmedier i ett demokratiskt samhälle måste, enligt Herman och McChesney, 

förmedla tillförlitlig kunskap till medborgarna eftersom dessa behöver få insyn i den 

demokratiska processen.  



6 
 

Media har blivit allt mer integrerat i olika samhällsområden, exempelvis inom kultur, politik 

och ekonomi, och därmed mer inflytelserikt. Medieforskarna Jesper Strömbäck och Frank 

Esser (2014) menar att det idag praktiskt taget inte finns några sociala eller politiska eller ens 

privata processer, där media inte är närvarande. När detta sker sammanfaller medias definition 

av verkligheten med den sociala definitionen av verkligheten (Schulz 2004:89). Det har därför 

blivit viktigare för de aktörer som vill få utrymme i media att anpassa sig till medias logik 

(Strömbäck & Esser 2014). 

Utvecklingen av internet och sociala medier har även förändrat nyhetsrapporteringen, och för 

att förstå fenomenet falska nyheter är det viktigt att uppmärksamma hur den sociala 

dynamiken påverkas av den nya medietekniken. Litteraturvetaren Jonna M. Burkhardt (2017) 

konstaterar att nyheter i alla tider har spridits verbalt, men att spridningsmöjligheterna har 

ökat, från tidningar och telegrafer, över radio och tv till internet, där information kan spridas 

utan någon påverkan från stater. Uppkomsten av sociala media har gjort det möjligt för 

medier att rikta sig till specifika grupper av människor. Plattformar, som exempelvis 

Facebook och Twitter, är enkla att ansluta sig till och använda för att sprida information 

vidare. Nyhetsbyråer, politiska partier och civila aktörer skapar webbsidor som vänder sig 

direkt till nyhetskonsumenten (Burkhardt 2017). Information som sprids på sociala nätverk, 

med dess räckvidd, kan potentiellt få stor och snabb effekt. Detta gäller även information som 

är förvrängd, felaktig eller falsk (Figueiraa & Oliveira 2017). Sociala medier har blivit en 

viktig plattform för medborgare för att ta del av och sprida nyheter och politisk information. 

År 2018 sökte hälften av alla svenskar varje dag lokala, nationella och internationella nyheter 

på internet, och 83 procent använde sociala medier (Davidsson m.fl. 2018). Under det svenska 

riksdagsvalet 2018 fick länkar till alternativmedier på Facebook en tredjedel av det 

engagemang som etablerade medier fick (SVT 2018a). En studie som undersökte delning av 

nyhetskällor på Twitter mellan den 8 och 17 augusti 2018, visar att för varje länk av 

professionellt nyhetsinnehåll delade svenska användare även en skräppostversion, varav de 

flesta av dessa kom från svenska källor (Hedman m.fl. 2018). 
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Graf 1. Intresse över tid för söktermen ”fake news” på Google trends. Värdet 100 anger högsta intresse för sökfrågan, 50 
anger att den är hälften så populär och 0 innebär att det inte finns tillräckligt med data för söktermen. 

Frågan om falska nyheter har fått större uppmärksamhet, både av forskare och 

nyhetskonsumenter, efter presidentvalet i USA 2016 (se graf 1). Flera åtgärder har sedan dess 

vidtagits för att motverka falska nyheter. Exempelvis startade Sveriges Television, Sveriges 

Radio, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, inför det svenska riksdagsvalet 2018, en 

gemensam sajt för faktagranskning, i syfte ”att identifiera rena fabrikationer och felaktigheter 

i den politiska debatten” (SVT 2018b). Men eftersom även falska nyheter sprids snabbt får 

faktagranskning liten påverkan (Vargo, Guo & Amazeen 2017). Under valrörelsens sista 

veckor varnade myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för risken för en ökad 

spridning av desinformation (MSB 2018). Riksbankens Jubileumsfond beviljade 50,4 

miljoner kronor till ett forskningsprogram vid Stockholms universitet i syfte att undersöka 

kunskapsresistens (som exempelvis misstro mot vaccinationer eller mot forskningsrapporter 

om klimatförändringar) på ett systematiskt sätt (Örn 2018).  

2.2 Alternativa och etablerade medier  

Utvecklingen av det digitala medielandskapet har medfört att det idag finns en distinktion 

mellan etablerade och alternativa medier. Alternativa medier är en bred term för medier 

(tidningar, bloggar, sociala nätverk med flera) som använder icke-traditionella former av 

produktion, distribution och spridningskanaler, och som vanligtvis organiseras och produceras 

av medborgare, lokalsamhällen eller intressegrupper (Atton 2015). Alternativa media skildrar 

inte enbart en annan version av världen än etablerad media utan möjliggör även flera olika 

versioner av världen samtidigt (ibid.). Kristoffer Holt (2016:416), docent i Medie- och 

kommunikationsvetenskap, poängterar att i den svenska kontexten är termen ”alternativa 

medier” förknippad med såväl de ”invandringskritiska som främlingsfientliga 

’alternativmedier’ som vuxit fram som kritiker av såväl det politiska som det mediala 

etablissemanget”. Att alternativmedier i Sverige benämner sig själva som alternativa är en 

term som är självvald för att signalera ett motsatsförhållande till de etablerade medierna, vilka 
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de kritiserar för att inte ge rätt bild av samhället (Holt 2016). Nationalismens framväxt i 

Europa har även lett till en partipolariseringen i medieförtroendet (SOM 2019). 

Högersympatisörer har lägst förtroende för nyhetsmedier samt en misstro mot etablissemanget 

och väljer alternativmedier för att få nyheter (ibid.). Sociologin kan studera nationalismens 

framväxt i våra samhällen, och för att förstå detta måste det nya informationssamhället och 

medielandskapet, som alternativmedierna utgör undersökas. 

Alternativa medier publicerar huvudsakligen nyheter utanför de etablerade mediernas 

redaktionella kontroll och saknar ofta ansvarig utgivare, där synen på professionalitet 

stämmer inte alltid överens med journalistiska yrkesideal (Holt 2016). Journalistikforskarna 

Jenny Wiik och Gunnar Nygren (2016) beskriver att den svenska journalistikens 

professionella yrkesideal idag domineras av två ideal: objektivitet och neutralitet. I de 

etablerade nyhetsmedierna ses en balanserad, saklig och opartisk nyhetsrapportering som en 

förutsättning för journalistikens legitimitet, men detta yrkesideal utmanas av den växande 

sektorn av alternativmedier, som vanligtvis inte ansluter sig till samma syn på etiska 

bedömningar och nyhetsvärdering (Wiik & Nygren 2016). Medieutvecklingen, där nästan 

vem som helst i ett nätverkssamhälle kan skriva nyheter, har även gjort det svårare att urskilja 

vem som är journalist och vem som inte är det (ibid.).  

3. Tidigare forskning  

I det här kapitlet presenteras en utökad vetenskaplig kontextualisering av falska nyheter som 

fenomen, för att visa på hur denna studie förhåller sig till redan existerande forskning. Den 

tidigare forskningen studerade falska nyheter i USA ur huvudsakligen ett journalistiskt 

perspektiv, men även ur ett psykologiskt och sociologiskt. Avslutningsvis redogörs för 

motiveringen av urvalet av tidigare forskning, för att visa på likheter och skillnader mellan 

denna studie och tidigare studier. 

3.1 Metaanalys av falska nyheter i vetenskapliga publikationer  

Kommunikationsvetarna Tandoc m.fl. (2017) genomförde en metaanalys av 34 akademiska 

artiklar publicerade mellan 2007 och 2017, vilka använde begreppet ”fake news”, för att 

undersöka hur begreppet falska nyheter har definierats. Undersökningen visar att tidigare 

studier har använt sex olika definitioner: satir, parodi, fabrikation, manipulation, propaganda 

och reklam. Det som är gemensamt i dessa definitioner är att falska nyheter imiterar sanna 

nyheters utseende, i allt från hur webbplatser designas till hur artiklar utformas. Falska 

nyheter döljer sig bakom en journalistisk fasad för att verka legitim (Tandoc m.fl. 2017). 
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Tandoc m.fl. (2017) menar att falska nyheter kan undergräva journalistikens legitimitet, 

särskilt i sociala media, där originalkällan ofta plockas bort. Tandocs m.fl. (2017) metaanalys 

av begreppet falska nyheter identifierade två dimensioner av hur falska nyheter presenteras. 

Den första dimensionen kallar de fakticitet, vilket refererar till den grad falska nyheter bygger 

på fakta. Satir bygger till exempel på fakta, men använder den för att vilseleda läsaren, medan 

helt påhittade nyheter inte behöver bygga på någon fakta. Den andra dimensionen handlar om 

till den grad som skaparen av falska nyheter avser att vilseleda. Till exempel är oftast både 

läsare och skapare av nyhetersatir införstådda med att avsikten med nyhetersatir är att skapa 

humor genom att ändra på fakta. Däremot har skaparen av fabricerade och manipulerade 

nyheter medveten avsikt att vilseleda och att dölja för nyhetskonsumenten att nyheterna är 

falska (Tandoc m.fl. 2017).  

3.2 Konsekvenser av exponering för felaktig information 

Psykologerna Rapp och Salovich (2018) beskriver hur människor dagligen möter felaktig 

information, allt från försök att förvirra genom falska nyheter, till historier som skapas för att 

underhålla. Felaktig information påverkar människors tankar och handlingar. Det kan leda till 

osäkerhet om vad som är sant och falskt och få effekter på beslut och problemlösning. Detta 

kan även hända de läsare som har kunskaper i att utvärdera och upptäcka felaktig information. 

För att motverka detta krävs det att individen är uppmärksam och en offentlig diskussion om 

effekterna av spridning av felaktig information, samt en förståelse för hur moderna 

informationskällor fungerar och hur dessa tolkas av sin publik (Rapp och Salovich 2018). 

Rapp och Salovich (2018) anser att det behövs särskilda experter på området, med ansvar för 

att utvärdera offentlig information, samtidigt som den enskilde individen måste ta större 

ansvar som konsument av information.  

3.3 Falska nyheter som en flytande signifikant 

Kommunikationsvetarna Farkas och Schou (2018) skriver att begreppet falska nyheter har 

blivit ett globalt modeord. Men medan medier, som New York Times och CNN, har använt 

termen i betydelsen vilseledande informationsspridning på nätet, har exempelvis USA:s 

president Donald Trump använt termen som en negativ beteckning för etablerade medier som 

granskar och kritiserar honom. Farkas och Schou (2018) argumenterar för att begreppet har 

blivit en viktig del i dagens politiska kamp. Genom diskursanalys visar de hur falska nyheter 

konstrueras och används av olika aktörer inom det sociala rummet för att attackera och 

misskreditera politiska motståndare. Farkas och Schou (2018) föreslår att falska nyheter bör 
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ses som en flytande signifikant, vilket är ett begrepp för ord som är öppna för att tillskrivas 

olika betydelser. Sådana ord befinner sig mellan olika diskurser, där dessa konkurrerar om att 

skapa en bild av hur samhället är och borde organiseras. Olika politiska krafter försöka 

definiera begreppet falska nyheter och villkoren för vilka nyheter som ska kallas "falska". 

Den diskursiva kampen handlar således om vem som ska ha makt att definiera vad som anses 

vara sanningsenligt och vilka som ska få beskriva den sociala verkligheten (Farkas & Schou 

2018). Ett exempel är när Trump använder begreppet falska nyheter för att visa att han tillhör 

ett särskilt politiskt parti och för att försöka misskreditera kritiska journalister. 

3.4 Nyheternas diskurskamp  

Sociologen Waisbord (2018) menar att falska nyheters uppkomst kan förklaras av att dagens 

kaotiska kommunikationsförhållanden har lett till att den etablerade nyhetsrapporteringen fått 

mindre inflytande. Den grundläggande utmaningen med falska nyheter är att den digitala 

utvecklingen ger möjligheter för människor att fritt välja vilka nyheter som ska forma och 

påverka deras liv. Waisbord (2018) skriver att tanken att journalistiken ensam kan ha 

inflytande på att forma verkligheten är naiv. Enligt honom visar falska nyheter att förhållandet 

mellan nyheter och sanning är komplicerat och komplext. Sanning är ett resultat av hur 

människor tolkar verkligheten utifrån hur de navigerar i, undviker och förstår information. 

Den är ett resultat av kollektiva känslor, snarare än arbetet på journalisters redaktioner 

(Waisbord 2018). Waisbord (2018) anser att den utveckling som sker just nu innebär ett nytt 

kapitel i en gammal kamp om definitionen av sanningen, där bland annat regeringar, eliter och 

företag tävlar om att dominera nyheterna. Begreppet falska nyheter visar att nyhetsmedier 

kämpar om en maktposition i kommunikationsflödet. Waisbord (2018) påpekar att 

uppfattningen att nyheter och sanning ska grunda sig på journalistiska yrkesideal bör 

diskuteras eftersom dessa är svåra att uppnå och upprätthålla i dagens 

kommunikationssamhälle. 

3.5 Effekter av elitdiskurs 

Falska nyheter har, enligt mediavetarna Duyn och Collier (2019), blivit ett framträdande ämne 

i den offentliga diskussionen, särskilt bland eliter, som politiker, högre tjänstemän, 

journalister, aktivister och olika experter. Dessa eliter sätter ofta den politiska och diskursiva 

agendan, vilket formar kunskap och idéer. Forskning har gjorts på förekomsten av falska 

nyheter och dess eventuella effekter för valresultatet under USA:s presidentval 2016. Det har 

dock inte undersökts hur elitdiskursen kring falska nyheter påverkar individens uppfattning 
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om traditionella nyheter. Politiska eliter har avfärdat anklagelser mot dem som "falska 

nyheter", samtidigt som etablerade nyhetsorganisationer har hävdat att anklagelserna är sanna 

i ett försök att skilja sig från alternativmedier. I ett experiment undersökte Duyn och Collier 

(2019) effekterna av elitdiskurs på individers förmåga att korrekt identifiera sanna respektive 

falska nyheter. Resultatet visade att exponering för elitdiskurs om falska nyheter leder till 

lägre förtroende för media och att individer kan få svårare att identifiera vilka nyheter som är 

sanna. Elitdiskurs kan även leda till ökad spridning av falsk information, om eliterna inte noga 

överväger sättet på vilket de diskuterar falska nyheter (Duyn & Collier 2019). Cook och 

Lewandowsky (2012) ger som exempel att en enkel myt är mer attraktiv för läsaren än en 

komplicerad berättelse, och att det är viktigare att fokusera på den korrekta information man 

vill sprida än att återge den falska nyheten. En minskad tillit till media och osäkerhet om vad 

som är sanning kan få konsekvenser för medias roll i demokratiska processer. Svårigheter 

med att skilja mellan falska och sanna nyheter får konsekvenser för allmänhetens möjligheter 

att delta i demokratiska processer om det hindrar dess förmåga att bedöma vad som är korrekt 

information (Duyn & Collier 2019). 

3.6 Motivering av urval av tidigare forskning  

Den tidigare forskningen liknar vår studie i det att falska nyheter ses utifrån ett journalistiskt 

perspektiv och som ett problematiskt samtidsfenomen. Vår studie skiljer sig jämfört med de 

refererade studierna genom att den genomförs i en svensk kontext, där svenska nyhetsmedier 

undersöks och jämförs utifrån ett sociologiskt perspektiv.  

Tandoc m.fl. (2017) visar att falska nyheter kan klassificeras utifrån om de har hög eller låg 

fakticitet, det vill säga hur mycket nyheterna bedöms överensstämma med verkligheten, och i 

vilken grad som skaparen av falska nyheter avser att vilseleda läsaren. Denna klassificering 

tillför en nödvändig operationalisering av begreppet till vår studie. Genom att falska nyheter 

operationaliseras utifrån deras två dimensioner blir det möjligt att undersöka hur begreppet 

används i etablerade respektive alternativa nyhetsmedier. Rapp och Salovich (2018) ger ett 

psykologiskt perspektiv till vår studie. De visar att felaktig information får konsekvenser för 

och ger direkt negativ påverkan på människors tankar och handlingar. Deras argumentation, 

att det krävs ökad medvetenhet samt en diskussion om de negativa effekterna för individen av 

felaktig information, ger vår uppsats en normativ grund till att falska nyheter bör motverkas.  

De tre sista artiklarna kompletterar varandra genom att tillföra diskursanalytiska perspektiv 

till vår studie. Farkas och Schou (2018) menar att falska nyheter kan ses som en flytande 
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signifikant, eftersom nyhetsmedier tillskriver begreppet olika egenskaper när de rapporterar 

om falska nyheter. Att falska nyheter i vår studie ses som en flytande signifikant innebär att 

de diskursiva likheter och skillnader som finns mellan etablerad och alternativ media kan 

påvisas. Waisbords (2018) artikel, om att falska nyheter visar på nyheternas kamp om position 

i kommunikationsflödet, liknar Farkas och Schous tankar om att falska nyheter är en flytande 

signifikant. Waisbord (2018) lyfter fram hur nya digitala utvecklingar har destabiliserat den 

gängse uppfattningen om nyheter och att etablerade medier får svårare att uppnå legitimitet 

när alternativmedier utmanar deras position. Duyns och Colliers (2019) undersökning visar 

hur eliters (politiker, journalister, aktivister med flera) diskussion av fenomenet falska nyheter 

i offentliga medier, kan orsaka att läsare får lägre förtroende för etablerad media. Om eliter 

kategoriskt avfärdar kritik mot dem som falsk kan denna typ av retorik medföra att individer 

inte litar på etablerade nyhetsmedier. Duyn och Collier (2019) belyser vidare vikten av att 

undersöka elitdiskurs. Deras tankar ger vår studie en analytisk infallsvinkel på hur politiker, 

journalister och aktivister uttalar sig.  

4. Teori  

I detta kapitel redogörs de teorier och begrepp som utgör uppsatsens teoretiska ram och som 

senare används för att analysera det empiriska materialet. Avslutningsvis diskuteras hur de 

olika teorierna förhåller sig till och kompletterar varandra. 

4.1 Ideologi  

Som tidigare nämnts kan falska nyheter ses som diskurser som används för att misskreditera 

politiska motståndare i syfte att uppnå makt i samhället. Eftersom nyheter används i politiskt 

syfte utgår denna studie från en teori om ideologi och makt för att analysera hur begreppet 

falska nyheter påverkas och konstrueras ideologiskt. En av grundarna till diskursanalys, Van 

Dijk (2006), definierar ideologier enligt fyra kriterier: (1) de är en typ av idé eller trossystem; 

(2) det finns inga privata ideologier, dessa delas alltid av medlemmar i ett kollektiv och både 

representerar och definierar en grupps sociala identitet, det vill säga dess övertygelser om sina 

förutsättningar för att existera och reproducera sig; (3) ideologier innehåller inte alla delade 

övertygelser, utan är mer grundläggande och axiomatiska. En av ideologins funktioner är att 

erbjuda ett sammanhang för en grupp. Bland annat anger och kontrollerar ideologier vilka 

kulturella värderingar som är relevanta för gruppen, som exempelvis frihet, jämlikhet och 

rättvisa; (4) ideologier är relativt stabila och förändras endast gradvis under en livstid. Dijk 
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(2006) menar att en individ inte blir pacifist, feminist, rasist eller socialist över en dag, inte 

heller förändrar individen sin grundläggande ideologiska syn på bara några dagar. 

När diskurser bidrar till att skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden mellan sociala 

grupper betraktas detta som ideologiska effekter (Jörgensen & Phillips 2000:69). Dijk (2006) 

skriver att faktiska händelser kan ge upphov till ideologiska diskurser i exempelvis en 

nyhetsrapportering, då ideologisk bias påverkar hur händelserna framställs. När ideologier 

uttrycks och reproduceras genom diskurs, sker det genom diskursiva strukturer och strategier. 

Dijk (2006) exemplifierar med att orden ”vi” och ”dem” kan användas för att skilja ut olika 

grupper i ideologiskt och politiskt syfte. Den ideologiska polariseringen mellan ”vi” och 

”dem” är ett framträdande inslag i ideologiers struktur. Detta kan, enligt Dijk (2006), studeras 

på alla nivåer av text och samtal, genom att analysera hur medlemmar i en grupp exempelvis 

betonar sina egna goda egenskaper. Ideologiska diskurser skapas genom att strategiskt välja 

en positiv självpresentation och en negativ presentation av dem som befinner sig utanför 

ideologin (Dijk 2006).  

Begreppet ideologi har utvecklats av bland annat Gramsci, som använder begreppet 

tillsammans med begreppet hegemoni. Hegemoni definieras som ” den närmast absoluta 

maktposition som uppnås när man innehar makten att konstituera samhället och låsa dess 

betydelsemöjligheter” (Sunnemark & Åberg 2004:35). Att använda hegemonibegreppet är ett 

sätt att analysera hur diskursiv praktik ingår i en större social praktik, där maktrelationer ingår 

(Jörgensen & Phillips 2000). Ideologi och hegemoni handlar om makt i form av att 

ideologiska normer för att representera världen betraktas som "sunt förnuft" och tas för givet 

(Eliasson 2005). Mediediskurser med lång räckvidd tenderar att vara just hegemoniska, 

eftersom deras sätt att representera världen har blivit naturaliserade och legitimerade (Atton 

2015).  

4.2 Diskursanalys som teori 

Diskursanalytikerna Jörgensen och Phillips (2000) menar att diskursanalys är en kombination 

av teori och metod. För att kunna använda diskursanalys som metod i empiriska analyser 

måste det, enligt Jörgensen och Phillips (2000), finnas en acceptans för grundläggande 

filosofiska förutsättningar. Dessa filosofiska premisser bygger på strukturalistisk och 

poststrukturalistisk språkfilosofi, vilken hävdar att den sociala världen får sin betydelse 

genom språk och diskurs (Jörgensen & Phillips 2000). En diskurs kan vara exempelvis en 

tidningsartikel, film, videoproduktion, intervju eller ett politiskt tal. Dessa diskurser, vilka är 
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ett ”bestämt sätt att tala om och förstå världen”, bidrar till att konstruera sociala identiteter 

och relationer samt kunskaps- och betydelsesystem (Jörgensen & Phillips 2000:7). 

Statsvetarna Laclau och Mouffe (1993; refererad i Jörgensen & Phillips 2000) menar att tack 

vare att språk har en inneboende instabilitet, kan den sociala världens betydelse aldrig 

fastställas. En diskurs uppstår aldrig ensam, utan står alltid i kontakt med andra diskurser, 

vilket gör att diskurserna formar och står i konflikt med varandra. Dessa diskurser kämpar 

”hela tiden mot varandra för att uppnå hegemoni, för att låsa fast språkets betydelser på sitt 

eget sätt” (Jörgensen & Phillips 2000:13). Detta kallas för diskursiv kamp. Medan en diskurs 

kan ses som en fixering vid en viss betydelse eller som en fixering av ett visst sätt att tala om 

och förstå världen, är det diskursiva fältet benämningen på det som inte får plats i den 

enskilda diskursen (Jörgensen och Phillips 2000:64). Mellan den enskilda diskursen och det 

diskursiva fältet finns ”ett socialt rum där två eller flera diskurser försöker att etablera sig, och 

sin tolkning av verkligheten, i samma domän” (Jörgensen & Phillips 2000:64), vilket 

benämns som diskursordning. Det gör att forskaren kan undersöka vilka konsekvenserna blir 

av att man accepterar den ena eller andra tolkningen (Jörgensen & Phillips 2000:139). Med 

utgångspunkt i teorin om diskursordning går det att undersöka hur begreppet falska nyheter 

utgör ett exempel på att flera diskurser försöker etablera sig i samma nyhetsdomän: den falska 

diskursen i motsats till den uppfattade sanna diskursen, eller den alternativa vis-a-vis den 

etablerade.  

Diskursanalys är ett samlingsbegrepp för det diskursanalytiska forskningsområdet, vilket 

innehåller flera olika teoretiska perspektiv och inriktningar för att analysera diskurser. Ett 

perspektiv är kritisk diskursanalys, vilket är ett angreppssätt för att undersöka hur bestämda 

fenomen och världsbilder konstrueras i nyhetsmedier. Fairclough, professor i lingvistik, 

betonar att diskursen bidrar till att skapa den sociala världen men att den bara är en av flera 

aspekter av social praktik. Fairclough (2003:85) exemplifierar med att syftet med 

nyhetsberättelser är att berätta för människor om vad som har hänt i världen, samtidigt som 

nyhetsmedier består av hierarkier som formats av deras institutionella struktur, politik och 

ekonomi. Det är således viktigt att undersöka hur texter sammanställs, produceras, 

distribueras och konsumeras ur ett bredare samhällsperspektiv (Fairclough 1993:72). Ett 

begrepp som Fairclough använder för att belysa hur diskurser påverkar varandra är 

intertextualitet. Intertextualitet syftar på att andra texter förekommer inom en text, exempelvis 

rapporterade tal, skrift, tankar eller citat. Men det är också möjligt att delar av andra texter kan 

inkorporeras utan att de citeras (Fairclough 2003:39). Intertextualitet som analytiskt verktyg 
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kan synliggöra hur texter producerats och hur dessa omvandlat tidigare texter och 

omstrukturera rådande uppfattningar för att skapa nya diskurser (Fairclough 1993).  

4.3 Gestaltningsteori  

Strömbäck (2009) menar att gestaltningsteorin är den mest användbara teorin inom media- 

och politisk kommunikation. Teorin handlar om hur nyhetsmediers makt att gestalta 

verkligheten påverkar människors åsikter. En apekt av teorin är att medier reproducerar och 

förmedlar olika definitioner av verkligheten, och därmed ideologier (Strömbäck 2009:118–

119). Begreppet gestaltning härstammar från det engelska ordet framing och ses ur ett 

sociologiskt perspektiv som att begreppsliggöra, tolka och skapa mening ur erfarenheter, 

oavsett om dessa är upplevda direkt eller indirekt. Gestaltningsprocesser är oundvikliga 

eftersom människan alltid strävar efter att skapa mening i sitt liv. I varje kommunikation 

mellan individer, oavsett om det är politiker, journalister eller enskilda individer, gestaltas 

verkligheten av de interagerande parterna (Strömbäck 2009:119).  

Enligt Strömbäck (2009) förmedlar nyhetsmedier nyheter ur ett visst perspektiv på 

verkligheten, samtidigt som publiken när de tar del av nyheterna kan uppfatta dem som en 

objektiv bild av verkligheten. Medier och journalister har med andra ord det som kallas för 

beskrivningsmakt (Strömbäck 2009). Nyhetsmedier förväntas framställa sanningen och detta 

sanningsanspråk ger makt och effekter i samhället (Strömbäck 2009:119–120). Men 

mediernas utrymme är avgränsat medan verkligheten är obegränsad. All nyhetsförmedling 

formas av de val redaktioner och journalister gör. Det kan handla om val av ämne, 

berättarperspektiv, källor och vad som påstås vara fakta. Vissa av dessa val kan vara 

medvetna, men en stor del görs rutinmässigt utifrån den interna medialogik som präglar 

nyhetsproduktionen (Strömbäck 2009:120).  

4.4 Teoridiskussion 

Syftet med en teoridiskussion är att resonera kring hur att de olika teorierna förhåller sig till 

och kompletterar varandra. Det övergripande temat i denna studie är makt. Teorin om 

ideologier används för att ge en förklaring till hur falska nyheter kan spridas på grund av 

ideologiska skillnader. Ideologier handlar om makt för att uppnå hegemoni i att forma 

verkligheten. Teorin om ideologi ger ett makroperspektiv. Eftersom ideologi delvis sprids 

genom diskurs används diskursanalys som komplement till teorin om ideologi. Diskursanalys 

är även ett en metod för att analysera texter och ger flera infallsvinklar för att framhäva det 

ideologiska i texter. Genom att visa på hur falska nyheter används i en diskursordning, kan en 
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diskursiv maktkamp framhävas, vilket kan bidra till att öka läsarens medvetenhet om vilka 

konsekvenser olika tolkningar av nyheter får. Gestaltningsteori ger ett mikroperspektiv till 

uppsatsen genom att den belyser hur nyhetsmedier väljer att beskriva konkreta händelser. 

Eftersom nyhetsmedier har makt att beskriva den sociala verkligheten ger gestaltningsteorin 

ett nödvändigt teoretiskt perspektiv för att undersöka nyhetsmediers maktutövande. De tre 

teorierna används för att kunna besvara respektive delfråga. Huvudfrågan besvaras genom att 

sammanställa de tre delfrågorna. Studien syftar till att belysa hur ideologiska diskurser kan 

påverka samhällets fria kunskaps- och informationsutbyte, vilket tillhör det sociologiska 

forskningsfältet. Som tidigare nämnts kan en del av sociologins uppgift ses vara att bidra till 

att fördjupa kvalitén på den offentliga diskursen, vilket innebär att ideologiska effekter behövs 

framhävas för att det offentliga samtalet ska vara fritt från negativt inflytande (Burawoy 2004; 

Brox 2008). 

5. Metod 

Denna studie är huvudsakligen kvalitativ, men kompletteras även av kvantitativa data, för att 

kunna kartlägga och beskriva undersökningsobjektet (Harboe 2013). Syftet med den 

kvalitativa delen är att tolka ett urval av texter i förhållande till deras kontext (ibid.). 

Metodkapitlet syftar till att visa att vår studie är gjord på ett systematiskt sätt.  

5.1 Diskursanalys som metod  

Diskursanalys skiljer sig från andra samhällsvetenskapliga metoder eftersom både språk och 

diskurs är forskningsämnet. Analys görs inte enbart av språket för att avslöja hur respondenter 

tänker kring ett visst ämne (Bryman 2016). Diskurser inte bara är ett sätt lyfta fram vissa 

aspekter av den sociala verkligheten utan är även själva undersökningsobjektet (ibid.). 

Jörgensen och Phillips (2000) menar att en diskursanalys inte handlar om att tolka och 

analysera vad som sägs eller hurdan verkligheten ser ut bakom diskursen, i stället ska man 

först förutsättningslöst arbeta med det som sagts eller skrivits för att först därefter granska de 

mönster som bildas och de konsekvenser dessa kan få på verkligheten. Det är därför av vikt 

för forskaren att lämna sina egna åsikter utanför analysen, så att hans eller hennes värderingar 

inte påverkar resultatet. 

Denna studie är sociologisk, men studerar ett område som har ett tydligt mediaperspektiv, 

vilket gör att det krävs diskursanalytiska resonemang om varför vi som sociologer ska 

undersöka media. Sociologin är en bred disciplin och handlar även om att försöka förklara och 

förstå människors beteenden och sociala identiteter (Giddens m.fl. 2014). Diskursanalys 
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bygger, som tidigare nämnts, på filosofiska premisser, vilka hävdar att den sociala världen får 

sin betydelse genom språk och diskurs (Jörgensen & Phillips 2000). Diskurser konstruerar 

sociala identiteter, och att undersöka hur fenomen och världsbilder konstrueras i nyhetsmedier 

är relevant för sociologin (ibid.). Digital media är idag en del av människors vardag och denna 

utveckling innebär att det krävs nya metoder för att undersöka hur människor konstruerar 

sociala identiteter. Diskursanalys som metod gör det möjligt att undersöka det digitala 

medielandskapet, för att analysera hur diskurser används som ett sätt att tala om och förstå 

världen. 

5.2 Urval och avgränsning 

Vid en diskursanalys är det viktigt att man finner gränsen mellan en diskurs och nästa diskurs. 

Avgränsningen avgörs efter uppsatsens syfte och syftet avgör gränsen till materialet och 

därmed till vad som har betydelse för analysen (Jörgensen och Phillips 2000).  

Uppsatsen är avgränsad till tre alternativmedier: Fria Tider (FT), Nyheter Idag (NI) och 

Samhällsnytt (SN, tidigare känt som Avpixlat); och en etablerad media: Aftonbladet (AB). Att 

placera alternativmedierna i samma kategori är inte helt oproblematiskt eftersom de profilerar 

sig på olika sätt gentemot varandra, så väl publicistiskt som retoriskt (Holt 2016b). Men det 

finns likheter, Holt (2016b:118) skriver att ”vad som förenar dem [alternativmedier] är den 

kritiska hållningen till invandringspolitiken och hur debatten och rapporteringen kring denna 

förs i de etablerade medierna”. Det är således möjligt att undersöka de tre alternativmedierna 

som en helhet trots att det finns en viss skillnad mellan dem. Avsikten med att endast välja 

Aftonbladet som etablerad nyhetsmedia är att tidningen publicerade fler artiklar om falska 

nyheter än vad alternativmedierna publicerade tillsammans. Att avgränsa till enbart en 

etablerad media innebär att den blir mer representativ samt att det underlättar för analys av 

texterna genom att antalet artiklar är i samma storleksordning som de tre alternativmediernas. 

Aftonbladet valdes även som representant för etablerad media eftersom det är en av Sveriges 

största och äldsta tidningar samt för att den beskriver sig själv som obunden 

socialdemokratisk, en beskrivning som tydligt skiljer sig jämfört med alternativmediernas 

(Digital newsreport 2016; Aftonbladet 2016).  

Materialinsamlingen avgränsades till webbartiklar och artiklarna söktes i Mediearkivet 

(Retriever.se), även kallat Retriever Research. Mediearkivet är nordens största digitala 

nyhetsarkiv, med nyheter från tryckta och digitala redaktionella medier. Genom att söka på de 

exakta fraserna "falska nyheter" och "fake news" i uppsatsens valda tidningar har de 
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webbartiklar som innehåller sökorden samlats in. Tidsavgränsningen för datainsamlingen av 

nyhetsartiklar var november 2016, då presidentvalet i USA ägde rum, till den 30 mars 2019, 

då studien påbörjades. Att notera är att det sker en markant ökning av artiklar som innehåller 

ordet ”falska nyheter” eller ”fake news” mellan oktober och november 2016, från 6 artiklar 

till 533. Totalt publicerade alternativmedier under perioden 367 artiklar innehållande 191 254 

ord specificerat för Samhällsnytt: 237 artiklar; Nyheter Idag: 62 artiklar samt Fria Tider: 68 

artiklar. Under samma period publicerade Aftonbladet totalt 525 artiklar innehållande 252 375 

ord. 

5.3 Korpuslingvistik  

Korpuslingvistik är en metod som använder en korpus för att analysera språk. Korpus är ett 

ord för en fil som innehåller ett stort antal texter. I denna studie har två korpus (filer) skapats: 

en korpus som innehåller samtliga webartiklar från Aftonbladet och en korpus som innehåller 

alla webartiklar från alternativmedier. En korpus undersöks med programvara för att utföra 

beräkningar av språkligt datamaterial, vilket inte hade varit möjligt att utföra manuellt. Syftet 

med beräkningarna är att identifiera de språkliga mönster som förekommer i den uppsättning 

texter som samlats in, exempelvis för att beräkna antal nyckelord (Subtirelu & Paul Baker 

2018). Nyckelord är ord som förekommer med en signifikant högre frekvens i en korpus 

jämfört med en referenskorpus. Referenskorpusen innehåller flera miljoner ord från 

webbartiklar som publicerats på svenska hemsidor. Referenskorpusen visar hur det svenska 

språket generellt ser ut online. Genom att jämföra Aftonbladets och alternativmediernas 

korpus med referenskorpusen är det möjligt att visa på språkliga mönster och identifiera 

nyckelord som är unika för dessa korpusar. Nyckelordanalys används för att identifiera 

viktiga kvantitativa trender i en korpus. Detta framhäver skillnader mellan två olika korpus, 

som sedan analyseras med en kvalitativ diskursanalys (Subtirelu & Paul Baker 2018). 

Syftet med korpusmetoden är att kunna göra mer exakta generaliseringar och uppskattningar 

av frekvensen av ord. En styrka med korpusmetoden är att det ger en transparent 

metodologisk beskrivning av hur syftet uppnås, än enbart en kvalitativ metod som bygger på 

ett begränsat urval av texter (Subtirelu & Paul Baker 2018). Även om korpuslingvistik som 

metod ökar generaliserbarheten, så avser denna studie inte att producera ett resultat som kan 

generaliseras. Syftet är i stället att öka trovärdigheten i analysen och tolkningen av 

datamaterialet. Genom att använda en korpusbaserad metod på artiklarna kan ord som har 

betydelse i Aftonbladets och alternativamediernas diskurs lyftas fram och jämföras.  
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5.4 Databehandling och tematisering  

Artiklarna exporterades in i programvaran Sketch Engine, vilken är en korpushanterare och 

programvara för textanalys. Det gör det möjligt att studera språkbeteende i ett större antal 

textsamlingar, från några tusen ord till flera miljoner. För att Sketch Engine skulle kunna läsa 

filerna korrekt rensades texterna från all metadata, som exempelvis källnamn, utgåva, sektion, 

sida, byline, publicering- och redigeringsdatum och mediekanal. Alla duplicerade artiklar togs 

bort. En analys av nyckelord gjordes sedan för att urskilja viktiga betydelser i respektive 

korpus.  

I studiens kvalitativa del tolkades materialet genom att texterna med hjälp av färgteman 

kategoriserades i meningar som är relevanta för teorin och frågeställningarna, samt i två 

teman som behandlar makt och ideologi. Det innebär att artiklarna färgkodades för att få en 

översikt över materialet. Kvale och Brinkmann (2014) menar att tematisering innebär att en 

eller flera texter knyts samman för att förenkla identifiering av olika uttalanden. Syftet med att 

kategorisera är att utveckla kategorier för att analysera artiklarna. Data ställs samman för att 

identifiera likheter och olikheter, vilket i sin tur leder till urval av ny data och till teoretiska 

noteringar. Kodningen görs sedan allt mer fokuserad och analysen ändras successivt från en 

deskriptiv till en allt mer teoretiskt plan. Detta medför en slags “mättnad” av materialet där 

det inte längre förekommer någon mer tydning för ytterligare kodning (Kvale & Brinkmann 

2014:241–242).  

5.5 Tillförlitlighet 

Validitet och reliabilitet är begrepp för att beskriva hur väl datainsamlingen har fungerat. 

Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder använder olika metoder för att nå fram till sina 

resultat, och eftersom denna studie använde både kvantitativ och kvalitativ metod ska det här 

redogöras för validitet, reliabilitet samt tillförlitlighet. Reliabilitet är särskilt aktuellt i 

samband med kvantitativ forskning, som handlar om att resultaten av en studie ska kunna 

replikeras (Bryman 2016). Validitet handlar om i vilken mån mätinstrumenten verkligen 

mäter det som de är tänkta att mäta samt om resultatet av studien kan generaliseras bortom det 

specifika sammanhanget (ibid.). Denna studies resultat kan inte generaliseras bortom det 

specifika sammanhang i vilket studien gjordes, men hur nyhetsmedierna har rapporterat om 

falska nyheter mellan 2016–2019 måste anses ha hög validitet och reliabilitet. Jörgensen och 

Philips (2000) skriver att ett sätt att avgöra om en diskursanalys är valid är att bedöma 

analysens fruktbarhet. Fruktbarhet handlar om ”analysramens förklaringskraft, inklusive dess 
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förmåga att frambringa nya förklaringar” (Jörgensen & Philips 2000:123). Om denna studies 

analys ger nya förklaringar till hur falska nyheter kan studien anses ses ha en hög validitet. 

Som tidigare nämnts ger korpuslingvistik som metod ökad trovärdighet i studien eftersom 

forskare som använder samma metod och avgränsningar bör komma fram till samma resultat. 

Studien avsåg att undersöka hur alternativa och etablerade mediers nyhetsrapportering av 

falska nyheter sett ut och således undersöktes nyhetsrapporteringen direkt genom att analysera 

mediernas artiklar inom en bestämd tidsram.  

Utöver den kvantitativa metoden korpuslingvistik användes en kvalitativ metod. 

Trovärdigheten i studiens kvalitativa del ”kan påvisas genom att visa val av teoretiskt 

perspektiv och begrepp som är relevanta för studiens syfte, att en tydlig beskrivning av hur 

studien genomförts finns och att syfte och frågeställningar har besvarats och diskuterats” 

(Specialpedagogiska institutionen 2016). Det är således viktigt att beskriva hur data samlats in 

och bearbetats för att läsaren ska kunna avgöra om studien har genomförts på ett tillförlitligt 

sätt (Bryman 2016). Trovärdigheten i den kvalitativa delen stärks genom tematisering av 

artiklarna och genom att vi har använt oss av diskursanalys, vilket ger studien teoretiska 

antaganden om text och diskurs. Något som kan vara problematiskt för trovärdigheten i 

studiens resultat är om forskaren arbetar med diskurser som står honom eller henne nära, och 

där han eller hon innehar stor fackkunskap. Det kan göra det svårt att se dem som just 

diskurser, det vill säga som socialt konstruerade betydelsesystem som lika gärna hade kunnat 

se annorlunda ut (Jörgensen & Phillips 2000). Forskaren måste försöka distansera sig inför det 

insamlade materialet (Jörgensen & Phillips 2000:28). Genom att vi ställer andra frågor till 

materialet än vad vi i vanliga fall skulle göra utifrån vår vardagsförståelse ökar studiens 

trovärdighet (ibid.).  

5.6 Etiska överväganden  

I en diskursanalys finns inga undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare, vilket gör att 

denna forskningsmetod inte har lika tydliga forskningsetiska principer som andra metoder. 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att frågor om ansvar för hur forskningsresultat används, i 

allmänhet faller utanför deras etiska principer, men poängterar samtidigt att ”även om dessa 

frågor inte tas upp betyder ej att de är oviktiga”. Jörgensen och Phillips (2000) betonar vikten 

av etiska frågor vid tillämpning av offentliga forskningsresultat. De menar att det finns risker 

med att använda resultaten som en resurs; det kan innebära att människor börjar använda nya 

former av diskurser för att försöka förändra världen (Fairclough 1992, refererad i Jörgensen & 

Phillips 2000:92). Vid användning av forskningsresultat bör forskaren använda sig av kritisk 
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språkmedvetenhet, vilket ger offentligheten en bättre insikt möjlighet att identifiera 

begränsningar i språkbruk, och som i sin tur ökar möjligheten att göra motstånd. Genom 

teorin om kritisk språkmedvetenhet ges människor kunskap om vilka begränsningar det finns 

för hur forskningsresultat kan användas och dess möjligheter till förändring (Fairclough 1992, 

refererad i Jörgensen & Phillips 2000:92).  

Denna studie innehåller inte några påtagliga etiska dilemman eftersom webbartiklarna som 

analyseras har publicerats offentligt och att inga undersökningsdeltagare berörts av 

forskningsprocessen. 

5.7 Metoddiskussion 

Fördelen med korpuslingvistik som metod jämfört med en kvalitativ studie, är 

generaliserbarheten; djupintervjuer i en kvalitativ studie når inte ut till lika många 

respondenter. Jörgenson och Philips (2000) skriver att diskursanalys som metod kan sakna 

sådant som individers erfarenheter, känslor och kroppsuttryck, men eftersom denna studies 

fokus ligger på hur nyhetsmedier rapporterar om falska nyheter finns inget behov av att 

beskriva exempelvis kroppsuttryck eller journalisternas egna erfarenheter. Journalisters 

erfarenheter hade kunnat vara relevanta om syftet med studien hade varit något annat. 

Definitionen av vad som är en falsk nyhet kan vara problematiskt, därför utgår studien från 

hur nyhetsmedier tolkar begreppet falska nyheter, och inte från hur vi definierar och beskriver 

begreppet. Om man tillämpar diskursanalys av exempelvis en sida tidningsartikel kan det ofta 

krävas flera sidor redogörelse av analys, eftersom värdeladdade ord kan användas på subtila 

sätt (Jörgenson & Philips 2000). Denna studie kan således ses brista i djupet av textanalyserna 

på grund av att vi i stället valt att samla in hundratals artiklar för att kunna analysera mer 

övergripande trender.  

6. Resultat  

Resultatet har delats in under fyra rubriker: aftonbladets nyckelord, alternativmediernas 

nyckelord, gemensamma nyckelord samt nyhetsmediernas gestaltning. Resultatet av 

nyckelordsanalysen ger en generell bild av hur rapporteringen av falska nyheter konstrueras i 

Aftonbladet och de tre alternativmedierna. Nyckelorden visar vad som är typiskt och vad som 

har betydelse i respektive diskurs. För att resultatet inte ska vara för omfattande har 

nyckelorden begränsats till de tio vanligast förekommande. Det kvantitativa resultatet 



22 
 

kompletteras med en kvalitativ analys av citat från artiklarna samt en kort diskussion kring 

dessa citat.  

6.1 Aftonbladets nyckelord 

Tabell 1 Topp 10 nyckelord i Aftonbladet korpus  

 Aftonbladet  AM  

Nyckelord  absoluta tal norm frek  absoluta tal norm frek 

Trump 

fake News 

CNN 

falsk nyhet 

desinformation  

Tillerson  

vita huset 

Zuckerberg 

presidentval 

twittra 

2,056 

317 

230 

638 

131 

94 

242 

99 

141 

114 

8,15 

1,26 

0,92 

2,53 

0,52 

0,37 

0,96 

0,39 

0,56 

0,45 

599 

321 

138 

364 

89 

0 

45 

10 

42 

22 

3,13 

1,68 

0,72 

1,90 

0,47 

0 

0,24 

0,05 

0,22 

0,12 
Norm frek: Frekvens per 1,000 ord.  

Översiktligt visar nyckelordsanalysen att Aftonbladets artiklar om falska nyheter 

karakteriseras av en internationell och global diskurs, där händelser i USA påverkar 

nyhetsrapporteringen (se tabell 1). Aftonbladet och alternativmedierna hade fyra nyckelord 

gemensamt (Trump, desinformation, CNN och fake news) vilket presenteras i slutet av 

resultatredovisningen.   

Aftonbladets unika nyckelord är huvudsakligen refererat till Trump (exempelvis, presidentval 

och vita huset). Det sjätte nyckelordet är Tillerson. Den 13 december 2016 meddelade Trump 

att han nominerat Rex Tillerson som USA:s utrikesminister. Trump avskedade Tillerson den 

12 mars 2018. Flera av artiklarna handlar om relationen mellan Tillerson och Trump. Citatet 

nedan visar hur bilden av Tillersons och Trumps sociala relation formas av nyhetsmedier 

genom att deras uttalanden används mot varandra:  

USA:s utrikesminister Rex Tillerson ska ha kallat Trump för "en idiot" enligt tv-kanalen NBC. I en intervju i 

tidningen Forbes i dag svarar nu presidenten. - Jag tror det är "fake news", men om han verkligen sa det så 

borde vi jämföra IQ-test, sa Trump (AB 2017-10-10). 

Det åttonde nyckelordet är Zuckerberg. Mark Zuckerberg är medgrundare av den sociala 

nätverkstjänsten Facebook. Både Zuckerberg och Facebook får kritik i flera av artiklarna för 

att plattformen underlättar spridningen av falska nyheter. Att falska nyheter ska ha påverkat 

det amerikanska presidentvalet anser Zuckerberg ”vara en ganska galen idé”: 



23 
 

Bland annat har kritik riktats mot sociala medier, framför allt Facebook, som inför valet påstås ha exponerat 

sina användare för specifika nyheter och åsikter och därmed bidragit till Trumps seger. Den kritiken slår vd:n 

och grundaren Mark Zuckerberg ifrån sig, enligt Financial Times: - Personligen tycker jag [Zuckerberg] att 

det är en ganska galen idé (AB 2016-11-11).  

Att Zuckerberg kommenterade att Facebook hade en påverkan på det amerikanska 

presidentvalet med att det var en ganska galen idé citerades fortfarande ett år efteråt, trots att 

det redan 48 timmar efter den första nyheten rapporterades att han ändrat sin uppfattning:  

Trump red fram på en våg av lögner och falska nyheter på sociala plattformar. På 48 timmar har Facebook 

gått från förnekelse, till ett litet erkännande till en vilja att stoppa falska nyheter […] Mark Zuckerberg 

kallade först kritiken mot falska nyheter på Facebook för galen. 48 timmar senare är tongångarna annorlunda 

(AB 2016-11-15). 

Avslutningsvis är twittra det sista nyckelordet. Twitter är en social nätverkstjänst där twittra 

betyder att användaren publicerar offentliga meddelanden. Meddelandena får inte överstiga 

280 tecken, vilket underlättar för en direkt, kort och frekvent kommunikation. Trump använde 

Twitter för att leverera idéer och information under sin presidentkampanj 2016 och senare 

som USA:s president. Det absoluta största sambandsordet till orden ”twittra” och ”twittrade” 

är ”Trump”. Vad Trump twittrade ligger till grund för flera artiklar och rubriker, både hos 

Aftonbladet och alternativmedier. Sammanfattningsvis visar Aftonbladets nyckelord att deras 

diskurs om falska nyheter påverkas av medieklimatet i USA. Sociala medieplattformarna 

Facebook och Twitter får en central plats genom att Trump använder Twitter för att uttala sig 

och Facebook ses som en spridningsplats för desinformation. 

6.2 Alternativmediernas nyckelord  

Tabell 2 Topp 10 nyckelord i alternativmedier (AM) korpus  

 AM  Aftonbladet  

Nyckelord  absoluta tal norm frek  absoluta tal norm frek 

Trump 

fake News 

Samhällsnytt  

vänsterliberal 

CNN 

alternativmedium 

etablissemangsmedium 

desinformation 

pressetik 

SVT  

599 

321 

153 

111 

138 

84 

80 

89 

67 

387 

3,13 

1,68 

0,80 

0,58 

0,72 

0,44 

0,42 

0,47 

0,35 

2,02 

2,056 

317 

4 

0 

230 

7 

0 

131 

7 

131 

8,15 

1,26 

0,02 

0 

0,92 

0,03 

0 

0,52 

0.03 

0,52 
Norm frek: Frekvens per 1,000 ord.  
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Analysen av nyckelord i alternativmediernas artiklar om falska nyheter tyder på att 

nyhetsrapporteringen karakteriseras av både internationella och nationella diskurser. 

Alternativmedierna skiljer sig från Aftonbladet genom att det nationella får större utrymme i 

diskursen, alternativmedium ställs i motsats till vad som beskrivs som ett vänsterliberalt 

etablissemangsmedium.  

Vänsterliberal som ord förekommer totalt 111 gånger medan det inte alls förekommer i 

Aftonbladets artiklar. Vänsterliberal är en term vilken används av alternativmedier för att 

beskriva nyhetsmedier som har en annan politisk inriktning än vad de själva förespråkar:  

Donald Trump infriar alltså sitt vallöfte att locka utländska företag att investera i USA samt få de 

amerikanska att investera inom landet och därmed skapa nya jobb, inte minst för den arbetarklass som Trump 

värnar om och som röstade fram honom till president […] Detta i kontrast till Trump-fientlig vänsterliberal 

media som systematiskt ägnar sig åt att producera fake news där man försöker framställa USA under Trump 

som ett land i kaos och sönderfall (SN 2017-08-07).  

Donald Trump har upprepade gånger under såväl valrörelsen och efter att han valts till president anklagat i 

synnerhet vänsterliberala mediebolag för att sprida falska nyheter (NI 2017-07-03). 

Alternativmedium och etablissemangsmedium är två nyckelord som står i motsats till 

varandra. När alternativmedium och etablissemangmedium jämförs med varandra i en 

kollokationanalys, det vill säga en analys av sekvenser eller kombinationer av ord som 

uppträder tillsammans oftare än vad som förväntas av en slump, synliggörs vissa samband: 

alternativmedium beskrivs av alternativmedier som konkurrerande, framväxande, 

sanningsenlig och oberoende; i kontrast till etablissemangsmedium som beskrivs som 

vänsterliberal och otillfredsställande. Alternativmedium och etablissemangsmedium beskrivs 

ha skilda intressen och etablerade medier anklagas för att medvetet skapa och sprida falska 

nyheter:  

Påståenden om falska nyheter är också det senaste i raden av desperata taktiska försök från 

etablissemangsmedia att försöka undergräva förtroendet för konkurrerande alternativmedier, exempelvis 

Avpixlat, som lockar allt bredare grupper av mediekonsumenter samtidigt som traditionella medier befinner 

sig i djup kris (SN 2016-12-23).  

Begreppet "fake news" uppfanns av medierna själva för att smutskasta de alternativa medierna - ett begrepp 

som snabbt vändes mot dem själva då den största mängden desinformation, förvanskningar och lögner 

kommer från just de egna leden (SN 2017-02-20). 

Att ”fake news” ovan beskrivs av alternativmedier som ett fenomen konstruerat av etablerade 

medier illustrerar hur de använder begreppet för att skapa ett motsatsförhållande mellan dem 
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och etablerade medier. Fake news beskrivs paradoxalt nog som både påhittat och verkligt, det 

senare då de menar att det är etablerade medier som sprider desinformation. Förtroendet för 

etablerade media beskrivs sjunka och de får kritik för att sprida ”fake news. Fria Tider 

poängterar att det är etablerade medier som åker dit för fake news och inte alternativmedier: 

Etablerade media, medströmsmedia, hävdar ofta att de skriver balanserat och sanningsenligt från rummet 

med utsikt. De anspråken möts nu med allt starkare kritik och ett svagare förtroende för etablerade media. 

Alltfler läsare noterar att det är just dessa alster, inte alternativmedia, som löpande åker dit för fake news (FT 

2019-02-12).  

Pressetik är det åttonde nyckelordet och förekommer huvudsakligen i Samhällsnytts artiklar. 

Etablerad media beskrivs vara strukturellt pressetiksfientlig, vilket ska ha lett till att de har 

övergivit pressetik. I motsats till de etablerade mediernas pressetik menar Samhällsnytt att de 

och andra alternativmedier bevarar pressetiken genom att ge ofiltrerad nyhetsrapportering:  

Det är medier som också har en mer traditionell syn på journalistuppdraget och mediekonsumentens rätt att få 

tillgång till fullständig samhällsinformation. Detta i motsats till den filtrerade information som mainstream-

media sedan en tid tillbaka anser vara god pressetik att begränsa utbudet till (SN 2017-09-08).  

I den här krönikan […] påvisar jag att det faktiskt är raditionell media som i grunden inte lever upp till 

journalistförbundets och PO:s kring publicering av information. […] Otaliga exempel finns där traditionell 

media förvränger och förfalskar samt agerar ovarsamt i nyhetsrapportering. Samhällsnytt ger fler exempel på 

traditionell medias strukturella pressetiksfientlighet. Mörkläggning av information i traditionell media, i 

synnerhet kring migration, är så omfattande att jag inte ens tänker gå in djupare på det ämnet men kan nämna 

som ett exempel på strukturell mörkläggning. Medveten mörkläggning av nyheter torde utgöra ett allvarligt 

brott mot de pressetiska reglerna, framförallt punkt 1 angående allmänhetens förtroende för media (SN 2016-

12-19). 

I citatet ovan är övertygelsen om påståendet att det sker strukturell mörkläggning i traditionell 

media av information kring migranter så självklart, att dess sanningshalt inte kan ifrågasättas. 

Att nyhetsmedier ska ge fullständig samhällsinformation framställs som den centrala aspekten 

i pressetik. Nyhetsmedier som är anslutna till det pressetiska systemet används som en markör 

för att urskilja vad de menar är oseriösa etablerade medier till skillnad från alternativmedier 

genom att hävda att varje seriös medieaktör bör vilja stå utanför det pressetiska systemet:  

Samhällsnytt har kritiserats för att inte vara anslutna till det frivilliga pressetiska systemet […]. I själva 

verket har systemet alltmer antagit skepnaden av ett politiserat verktyg för att upprätthålla den vänsterliberala 

åsiktskorridoren […]. Hur illa det är ställt med detta system inses när det till pressombudsman väljer en 

dokumenterat revolutionär kommunist […]. Detta borde vara skäl nog för varje seriös medieaktör att vilja stå 

utanför systemet. Att det anmärkningsvärda uttalandet inte utlöste en storm av kritik på landets redaktioner 
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och massavhopp från det pressetiska systemet vittnar om hur långt mediernas degeneration är gången (SN 

2017-03-20). 

SVT är alternativmediernas sista nyckelord, och är ett skattefinansierat företag och har till 

uppgift att bedriva TV-verksamhet i allmänhetens tjänst (Sverigesradio 2018). SVT ses av 

alternativmedierna som det största etablissemanget, och anses vara en förmedlare av falska 

nyheter; SVT beskrivs ha så svårt att skriva korrekt att de skriver fel i första meningen:  

Public Service-bolaget SVT skulle reda ut vad som var sant och falskt. Det blev fake news redan i artikelns 

första mening. (NI 2017-02-12) 

Hur ska du göra för att inte bli lurad av fake news? SVT har tagit fram en snabbguide: Man ska läsa 

"traditionella medier" i stället för alternativa medier. "Så blir du inte lurad av fake news " [...] SVT väljer att 

intervjua invandringsförespråkaren Jesper Strömbäck för att förklara hur man inte blir lurad av fake news. 

(FT 2018-05-15). 

I citatet ovan skriver Fria Tider att SVT förespråkar traditionella medier före alternativa och 

att källan till detta är professor Strömbäck som får titeln invandringsförespråkare; och 

gestaltas därav i en negativ bemärkelse. Sammanfattningsvis finns det flera likheter i 

Aftonbladets nyckelord men alternativmedier skiljer sig genom att belysa skillnaden mellan 

etablissemanget och alternativmedier. Samhällsnytt, som är det tredje nyckelordet, visar detta 

genom att de ofta refererar sig själva som en legitim nyhetsmedia, i motsats etablissemanget.   

6.3 Gemensamma nyckelord 

Avslutningsvis presenteras de nyckelord som Aftonbladet och alternativmedierna har 

gemensamt: Trump, desinformation, CNN och fake news. Dessa fyra nyckelord visar att 

likheterna mellan nyhetsmedierna är inflytandet av internationella händelser i 

nyhetsrapporteringen. För båda nyhetsmedierna är Trump det första nyckelordet. Som tidigare 

nämnts blev Trump startpunkten för fenomenet ”fake news”. Nyhetsrapporteringen om Trump 

är mångfacetterad: den handlar om Trumps yttranden om vad andra nyhetsmedier (framför 

allt CNN) skriver om Trump, samt om de nyheter han anklagar för att vara falska. När 

alternativmedier skriver om Donald Trump beskrivs han huvudsakligen i kontexten av den 

dynamik som existerar mellan Trump och andra medier. Fria Tider menar att etablerade 

medier är besatta av Trump:  

Att medier är besatta av Donald Trump är ingen nyhet. Bara i Sverige skrevs under det gångna året 165 000 

artiklar eller inslag om honom, nästan dubbelt så mycket som publicerades om Stefan Löfven (FT 2018-12-

31) 
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Större delen av artiklarna från Aftonbladet är vidarerapporteringar av reportage från CNN. 

CNN, Cable News Network, är ett amerikanskt Tv-bolag som ägs av Time Warners och som 

har flera kanaler inriktade på nyheter. CNN har en stor liberal publik (se People-press 2012), 

och ställs därför ofta i motsats till Trump. Dynamiken mellan Trump och CNN beskrivs som 

ett krig, där Trump utför ”upprepade attacker” med ett ”hat som inte ens släpps till jul”. 

Sammanstötningen sker genom att Trump anklagar CNN för ”fake news”; konflikten anses 

uppstå på grund av oenighet i vad som är sant och falskt: 

Donald Trump släpper inte hatet mot CNN ens till jul. På ett bildmontage som presidenten sprider på Twitter 

syns han med en CNN-logga utsmetad i blod på sin skosula (AB 2018-01-12). 

Donald Trump har gång på gång hävdat att nyhetsrapporteringen är felaktig. Han har också gått till 

upprepade attacker mot CNN (AB 2018-06-12). 

Samtidigt säger Trump att det som Buzzfeed och CNN rapporterat är "falska nyheter", som inte stämmer […] 

Efter att ha kallat bland annat CNN skandalösa vägrade Trump sedan svara på en följdfråga (AB 2017). 

Ordet CNN är även ett nyckelord i alternativmediernas korpus, men till skillnad från 

Aftonbladet publicerar de inte vidarerapporteringar av CNN, i stället är det Trumps konflikt 

med CNN om vad som är sant som står i centrum: 

President Trump har en långtgående fejd med CNN som han menar rapporterar "fake news" och alltid 

framställer honom i dålig dager (FT 2018-07-26). 

På CNN, den nyhetskanal som haft den största konflikten med Donald Trump, rådde det sura miner efter den 

lyckade presskonferensen (FT 2019-03-20 15)  

Alternativmedierna skiljer sig från Aftonbladet genom att konstatera ett slutstadium i 

konflikten, med Trump som segrare:  

Donald Trump har flera gånger påpekat att just CNN publicerar fake news. Vi kan därmed konstatera att 

Trump även i denna fråga slutligen bevisades rätt (SN) 

Genom att göra en kollokationanalys av Aftonbladets femte nyckelord, det vill säga ordet 

desinformation framgår att ordet används mer i samband med ordet Ryssland än med 

exempelvis ordet Trump. Aftonbladet uttrycker inte bara oro över att Ryssland som stat ska 

sprida desinformation inom EU, utan även över att landets medborgare antas vilja splittra EU: 

Utrikespolitiska institutet (UI) har i veckan fått stenhård kritik från flera håll för en rapport om rysk 

desinformation (AB 2017-01-13).  
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Ett polariserad Europa är mogen för desinformation från ryssar som vill splittra EU och opportunister som 

vill tjäna pengar (AB 2017-02-09).  

Rysk desinformation oroar i EU (AB 2019-01-08). 

Ordet desinformation är det åttonde nyckelordet hos alternativmedierna. Ordet förekommer 

oftast på grund av att alternativmedier vidarerapporterar vad andra nyhetsmedier skrivit. Att 

Ryssland är en aktör som sprider desinformation beskrivs däremot inte som lika självklart hos 

alternativmedier, utan förklaras i stället som påstådd rysk desinformation:  

Mediernas desinformation om påstådd rysk datahackning avklädd. [...] vänsteraktivisten och tjänstemannen 

[…] är en av dem som aktivt arbetat för att föra upp idén om en allomfattande rysk desinformation på 

agendan - med syfte att begränsa yttrandefriheten (SN 2018-04-17). 

6.4 Nyhetsmediernas gestaltning  

I denna del redogörs för hur etablerad media respektive alternativmedier gestaltar nyheter och 

även varandra. Det framtagna resultatet återkopplas sedan i analysen.  

Det anses nu tvärtom vara en journalistisk dygd att censurera, vinkla, ljuga och uppfostra på nyhetsplats för 

det "goda" syftet att hindra svenska folket att skaffa sig "fel" åsikter (SN 2017-01-10). 

Och inte heller konspirerar medier för att mörklägga känsliga ämnen, vanligtvis problem med mångkultur, 

men det är ett bekvämt påstående för politiker eller opinionsbildare som vill framställa sig som modiga 

sanningssägare. (AB 2017-02-10) 

Samhällsnytt menar att medborgarna blir lurade genom att de förskönar nyhetsartiklarna, 

medan Aftonbladets journalist påstår att alternativmedier bara vill framhäva sig som de enda 

budbärarna av sanning; detta är ett exempel på hur medierna gestaltar varandra i sina 

respektive artiklar. Det handlar om en diskursiv makt mellan alternativmedier och etablerade 

medier. 

Hur staten och media långtgående ansträngningar för att frånta medborgarna deras demokratiska fri- och 

rättigheter, ändra grundlagarna, inskränka pressfriheten och missbruka laginstrument som totalitära vapen 

mot medborgare som vill göra sin röst hörd, uttrycka en åsikt och granska makten. (SN 2018-03-06) 

En del i yttrandefriheten är också att få sprida falska nyheter, men vår förmåga att hantera det behöver 

öka.  (AB 2017-02-22) 

Ovan citat är ett exempel på gestaltning av alternativmediers och Aftonbladets syn på och 

åsikter om förslaget om en ändring av grundlagen, vilket visar att det finns ett 

motsatsförhållande mellan deras syn på varandras kulturella värderingar. 
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Men etablissemangsmedias tonläge mot Granskning Sverige har varit allt annat än sansat. I stället har det 

bestått av ett bombardemang av absurda anklagelser om trollfabrik, hot, hat, rasism, fascism, falska nyheter 

och utan minsta gnutta självrannsakan eller helikopterperspektiv. (SN 2017-03-03) 

Fox reportage är en karbonkopia på den bild av Sverige som, Granskning Sverige och många andra jobbat 

målmedvetet med att sätta under lång tid. Det är ingen slump att den förs vidare, extremhögerns nätverk är 

globala. (Aftonbladet 2017-02-21) 

Ovanstående är en jämförelse på hur journalister från respektive nyhetsmedia framställer 

varandra. De använder olika typ av ordval och olika metoder för att gestalta varandra. 

Anklagelser som ständigt hoppar mellan varandra i flertalet artiklar.  

7. Analys 

I detta kapitel vävs resultatet samman och analyseras utifrån teorierna. Analysen är indelad 

med utgångspunkt i respektive teori, för att ge svar på underfrågorna 2–4 och för att 

underlätta för läsaren. De tre underfrågorna vävs samman i den avslutande diskussionen för 

att kunna svara på huvudfrågan.  

7.1 Falska nyheter och ideologi  

Syftet med att använda ideologi som teori i studien är att besvara delfråga två: Hur påverkas 

och konstrueras begreppet falska nyheter ideologiskt? Som tidigare nämnts finns det, enligt 

Dijk (2006), fyra kriterier för ideologier: (1) de är en typ av trossystem; (2) det finns inga 

privata ideologier; (3) ideologier är grundläggande och axiomatiska samt (4) ideologier är 

relativt stabila. Genom att i huvudsak undersöka axiomatiska påståenden om ”vi” och ”dem” 

är det möjligt att undersöka hur falska nyheter konstrueras ideologiskt. I detta syfte har analys 

gjorts av hur Aftonbladet och alternativmedier använder strategier för att framhäva egna 

positiva egenskaper och dölja negativa. 

Om ideologier består av en grupps övertygelser om dess grundläggande förutsättningar och 

sätt att existera och reproducera (Dijk 2006), kan nyhetsmedier fungera som ett diskursivt 

verktyg för att skapa och reproducera ideologiska idéer. Alternativmedierna i undersökningen 

står i ett motsatsförhållande till Aftonbladet (etablerade medier) och existerar för att 

producera alternativa ideologier genom bland annat nyhetsförmedling. Alternativmedier kan 

inte existera utan ett etablissemang eller att något redan är etablerat. Dijk (2006) skriver att 

ideologier kan uttryckas genom att använda diskursiva strategier, exempelvis genom att 

använda ord som ”vi” eller ”dem” ideologiskt för att markera att medlemmar i ett kollektiv 

delar trossystem. Studiens resultat visar att ”falska nyheter” och ”fake news” är ideologiskt 
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markerade begrepp som används, huvudsakligen av alternativmedierna, för att visa att de 

befinner sig i ett gemensamt trossystem. För alternativmedierna blir begreppet ”falska 

nyheter” ett uttryck och en markör för dess motsatsförhållande till etablerade medier. Att 

etablerade medier sprider falska nyheter och att alternativmedier är ett sanningsenligt 

alternativ beskrivs i alternativmediernas artiklar som ett faktum. Detta axiomatiska påstående 

skapar ett sammanhang som bidrar till alternativmediernas definition av sin identitet.  

Dijk (2006) menar att det inte finns några privata ideologier utan dessa delas av medlemmar i 

ett kollektiv. När alternativmedierna skriver att etablerad media systematiskt ägnar sig åt att 

producera falska nyheter i syfte att smutskasta alternativmedier, så görs det i en kollektiv 

kontext. Individen bortses och i stället lyfts gruppens identitet fram. Men resultatet av denna 

studie visar att vissa individer får utrymme i nyhetsdiskursen, framför allt gäller det Donald 

Trump. Trump, med sina ideologiska ställningstaganden, är den individ förekommer mest i 

båda nyhetsmedierna. Denna studie visar att Trump delvis används som ett ideologiskt 

markerat ord för att skilja på ”vi” och ”dem”. Alternativmedier fixerar Trump motsatt till 

etablerade medier genom att beskriva dessa som Trump-fientliga och att systematiskt ägna sig 

åt att producera falska nyheter. Trumps konflikt med etablerad media gestaltas av Aftonbladet 

som negativ och av alternativmedier som positiv, men i båda fallen i ideologiskt syfte, för att 

visa på delade trossystem. 

Sammanfattningsvis kan begreppet ”falska nyheter” ses som en negativ egenskap som medier 

inte vill tillskrivas då det minskar deras legitimitet. Nyhetsmedier som anses skriva falska 

nyheter förlorar legitimitet då nyhetsrapporteringen inte betraktas som objektiv, neutral och 

sanningsenlig. Att nyhetsmedier anklagar andra nyhetsmedier för falsk nyhetsrapportering är 

en ideologisk strategi för att framhäva de andras negativa egenskaper. De egna positiva 

egenskaperna framhävs genom att de beskriver sin egen nyhetsrapportering som sann i 

motsats till en falsk. 

7.2 Nyhetsmediernas diskursordning och diskursiva kamp  

Diskursanalys användes för att undersöka delfråga tre: Vilka likheter och skillnader finns det 

mellan etablerad medias och alternativ medias diskurs kring falska nyheter? Denna studie 

inleddes med Farkas och Schous (2018) tes om att begreppet falska nyheter i allt högre grad 

blivit en flytande signifikant. En flytande signifikant är ett diskursanalytiskt begrepp som 

syftar på ord som är öppna för olika betydelser. Studiens resultat stödjer Farkas och Schous 

tes om att falska nyheter som begrepp utnyttjas av olika positioner inom det sociala rummet 
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för att misskreditera och attackera politiska motståndare. Begreppet falska nyheter är en 

flytande signifikant då alternativa och etablerade mediers diskursiva kamp syftar till att ge en 

bild av hur samhället är och borde struktureras. Påståenden om falska nyheter är en del av den 

diskursiva kampen. Kring ämnet desinformation skriver Aftonbladet att Ryssland och deras 

medborgare vill sprida desinformation i syfte att splittra EU. Alternativmedier framställer det 

i stället som att rysk datahackning är ”påstådd” och att det är en vänsteraktivist som uppfunnit 

idén om allomfattande rysk desinformation i syfte att begränsa yttrandefriheten. Att 

Aftonbladets och alternativmediernas nyhetsrapportering tillskriver både begreppet falska 

nyheter och nyheten om spridning av desinformation olika betydelser och egenskaper stödjer 

Farkas och Schous tes om att falska nyheter kan ses som en flytande signifikant.  

Som tidigare nämnts är diskursordning ett socialt rum där två eller flera diskurser försöker 

etablera sig i samma domän (Jörgensen & Phillips 2000:64). En diskursiv kamp sker mellan 

Aftonbladet och alternativmedierna i syfte att uppnå hegemoni. Det tar sig uttryck i att dessa 

aktörer försöker låsa fast begrepps och ords betydelser utifrån egna syften. Studiens resultat 

visar att när alternativmedier påstår att etablerade medier sprider ”falska nyheter” medan de 

själva är sanningsenliga, försöker de låsa fast begreppets ”falska nyheter” betydelse i eget 

syfte. Synen på pressetik visar hur alternativmedierna för en kamp för att omdefiniera och 

anpassa de etiska principerna utifrån egna syften. Denna diskursiva kamp sker dock inte på 

lika villkor, eftersom Aftonbladet till viss del har uppnått hegemoni då de tillhör etablerad 

media och då alternativmedier innehar färre resurser och spridningsmöjligheter. 

Alternativmediernas ”underläge” tar sig uttryck i att de har ett större fokus på det nationella 

och att deras artiklar vanligtvis refererar till annan alternativmedia. Aftonbladet skriver inom 

en bredare, internationell kontext och refererar nästan aldrig till alternativmedier. Waisbord 

(2018) argumenterar för att fenomenet falska nyheter är ett uttryck för nyheternas kamp om 

positioner i kommunikationsflödet och för den dynamik som finns i dagens samhälle då det 

gäller ideologiska uppfattningar. Han menar att detta gör det nödvändigt att återta de 

normativa argumenten om journalistik och demokrati. Men att återerövra detta kan vara svårt 

när flera grundläggande förutsättningar skiljer sig åt vad gäller etablerade medier och 

alternativmedier. 

Teorin om intertextualitet, belyser hur texter produceras och omvandlas (Fairclough 1993). 

Ett exempel på detta är hur Trumps produktion av tweets har lett till att nyhetsmedier 

omvandlat dessa för att påverka rådande uppfattningar genom att skapa nya diskurser. 

Analysen av nyhetsartiklarna i denna studie visar att förekomsten av citat och yttranden av 
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Trump utgör en stor källa till hur nyhetsmedier konstruerar betydelsen av begreppet falska 

nyheter. Nyhetsartiklarna genomsyras av vad Trump twittrar, vilket visar att konstruktionen 

och förståelsen av falska nyheter delvis har skapats intertextuellt. Sammanfattningsvis är den 

diskursiva likheten mellan etablerad media och alternativ media deras användning av 

intertextualitet, där de hänvisar till en global media, men även i att de försöker låsa fast 

begrepps och ords betydelser utifrån egna syften. De skiljer sig åt i att alternativmedier påstår 

att etablerad media producerar falska nyheter, medan etablerad media inte refererar till 

alternativmedia på samma sätt, utan rapporterar om falska nyheter utan att hänvisa till 

alternativmedier.  

7.3 Nyhetsmediernas gestaltningar   

Gestaltningsteorin används för att besvara delfråga fyra: Hur gestaltas falska nyheter av 

etablerade och alternativa nyhetsmedier? Att nyheter gestaltas innebär att nyhetsmedier 

använder olika strategier för att publiken ska göra vissa tolkningar framför andra. 

Gestaltningsteorin tangerar Dijnks teori om ideologier, men nyhetsmediers gestaltning av 

nyheter görs inte alltid på grund av ideologiska skäl. Enligt Strömbäck (2009) gestaltar 

nyhetsmedier alltid nyheter ur ett avgränsat perspektiv av verkligheten, all nyhetsförmedling 

utformas av de val som görs av nyhetsmedierna.  

Resultatet av analysen visar att det är vanligt att journalister tolkar vad andra nyhetsmedier 

rapporterar. Tolkningarna av varandras texter används ofta som kritik mot motparten: 

alternativmedier hävdar att artiklar skrivna av etablerade medier vinklar och censurerar 

sanningen för medborgarna, för att inte riskera en ökning av högerextremism i samhället. 

Aftonbladet däremot menar att detta påstående är vanligt bland opinionsbildare för att 

framställa sig själv som modiga sanningssägare. Även Socialdemokraternas lagförslag för att 

minska på spridningen av falska nyheter används i olika ideologiska syften. Alternativmedia 

menar att lagförslaget skulle inskränka på medborgarnas yttrandefrihet och att det är ett försök 

från regering och etablerade media att få större möjlighet att påverka medborgarnas 

åsiktsbildning. I Aftonbladet framställs informationen annorlunda. I en intervju med 

finansminister Magdalena Andersson säger hon att lagförslaget kommer att innebära att 

skolan får bättre möjligheter att utbilda eleverna i vad falska nyheter är och vilka 

konsekvenser dessa kan få för samhället. Dessa skilda gestaltningar av samma information 

visar hur politiskt vinklad framställningen av verkligheten är. 
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I alternativmediers gestaltning av nyheter, och därmed även av falska nyheter, används ett 

mer vulgärt och ironiskt ordval. Aftonbladet använder sig av ett mer försiktigt ordval, för att 

betraktas som opartiska i läsarens ögon. Avsikten med att gestalta nyheter med olika ordval är 

att öka trovärdigheten i nyhetsmedierna, men vad som anses var trovärdig nyhetsrapportering 

skiljer sig mellan alternativmedierna och Aftonbladet. Alternativmedier menar att de är mer 

trovärdiga genom att de återger information som etablerad media undanhåller. Etablerad 

media legitimerar sin trovärdighet genom att säga sig följa det pressetiska systemet. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att eftersom verkligheten är obegränsad och mediernas 

utrymme är begränsat, måste medier alltid välja vad de ska rapportera. Det är därför alltid 

möjligt att anklaga andra nyhetsmedier för att ha underlåtit att rapportera något och därmed 

för att vara ”fake news”.  

8. Avslutande diskussion och reflektion  

I uppsatsens avslutande diskussion sammanfattas studiens huvudsakliga slutsatser samt görs 

en reflektion kring studiens bidrag till forskningsfältet och möjlig vidareutveckling.  

8.1 Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur rapporteringen av falska nyheter sett ut i en etablerad 

media och tre alternativa nyhetsmedier för att ge ökad förståelse för förutsättningarna för 

opinionsbildning i det offentliga samtalet. Falska nyheter är falska eller vilseledande 

påståenden som avsiktligt presenteras som sanna nyheter. Nyhetsmedier har makt att beskriva 

den sociala verkligheten och om falska nyheter påverkar det offentliga samtalet kan detta 

minska den sociala hållbarheten, eftersom det blir svårt att lita på och känna förtroende till 

sina medmänniskor när spridandet av myter och lögner får fäste i samhället. Det förändrande 

medielandskapet innebär att nyhetskonsumenter har ett större utbud av nyhetskällor att välja 

mellan. För att förstå fenomenet falska nyheter har studien undersökt hur begreppet påverkats 

av denna medieutveckling. Studien har använt sig av diskursanalys för att undersöka olika 

diskursiva gestaltningar av falska nyheter, och hur alternativmedier förhåller sig till övrig 

media i medielandskapet. Resultatet visar att etablerad media huvudsakligen har en 

internationell diskurs medan alternativmedier fokuserar mer på den nationella diskursen. 

Analysen visar att falska nyheter används av nyhetsmedierna som ett ideologiskt begrepp för 

att visa på skillnader mellan etablerad media och alternativmedier samt att förståelsen av 

begreppet ”falska nyheter” är beroende av en global intertextualitet. Vidare används falska 

nyheter för att tillskriva andra nyhetsmedier negativa egenskaper. 
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8.2 Slutsats  

En sammanställning av delfrågorna i studien gör det möjligt att besvara huvudfrågan: Hur 

konstrueras begreppet falska nyheter i de etablerade och alternativa nyhetsmedier i Sverige? 

Falska nyheter konstrueras medialt då, förståelsen av falska nyheter skapas genom mediala 

gestaltningstekniker. Det skapas diskursivt och intertextuellt i en global medialiserad värld, 

där synen på journalistikens yrke ifrågasätts och förändras. Falska nyheter används 

ideologiskt för att markera skillnaden mellan ”vi” och ”dem”. Dessa diskurser bidrar till att 

konstruera sociala identiteter i form av alternativa och etablerade. Språkets inneboende 

instabilitet gör att begreppets ”falska nyheter” betydelse aldrig kan slås fast. Hur begreppet 

konstrueras i nyhetsmedier är mångfacetterat och flera aspekter påverkar hur falska nyheter 

skapas som ett fenomen i vår samtid. Falska nyheter är bara en del av större 

samhällsprocesser och denna studie är en liten del av att skapa förståelse för hur detta 

fenomenen har blivit så påtagligt i vår samtid.  

Uppsatsens huvudsakliga slutsats är att nyhetsmediernas rapportering om falska nyheter i 

Sverige i hög grad påverkas av det globala och digitala medielandskapet. Global media har 

idag inflytande även på hur inrikes nyheter och samhällsfrågor gestaltas i Sveriges. Falska 

nyheter som fenomen hamnade på agendan även i svensk debatt när Trump påstod att 

etablerad media var ”fake news”. Trumps definition av ”fake news” har sedan anpassats till en 

svensk kontext, men innehåller fortfarande drag av global politik. Det förändrade 

medielandskapet innebär att etablerad media (Aftonbladet) har förlorat sin hegemoni i att 

forma verkligheten. Alternativmediers inträde i det offentliga samtalet har startat en diskursiv 

kamp, som handlar om vem som ska ha makten att definiera vad som är sanningsenligt och 

avgöra vilka som får avbilda den sociala verkligheten (se Farkas & Schou 2018). Genom att 

visa på hur falska nyheter används i en diskursordning, vill denna studie bidra till att öka 

läsarens medvetenhet om vilka konsekvenser olika tolkningar av nyheter får. I förlängningen 

kan detta motverka att myter och lögner får fäste och att demokratin och social hållbarheten 

stärks. Gordon (2018) menar att det är svårt att avgöra vilka nyheter som är sanna och vilka 

som är falska. Den ökade spridningen av falska nyheter kan få konsekvenser för det 

demokratiska samhället genom att medborgarna inte vet vad eller vem de kan lita på. Trots att 

en nyhet inte är falsk räcker det att den vinklas och gestaltas ur journalistens perspektiv för att 

den ska få ett negativt inflytande på demokratin. Om medborgarna läser dags- eller 

kvällstidningar utan att tänka på vilket politiskt motiv avsändaren av nyheten har, kan detta 

påverka på deras syn på den sociala verkligheten. Därför är det betydelsefullt att 
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medvetenheten om hur interaktionen ser ut mellan politik och nyhetsmedier ökar, inte bara 

hos den enskilde medborgaren utan även i det demokratiska samhället.  

8.3 Diskussion och reflektion  

Rapp och Salovich (2018) skriver att för att motverka falska nyheter krävs en uppmärksam 

medvetenhet, en offentlig diskussion om falska nyheter samt en förståelse för hur moderna 

informationskällor fungerar och hur dessa tolkas av sin publik. Duyn och Collier (2019) visar 

att när etablerade nyhetsorganisationer hävdar att de är sanna, i ett försök att skilja sig från 

alternativmedier, kan detta leda till lägre förtroende för media och att individen har svårare att 

identifiera fakta. Aftonbladet och andra etablerade medier bör därför förmedla exempelvis 

konflikten mellan Trumps och CNN med större försiktighet än vad empirin visar att de gör, 

eftersom vad som är sant och falskt kan ha flera dimensioner. Enligt Cook och Lewandowsky 

(2012) misslyckas kommunikatörer ofta med att göra innehållet lättförståeligt och 

”information som är lätt att ta in har större chans att accepteras som sann”. Tandoc m.fl. 

(2017) menar att det finns olika aspekter av falsk nyhetsspridning: dels fakticitet och dels den 

grad till vilken skaparen av falska nyheter avser att vilseleda. Resultatet i denna studie visar 

att etablerade och alternativa medier sällan rapporter om rent fabricerade nyheter. Det handlar 

i stället oftast om vinklade nyheter, som exempelvis när alternativmedier menar att etablerade 

medier döljer information, till exempel om individers etnicitet.  

Denna studie är sociologisk, men har ett medieperspektiv. För att belysa kopplingen mellan 

media och sociologi ska vi här kort reflektera kring sociologi i ett medielandskap. Brox 

(2008) skriver att sociologins funktion är att undersöka allmänt erkända åsikter, i syfte att 

utforska om den offentliga diskursen innehåller sanning och hur dessa uppfattningar påverkar 

samhällsutvecklingen. Det blir därför allt viktigare för sociologin att undersöka uppkomsten 

av nya åsikter och vilken sanningshalt dessa innehåller. Det är också sociologins uppgift att 

undersöka hur falska nyheter uppstår och hur de påverkar samhället. Brox (2008:69) anser att 

den offentliga sociologin ska bidra till och fördjupa kvaliteten på den offentliga diskursen. 

Den sociala verkligheten är komplicerad och kan inte brytas ner enbart etablerat och 

alternativt, vilket alternativmedier och andra aktörer menar; sociologin behövs för att 

framhäva samhällets komplexitet. Medier har makt att forma bilden av verkligheten och 

sociologer måste vara medvetna om detta. För att nå ut i offentligheten behövs, enligt 

Burawoy (2004), ett samarbete mellan sociologi och journalistik. På så sätt kan det öppnas 

upp nya vägar för att nå ut till allmänheten, detta eftersom journalister arbetar i offentligheten 

och ingår i nätverk med andra offentliga aktörer. Sociologer ska givetvis samarbeta med 
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journalister, men media kan inte ensamt ta ansvar för att förhindra spridning av falska nyheter 

och desinformation. Ser man till USA är det tydligt att uppfattningar om falska nyheter 

påverkar samhällsdiskuren. Sociologins expertis om exempelvis strukturella, institutionella 

och kulturella fenomen kan hjälpa allmänheten att förstå samhällets komplexitet; detta skapar 

bättre förutsättningar för att utveckla och förstärka en demokrati, där samtal och 

kommunikation är väsentligt för att inkludera medborgare under jämlika förutsättningar.  

8.4 Framtida forskning 

Fairclough (2003) menar att diskurser bara är en av flera aspekter av social praktik. 

Nyhetsmedier består av hierarkier som är formade av deras institutionella struktur, där 

individer arbetar med att producera och distribuera nyhetsartiklar (ibid.). Denna studie visar 

således bara ett perspektiv av samhälles sociala praktik. Framtida forskning kring fenomenet 

falska nyheter kan förslagsvis ha ett kognitivt perspektiv, det vill säga studera hur journalister 

tänker när de publicerar falska nyheter och hur nyhetskonsumenten förhåller sig till 

inflytandet av falska nyheter och hur han eller hon uppfattar hur han eller hon påverkas av 

falska nyheter. Vidare är det viktigt undersöka rent fabricerade nyheter för att förstå vilka 

samhällsprocesser nyhetsproducenterna vill påverka, vilket inflytande detta kan tänkas få och 

vilka sociala grupper som berörs av nyheterna och varför. Det förändrande medielandskapet 

är även av intresse att studera; hur påverkas den enskilde av medialiseringen av livsvärlden, 

och hur påverkar informationsflödet människors sociala identitet?  
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