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Om Institutet för  
Mediestudier
Institutet för Mediestudier ska – med forskningen som 
verktyg – verka för en välgrundad diskussion i samhäl-
let om hur medierna sköter sin grundläggande uppgift: 
att på medborgarnas uppdrag granska makten och 
skildra verkligheten. Det sker genom att initiera egen 
forskning eller sprida kunskap om andras forskning 
samt genom att vara mötesplats för diskussioner om 
mediers roll i samhället.

Institutet stöds av en bred krets av samhällsintres-
sen: fack, näringsliv och civilsamhälle som kyrkan och 
idrottsrörelsen. Institutets forskning finansieras dess-
utom genom bidrag från bland andra Familjen Erling 
Perssons stiftelse och Marianne och Marcus Wallen-
bergs stiftelse.
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Fejk, filter och faktaresistens 
– hotar sociala medier 
demokratin?
Lars Truedson*

• Nej, filterbubblor styr inte vår nyhetskonsumtion 
mot allt snävare perspektiv.

• Men ja, sociala mediers algoritmer tycks prioritera 
starka känslor – inte minst ilska.

• Public service i fokus för riksdagsledamöters medie-
kritik på Twitter.

• Fejkade nyheter är ett missbrukat begrepp – men 
också en oroande verklighet.

• Efter den hårda kritiken om manipulerad mediebild 
efter Trumps val och Brexit-omröstningen var effek-
terna små i europeiska valrörelser 2017. 

• Diskussionen om internets påverkan på samhället har 
svängt kraftigt över tid – just nu är fokus på negativa 
effekter.

* Lars Truedson är journalist och föreståndare för Institutet för Medie-
studier.
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• Förtroendet för journalistiken om invandring och 
brott fortsatt lägst.

• Källkritik är en nödvändig arbetsmetod men riske-
rar att bli en snackis som ockuperas av politiker som 
slagträ.

Denna bok försöker fördjupa den spretiga diskussionen 
om fejk, filterbubblor, faktaresistens och fula nättroll 
genom analyser och presentation av aktuell forskning. 

När internet stormade in på scenen 1994 var entusias-
men stor. Säg det samhällsproblem nätet inte kunde 
lösa. Vingar åt mänsklighetens förmåga skrev Carl 
Bildts IT-kommission och själv författade jag en rad 
rosaskimrande skildringar, bland annat boken Internet 
för en bättre värld. Det fanns en entusiasm och en fram-
tidstro. Och den höll i sig ett bra tag, som idé historikern 
Nina Wormbs visar i ett kapitel i denna bok om nätets 
resa mellan gud och djävul, mellan gott och ont, i den 
allmänna debatten under de senaste decennierna.

För säg den optimism som varar för evigt. Vänd-
ningen kom märkligt nog inte när ett enda ameri-
kanskt företag samlade fler människor i sin skock än 
den tidigare största flocken (den katolska kyrkan). 
Den kom inte när samordnade digitala system till-
lät enorma  datastölder av topphemligt försvars- och 
 utrikesmaterial – nej, Wikileaks stora avslöjanden 2010 
snarare ökade nätentusiasmen. Och den kom inte när 
dagstidningar världen över gick i graven och svensk 
journalistik förlorade annonsmiljarder på bara några år. 
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Utan det krävdes ett par närmast övertydliga enskilda 
händelser som satte fokus på vår förändrade politiska 
kommunikation: Trump och Brexit. Men då tog det å 
andra sidan skruv rejält. 

Bilden av internets demokratiska effekter 
tvärvände

Sedan dessa två skrällsegrar har diskussionen om me-
dier i bred mening inför och under valåret 2018 präg-
lats av ett kluster av frågor som alltför ofta fångats 
under den illa definierade beteckningen falska nyheter 
– ett begrepp som kommit att beteckna allt från pro-
paganda i sociala medier över lögner från politiker i 
traditionella medier till medvetna bluffnyheter från 
arbetslösa unga män i Makedonien. För att inte tala 
om hur begreppet använts som vapen mot medier av 
USA:s president Donald Trump. Filosofiprofessor Åsa 
Wikforss reder i sitt kapitel i denna bok ut vad begrep-
pet fake news är och visar med hänvisningar även till 
aktuell psykologisk forskning faran med att journa-
listik utmanas av åsiktsdrivna påståenden med oklar 
sanningshalt. 

Kanske sammanfattar ingen faktauppgift medie-
diskussionen efter Trumpsegern så bra som denna: det 
kostade bara 46 000 dollar att nå motsvarande hälften 
av de röstberättigade amerikanerna inför president-
valet 2016. Det var vad en rysk grupp, kallad Internet 
Research Agency, la ut för att göra kaos när USA valde 
mellan Trump och Clinton. 
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Om budskapen inte bara spreds brett, utan också 
lyckades påverka valutgången kommer vi nog aldrig 
att helt säkert att få veta, men Åsa Wikforss refererar 
en aktuell studie som gör troligt att falska nyheter fick 
tidigare Obamaväljare att avstå från att rösta i relativt 
hög  utsträckning – kanske så mycket att det fick effekt 
på valet 2016. 

Men att fejknyheter, dolda annonser och kampanjer 
i sociala medier inför Trumps valseger format debatten 
om mediernas roll i samhället står utom allt tvivel. När 
det svenska valet 2018 närmar sig är det nog många 
journalister som erinrar sig vad Trump själv sagt till 
Fox News: ”Jag tvivlar om jag ska vara ärlig på att jag 
skulle nått hit om det inte vore för sociala medier”. 
Martin Schori, utrikesredaktör på Aftonbladet, går i 
sitt kapitel igenom hur valrörelserna i en rad europe-
iska länder under 2017 påverkades av utländsk mani-
pulation och nätkampanjer av olika slag. Hårt sam-
manfattat kan man konstatera att – delvis på grund 
av ökad beredskap hos myndigheter, politiker, medier 
och medborgare – inga stora effekter kunde iakttas. 

Från redigerad verklighetsbild  
till anarkistiskt överflöd

Men de ryska ingripandena i USA:s valrörelse har 
 också till slut fått diskussionen om informations-
försörjningen i det nya digitala samhället att ham-
na i fokus. Under lång tid har den helt dominerande 
kana len till medborgarna varit traditionella medier 
med professionella redaktörer. Det är den viktigaste 
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kanalen i dag också, men i ett  sammelsurium av kon-
kurrerande intryck av helt olika slag, från  propaganda 
i falska fjädrar över strunt och vardagligheter till 
väl berättad och utvald kvalitetsjournalistik. Det är 
 uppenbart att redaktionella beslut inte längre betyder 
lika mycket. Ansvaret att sålla i informationsfloden 
har flyttat till medborgaren. Detta nya sammelsurium 
av information begrep IT- entreprenörer, anarkistiska 
skämtare på  sajter som 4chan, karisma tiska youtubers 
och inte minst pro fes sionella inflytande -hackers i öst 
och väst mycket snabbare än forskare, journalister och 
politiker. 

I ett kapitel i boken går en av de journalister som 
ändå förstod snabbast, Jack Werner, igenom den hajp 
som begreppet källkritik gått igenom under de senaste 
åren. Han konstaterar att detta är en viktig och riktig 
utveckling – men ser samtidigt farorna med att käll-
kritik blivit ett vapen som används av politiker och 
 debattörer inte för att ge en korrekt världsbild, utan 
för att främja sina egna uppfattningar.

Medieforskaren Peter M Dahlgren tar sig an be-
greppet filterbubbla i sin text och konstaterar att oron 
för filterbubblor inte står i proportion till forsknings-
resultaten i frågan. Han strimlar den version av feno-
menet som beskrivs i boken Filterbubblan, där be-
greppet lanserades, i småbitar. Nej, menar han, de 
sociala medierna kommer inte att gradvis stänga in 
oss allt tajtare i en bubbla av information som bara 
stryker oss medhårs. Och inte heller med en vidgad 
definition, i forskningsfältet kring selektiv exponering, 
hittar han stöd för att den förvisso välbelagda psyko-
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logiska mekanismen att hellre ta till oss bekräftande 
än motsägande information har någon starkare  effekt 
på hur medborgarna får sin information i det nya 
medielandskapet. Att begreppet filterbubblor ändå 
väckt sådan genklang förklarar han bland annat med 
att det faller in i en konflikt mellan journalistiken och 
socialamedier företag på ett sätt som lätt fångar vår 
(och mediers) uppmärksamhet. 

Algoritmer som ilskemaskiner

Karin Petterson, som nyligen lämnade posten som 
 politisk chefredaktör på Aftonbladet för att bli director 
of public policy i ägarkoncernen Schibsted, är betydligt 
mer oroad över vad de sociala mediernas algoritmer 
gör med oss. Men inte för att de skulle stänga ute in-
formation som utmanar oss, utan för att de polariserar 
och gynnar känsloladdat material, särskilt sådant som 
väcker vår ilska. Och det av det enkla skälet att de stora 
socialamedier-företagen (Facebook, Twitter, Snap osv) 
vill ha så hög aktivitet som möjligt på sina plattformar 
– och många reagerar på material som väcker känslor. 
Det här gäller både när algoritmer styr hårt, som hos 
Facebook, och när vi människor i högre grad regerar, 
som på Twitter. Varje ilsket värdeord ökar chansen 
till en retweet med tjugo procent, visar en studie Karin 
Pettersson refererar. En ond cirkel gör att ilskna inlägg 
genererar reaktioner både från dem som instämmer 
och dem som hatar påståendet. Extrema inlägg citeras 
antingen för att visa upp motståndarens dumhet eller 
för att visa egna sidans klokskap. Till slut hatar alla 
varandra ännu mer, konstaterar Karin Pettersson. 
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Medieforskaren Ulrika Andersson presenterar i ett 
kapitel Mediestudiers fråga om förtroendet för jour-
nalistik inom olika ämnesområden, som ställs i sam-
arbete med SOM-institutet. Frågan har nu ställts under 
två år och det resultat som blev så uppmärksammat 
2017 återkommer: förtroendet för journalistik och in-
vandring och brottslighet är betydligt lägre än inom 
 andra ämnesområden. Hon visar också hur förtroen-
det för medier under det senaste decenniet blivit allt 
mer polariserat på en politisk skala, inte minst när det 
gäller public service: de som anger att deras åsikter lig-
ger åt vänster har ökat förtroende för SR och SVT, de 
som säger att de lutar åt höger har minskat förtroende. 

Andreas Widholm och Fredrik Mårtenson har  tagit 
sig an den mediekritik som kopplas till hela diskussio-
nen om faktaresistens och fejkade nyheter i en studie 
för denna bok. De har gått igenom alla tweets från 
de tjänstgörande riksdagsledamöterna under fyra 
 veckor i början av 2018. Den absolut mest spridda är 
en mediekritisk tweet av Hanif Bali (m), som seder-
mera slutat twittra. Forskarna har sedan sorterat ut de 
2 554 (vilket är drygt en femtedel av alla) tweets som är 
medie relaterade. Av dessa är det de  mediekritiska som 
 väcker mest engagemang. Tre av fyra medie kritiska 
tweets är riktade mot publicservicebolagen  Sveriges 
Radio och Sveriges Television. Få medie kritiska tweets 
handlar om att peka ut konkreta fel utan de är mer 
 generellt kritiska mot perspektiv och tolkning. De 
absolut flitigaste medietwittrarna är tre moderata 
ledamöter,  utöver Bali också Lars Beckman och Jan 
 Ericson, som alla har mediekritik och inte minst kritik 
av public  service som ett ständigt tema. 
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Företagens makt och staternas makt

Det är intressant att diskutera skiftet från rosaskim-
rande nätoptimism till nattsvart framtidspessimism 
som ett utslag för klassisk medielogik – hur medier 
försöker tillfredsställa publikens sug efter nya saker 
att tänka på genom att först bygga upp, sedan riva 
ner. Men det finns betydligt mer att reflektera över när 
det gäller diskussionen om fejkade nyheter, påstådda 
filter bubblor och föreställningar om en faktaresistent 
väljarkår. 

I denna bok gör ett antal forskare och journalister 
just det: reflekterar över de enorma förändringar som 
digitaliseringen av informationsförsörjningen i sam-
hället inneburit. Beroende på vilken av alla de föränd-
ringar detta inneburit texterna fokuserar på blir svaren 
lugnande eller djupt oroande. Vissa farhågor (som den 
om filterbubblor) är överdrivna, andra i skribenternas 
ögon snarast undervärderade. Det finns också en oro 
i flera texter över att överdriven oro ska leda till mot-
åtgärder som gör problemet värre – tydligast är Martin 
Schori som skriver att det enda som vore värre än att 
ge en amerikansk jätte som Facebook roll som smak-
domare är att ge staten rätt att diktera vad som är rätt 
och fel på nätet. 

Sammantaget hoppas vi att dessa kapitel ska ge en 
bild av hur vi kan förhålla oss till en av vår tids ödes-
frågor: vad helt nya hierarkier i hur vi sänder ut och tar 
emot information betyder för hur våra samhällen styrs. 
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Vad är egentligen fake news?
Ett missbrukat begrepp  
och en oroande verklighet 

Åsa Wikforss* 

Det senaste året har vi fått oss till godo en mängd nya 
märkliga begrepp: Post-sanning, alternativa fakta och 
fake news. Begreppen är märkliga på flera sätt men är 
ett uttryck för den strid om verklighetsbilden som nu 
pågår. Det säger sig självt att vi inte bokstavligen lever 
efter sanningen. Våra påståenden om världen är  sanna 
eller falska, vare sig vi vill det eller inte. Och  några 
 alternativa fakta finns inte. Det enda som finns är 
 fakta, sätt som världen är på, och olika beskriv ningar 
av världen – en del sanna, en del falska. 

Av de här begreppen är det kanske ändå begreppet 
fake news som är mest centralt i den pågående stri-
den om verkligheten. Dels är fenomenet i sig i högsta 
grad förekommande, dels missbrukas begreppet för 
att misstänkliggöra etablerade kunskapskällor. I det 
här kapitlet diskuterar jag fake news från ett filoso-
fiskt och ett psykologiskt perspektiv. Vad är fake news 

* Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. 
Hon gav 2017 ut boken ”Alternativa fakta – om kunskapen och dess 
fiender”.
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och  varför är vi så mottagliga för dem? Jag diskuterar 
 också missbruket av begreppet och hur det används för 
att underminera människors tilltro till medierna. 

Är fake news falska nyheter? 

Det är inte helt lätt att ge en välfungerande definition av 
begreppet fake news. Det mest vanligt förekommande är 
definitioner som hänvisar till att innehållet är falskt, till 
exempel ”falska uppgifter vilka presenteras som nyhe-
ter” (Cambridge Dictionary), ”osanningar som sprids 
som sanningar i medierna” (Språkrådets nyordslista) 
eller ”avsiktligt falsk information” (enligt  Facebooks 
 informationsavdelning, se Oremus 2017). Men verklig-
heten är mer komplicerad. Det kan visser ligen röra sig 
om en historia som är rakt av falsk (”Gudrun Schyman 
vill förbjuda skägg”, ”Påven ger sitt stöd till Trump”), 
men lika ofta rör det sig om en mer komplicerad bland-
ning av det sanna och det falska.1

En vanlig typ av fake news utgår till exempel från 
något som faktiskt hänt (Transportstyrelsen vill inte 
ha julbelysning i sina vägstolpar) och ger en förklaring 
till detta som är vinklad eller inkorrekt (man vill inte 
kränka nyanlända muslimer). Det kan även handla om 
tendentiösa beskrivningar där man väljer att  lyfta fram 
vissa sanningar (det dödliga våldet ökar) och  ignorera 
andra (övrig brottslighet minskar) och historier som 
säger det sanna (bilar har satts i brand) men på ett 
sådant sätt att det kommunicerar det falska ( polisen 
har tappat greppet om svenska förorter). Detta gör att 

1 Detta betonas även av Gelfert 2018.
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även om det är kännetecknande för fake news att de 
tenderar att orsaka falska övertygelser hos mottagaren, 
så går det inte att karaktärisera dem i termer av det 
explicita innehållets sanningshalt. 

En särskild utmaning utgörs av det falska narrati-
vet. Det har till exempel konstaterats att högerextrema  
internationella grupper försöker utmåla Sverige som 
ett land i förfall genom att systematiskt sprida nyheter 
som visar på problem i Sverige (särskilt problem som 
har med invandring att göra). Även om (en del) av det 
som beskrivs i nyheterna faktiskt hänt lyckas man kom-
municera det falska genom att bortse från den större 
kontexten och presentera fakta på ett tendentiöst sätt 
(Rapacioli 2018).2 Vad det handlar om i detta fall är 
 alltså att (åtminstone delvis) sanna nyheter utnyttjas 
för att driva en falsk övergripande berättelse: Landet 
med de progressiva värderingarna och den generösa 
invandrings politiken håller på att gå under. Det fal-
ska narrativet om Sverige blir därmed ett propaganda-
verktyg för aktörer världen över som motsätter sig dessa 
värderingar. Ett färskt exempel utgörs av Ungern, där 
Sverige utmålats som ett skräckexempel inför valet den 
8 april (Stockenhed 2018).

Att definiera fake news i termer av sannings halten 
har också den olyckliga konsekvensen att när en  riktig 
nyhetsartikel råkar innehålla falska uppgifter kan den 
stämplas som fake (en strategi som utnyttjats av Trump, 
vilket vi ska se nedan). Omvänt är det inte självklart att 
fake news som råkar vara sanna där igenom inte längre 

2 Det falska narrativet samspelar dock med de explicit falska nyheterna efter-
som de senare ofta handlar just om negativa konsekvenser av invandring.
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är fake.3 Det som kännetecknar fake news är snarare 
de avsikter varmed de skapas. Den som producerar 
fejkade nyheter gör inte det med avsikten att ta reda 
på vad som hänt utan med helt andra avsikter, t ex att 
locka till sig annonsörer (killarna i  Makedonien), att 
skapa politisk splittring (troll fabrikerna) eller att driva 
en viss politisk agenda (Breitbart News och andra poli-
tiska plattformar). Det handlar inte om att ta fram och 
förmedla kunskap utan om att sprida ett budskap som 
gynnar den egna agendan. 

På detta vis finns det en avgörande skillnad mellan 
falska nyheter och riktiga nyheter, även de som råkar 
innehålla felaktiga uppgifter. Fake news är helt  enkelt 
inte journalistik – de går inte ut på att försöka ta reda 
på sanningen, att granska uppgifter och värdera  källor, 
utan på att sprida ett budskap på ett sätt som döljer den 
egentliga avsikten. Motsatsen till fake news är därför 
inte i första hand en sann nyhet utan en äkta nyhet. Fake 
news är oäkta nyheter, även när de råkar vara (delvis) 
sanna. Av det skälet kommer jag i fortsättningen att 
 hålla mig till termen fejkade nyheter på svenska.

Fake news som nyheter 

För att förstå fejkade nyheters stora spridning är det 
viktigt att minnas att de har karaktären av en nyhet. 
Detta skiljer dem från annan desinformation, såsom 
rykten, vandringslegender och politisk propaganda. 

3 En lustig illustration av detta står satirtidskriften The Onion för (2018-
03-17). De skriver att Facebook kommit fram till ett bra sätt att bekämpa 
falska nyheter: Genom att genast se till att det som nyheten beskriver 
faktiskt händer. 
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Erik Fichtelius har noterat att nyhetsbegreppet är und-
flyende, men har föreslagit en räcka kriterier för vad 
som kännetecknar nyheter: de ska vara viktiga,  färska, 
okända, nära i tid och rum, ovanliga, personliga, 
 spännande och egna (Fichtelius 1997). Fejkade nyheter 
uppfyller vanligen dessa kriterier med råge.

Detta framstår tydligt om man tittar på några av dem 
som Viralgranskaren identifierat. De beskriver ofta 
uppseendeväckande händelser som ligger nära i tid 
och rum och de är vanligen ”viktiga” i den  bemärkelse 
att de knyter an till heta och polariserande politiska 
frågor: ”Stina 85 år blev misshandlad och rånad av tre 
asylinvandrare i Jordbro utanför Stockholm”. ”Nu tar 
regeringen bort Vasaskeppet från Vasa museet – för att 
inte kränka båtflyktingarna”. ”Regeringen röstade nej 
till en lag mot barnäktenskap”. Detsamma gäller de 
fejkade nyheter som fick stor spridning i USA före 2016 
års val, såsom påståendet att påven uttalat sig till stöd 
för Trump eller att Clinton var svårt sjuk. 

Fejkade nyheter är helt enkelt väl fungerande 
” nyheter” och detta bidrar till deras mycket stora 
spridning. I en färsk undersökning av hur fejkade och 
sanna nyheter sprids på Twitter konstaterar forskare 
att de  fejkade sprids betydligt snabbare än de sanna, 
 särskilt när det gällde dem som var politiskt  relevanta 
( Vosoughi, med flera 2018). Man studerade 126 000 
”kaskader” på Twitter, dvs hur en tweet delas vidare 
i en obruten kedja från en gemensam källa. Sannolik-
heten att en fejkad nyhet skulle delas var 70 procent 
större, och i genomsnitt tog det sex gånger längre 
tid för en sann nyhet att nå 1 500 personer än för en 
 fejkad. Man konstaterade också att det var människor 
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som stod för detta, inte de internetrobotar eller ”bots” 
som också används för att dela inlägg från Twitter och 
Facebook. När det gäller bots spred de fejkade nyheter 
i ungefär samma utsträckning som sanna nyheter. 

Varför är vi människor mer benägna att sprida 
 fejkade än sanna nyheter? Forskarnas hypotes är att fej-
kade  nyheter är ”nyare” än de sanna och vi människor 
dras till det nya. Detta låter rimligt och  undersökningen 
 visar också att de fejkade nyheterna uppfattades som 
mer överraskande. Om man är fri att hitta på vad som 
helst är det inte så svårt att överraska. Forskarna  noterar 
också att fejkade nyheter oftare gav upphov till negativa 
känslor, som rädsla och äckel, och att detta tycks bidra 
till att vi är mer benägna att sprida dem. 

Det är välkänt att starka känslor tenderar att 
block era det kritiska tänkandet och fejkade nyheter 
ut nyttjar detta på ett effektivt sätt genom att exem-
pelvis ut måla hotfulla situationer och använda känslo-
laddade  bilder. Men för att förstå varför fejkade nyhe-
ter  spelar en  sådan central roll i kriget om verkligheten 
måste man gå lite djupare. Framför allt gäller det att 
förstå den mänskliga kunskapens sociala natur och 
hur vi är  betingade att ta till oss information.

Varför tror vi på fejkade nyheter? 

Det mesta av det vi vet om vår omvärld vet vi tack vare 
andra människor. Vi har alla olika erfarenheter och vi 
är specialister på olika saker men tack vare språket kan 
vi förmedla vår kunskap till andra. På det viset sprids 
kunskapen från individ till individ och från genera-
tion till generation. Denna sociala dimension utgör 
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den mänskliga kunskapens styrka och ligger till grund 
för det som är kännetecknande för den mänskliga 
 kulturen: ackumulation.

För att kunskap ska kunna spridas krävs två saker: 
Att avsändaren är pålitlig och att mottagaren känner 
tillit till avsändaren. I ett välfungerande informations-
klimat är båda dessa villkor uppfyllda. Människor för-
medlar det de vet och andra människor får då kunskap. 
Som individ behöver man inte anstränga sig utan kan 
helt enkelt lita på det andra säger, åtminstone i stort. 
Denna tillit hör till vårt biologiska arv och den möjlig-
gör kunskapsspridning, men den gör oss också sårbara 
för desinformation.

Psykologisk forskning visar till exempel att vi har en 
tendens att spontant lita på den information som kom-
mer till oss. Man talar om att vi lider av en sannings-
bias: Vi har betydligt lättare att ta till oss ett innehåll 
än att slå det ifrån oss (Gilbert 1991).4 Experiment 
 visar till och med att även när man fått veta att en av-
sändare är opålitlig tenderar man att acceptera det 
som sagts (Depaulo 2017). Detta är begripligt ur ett 
evolutionärt perspektiv eftersom det i vissa situationer 
kan vara mycket kostsamt att tvivla på viktig informa-
tion (”tigern kommer!”). Nya studier av nyhetsflödet 
efter terroristdådet på Drottninggatan konstaterar till 
exempel att läsarna tolkade informationen på sam-
ma sätt oavsett om de omgärdades av journalistiska 
 osäkerhetsmarkörer (Johansson med flera 2018).

4 En hypotes är att det helt enkelt är kognitivt mer krävande att ifrågasätta 
ett påstående än att acceptera det. Ny forskning visar till exempel att det 
finns en koppling mellan kognitiv kapacitet och förmågan att slå ifrån sig 
desinformation (De keersmaecker & Roets 2017).
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Vi är också sårbara för något som kallas sannings-
illusionen. Det innebär att ju oftare ett påstående upp-
repas ju mer benägna är vi att tro på det – även om vi 
inte alls fått några goda skäl för vår övertygelse (Has-
her med flera 1977). Vi tenderar helt enkelt att blanda 
samman det bekanta med det sanna. Eftersom fejkade 
nyheter sprids snabbare än sanna och tenderar att bli 
virala är risken stor att sanningsillusionen slår till och 
vi accepterar innehållet trots att vi saknar goda skäl att 
göra det. Forskning visar också att upprepning  bidrar 
till att man accepterar en påhittad nyhet som sann 
( Polage 2012) och till och med att upprepning gör att 
man accepterar något som sant trots att man egent-
ligen vet att det är falskt (Fazio med flera 2015).

En tredje faktor har att göra med grupptänkandet: 
Vi tenderar att acceptera den egna gruppens omdömen 
och handlingar. Detta har ofta tolkats som ett utslag av 
problematisk konformism, men kan också förstås mot 
bakgrund av kunskapens sociala dimension ( Hodges 
och Geyer 2006). Vi behöver helt enkelt lita på andra 
människors omdömen för att få kunskap och det är 
rimligt att man då främst litar på dem som tillhör den 
egna gruppen. I ett opålitligt informationsklimat, som 
också är starkt polariserat, riskerar emellertid denna 
in-group bias att leda till stamtänkande och till att vi 
accepterar faktaövertygelser på basis av ideologisk 
 tillhörighet (Kahan 2016).

Grupptänkandet utgör sannolikt ett av skälen till 
att fejkade nyheter främst sprids på Facebook,  snarare 
än på Twitter. Våra Facebookvänner tenderar att 
 antingen vara riktiga vänner eller åtminstone bekanta 
som vi stött på i något sammanhang. De hör därför 
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i någon mening till vår grupp och det stärker tilliten. 
Källkritiken känns inte viktig när man håller sig till 
den egna gruppen, och ofta bryr man sig inte om att 
läsa mer än rubriken innan man delar.5 

Fake media 

Under valhösten 2016 i USA spreds det betydligt mer 
fejkade nyheter riktade mot Clinton än mot Trump 
(Guess, med flera 2018). En ny studie visar också att 
fejkade nyheter har en mycket större spridning bland 
Trumpsupportar och grupper från extremhögern 
( Naryanan, med flera 2018). Fejkade nyheter är alltså 
i stor utsträckning goda nyheter för Trump. Det har 
fört med sig att begreppet snabbt förlorat sitt neutrala 
innehåll i den amerikanska debatten och blivit poli-
tiskt laddat; det har blivit något liberaler hänvisar till 
för att förklara hur Trump kunde vinna.

Mot bakgrund av detta är det föga förvånande att 
Trump snabbt började använda termen ”fake news” på 
ett helt annat sätt: inte för att beteckna oäkta nyhe-
ter utan för att beteckna alla nyheter som på något vis 
framställer honom i ett dåligt ljus och för att angripa 
etablerade medier.6 Lika ofta som Trump talar om fake 
news talar han om fake media, t ex twittrar han den  
7 oktober 2017: ”Wow, so many Fake news  Stories to-
day. No matter what I do or say, they will not  write or 
speak truth. The Fake news Media is out of  control!” 

5 Undersökningar visar t ex att 6 av 10 länkar delas utan att man ens har 
klickat på dem (Dewey 2016). 

6 Trump hävdar till och med att det är han som hittat på termen ”fake 
news” (CNN; 2017-10-27).
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I januari delade han till och med ut ett ”pris”: THE 
MOST DISHONEST & CORRUPT MEDIA 
AWARDS OF THE YEAR. Paul Krugman från New 
York Times (och nobelpristagare i ekonomi) toppade 
listan eftersom han argumenterat att Trumps ekono-
miska politik kommer att skada ekonomin. På  listan 
ingår också en skara journalister från etablerade 
 medier (ABC, CNN, Washington Post) som publicerat 
artiklar med faktafel (vilka sedan rättats till).7 

Även om vi har en tendens att lita på information 
som kommer till oss kan denna tillit undermineras. Ett 
särskilt effektivt sätt är att ifrågasätta själva  källans 
trovärdighet. I stället för att försöka motbevisa de 
uppgifter som medier (eller forskare) publicerar  räcker 
det med att så tvivel vad gäller institutionen som 
 sådan. Denna ’tvivlets metod’ har tidigare använts 
med framgång av amerikanska tobaksbolag och av 
klimat förnekare (Oreskes och Conway 2012), och den 
används av Trump när han talar om etablerade medier 
som fake och oärliga (se Wikforss 2017). 

Bakom talet om fake media ligger en konspira-
tionsteori om etablerade mediers roll i samhället. De 
 anses ha en politisk agenda som gör att de är villiga att 
både dölja sanningen och fara med rena  osanningar. 
I  populistisk anda jämställs etablerade medier med 
 makten och beskrivs som ”folkets fiende” (Trump, tweet  
17 februari).8 Trump kan därmed bereda vägen för 
sin egen, alternativa berättelse om USA som ett lag-

7 Detta illustrerar risken med att tala om fejkade nyheter som falska – det ger 
mediernas fiender en ursäkt att klassificera äkta journalistik som fejkad.

8 Budskapet går hem bland Trumps supportar. Hela 60 procent av dem 
håller med om att medierna är folkets fiender (Guess, med flera 2017).
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löst land, förstört av svarta, invandrare och politiskt 
 korrekta  liberaler. Denna användning av  begreppet ”fake 
news” är därför nära kopplat till det  falska  narrativet: 
Dels ingår konspirationsteorin om eta blerade medier i 
det falska narrativet, dels under lättar ifrågasättandet av 
medierna spridningen av  detta  narrativ. 

Attackerna mot etablerade medier, pådrivna inte 
bara Trump utan av alternativa plattformar som 
 Breitbart News, har lett till att förtroendet för  medierna 
blivit  ytterligare en polariserande fråga i USA. Bland 
demokrater har hela 74 procent stort eller ett någor-
lunda stort förtroende, vilket är högst sedan 1997, 
medan förtroendet är rekordlågt bland republikanska 
väljare. Endast 19 procent av dessa säger sig  känna 
stor eller  någorlunda tilltro till medierna (Guess, med  
flera 2017).

Bland ledande svenska politiker har Jimmie Åkesson 
hävdat att etablerade medier har en politisk  agenda, i 
linje med Trumps tal om ”fake media”, men han har 
inte använt sig av samma terminologi (Hans  Olsson, 
”Partierna överens om ökad säkerhet vid valet”,  Dagens 
Nyheter 2017-04-01). Misstänksamheten mot medier-
na är dock tilltagande, journalister utsätts för hat och 
hot, och tilliten sjunker när det gäller rapporteringen i 
vissa frågor, främst då rapporteringen om  invandringen 
(Tipple, med flera 2017. SOM-rapport nr 2017:38). 

Konsekvenserna av fejkade nyheter 

En viktig fråga är vilken effekt fejkade nyheter 
 faktiskt har på väljarnas beteende. Detta är något 
som man  pre cis börjat undersöka i eftersvallet till det   
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amerikanska  presidentvalet. Frågan är dels i vilken 
 utsträckning väljare läste fejkade nyheter, dels i vilken 
utsträckning denna läsning påverkade hur de röstade. 
Enligt en studie nåddes hela 25 procent av amerikan-
erna av åtminstone en fejkad nyhet före valet, men 
 sam tidigt konstaterar forskarna att fejkade  nyheter 
 utgjorde en mycket liten del av den totala nyhets-
konsumtionen: 1 procent av  Clintonväljarnas och  
6 procent av  Trumpväljarnas nyheter (Guess med flera, 
2018).  Detta ger stöd för hypotesen att fejkade  nyheter 
inte hade så stor  påverkan, trots att spridningen var 
 omfattande (Carey 2018). 

En alldeles färsk undersökning pekar dock i motsatt 
riktning (Gunther med flera, 2018). I denna har man inte 
bara studerat hur stor del av nyhetsdieten som  bestod av 
fejkade nyheter utan mer specifikt ställt  frågan i vilken 
utsträckning de som tidigare  röstade på Obama avstod 
att rösta på Clinton som ett  resultat av fejkade nyheter. 
Man fokuserade på tre falska nyheter som fick mycket 
stor spridning under valet: att  Clinton var svårt sjuk, att 
påven gav sitt stöd till Trump, och att Clinton hade god-
känt försäljning av vapen till  Islamiska  jihadister. Man 
konstaterar att det före ligger en intressant korrelation: 
Endast 17 procent av  tidigare Obamaväljare som trodde 
på en av dessa  falska historier röstade på Clinton.  Efter 
att ha tagit hänsyn till andra faktorer som påverkade 
väljar beteendet (missnöje med ekonomin, utbildnings-
nivå, etc.) konstaterar man att det var 3,9 gånger mer 
 sannolikt att en Obama väljare som trodde på en eller 
flera av dessa fejkade nyheter avstod från att rösta på 
Clinton än att en Obamaväljare som inte trodde på dem 
gjorde det. Enligt  beräkningar gjorda av Washington 
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Posts opinions expert är det troligt att detta avgjorde 
 saken i de  stater där Clinton förlorade mot Trump med 
 mycket liten marginal, som Michigan och Pennsylvania 
(Blake 2018). 

Hur blir det i det svenska valet? I vilken utsträck-
ning kommer fejkade nyheter att påverka väljarna? 
Vi vet att Sverige utsätts för fejkade nyheter skapade 
av aktörer med en politisk agenda, både nationella 
 sådana och av internationella aktörer som ryska troll-
fabriker och Breitbart News. En viktig skillnad jäm-
fört med det amerikanska valet är förstås att det nu 
finns en utbredd medvetenhet om att fejkade nyheter 
förekommer. Detta har rimligen en dämpande effekt 
när det gäller acceptans och spridning av falska upp-
gifter. Samtidigt vet man att vi överskattar den egna 
förmågan att urskilja falska nyheter.9 Det finns också 
en risk att medvetenheten om falska nyheter leder till 
en allmän skepsis inför nyhetsförmedling och därmed 
underminerar tilltron till medierna i stort. 

Det falska narrativet utgör kanske ett ännu större 
hot, särskilt som det innefattar ett ifrågasättande av 
traditionella kunskapsinstitutioner. För att möta detta 
räcker det inte med att avvisa enskilda uppgifter med 
hjälp av faktakontroller, av det slag Viralgranskaren 
 utför, utan man måste granska hela den övergripande 
berättelse som kommuniceras.10 Att det falska narra-
tivet på ett tydligt sätt utnyttjar människors oro och 
rädsla, och att dessutom ingår i ett internationellt 

9 En brittisk studie visar till exempel att trots att många människor tror att 
de kan skilja på riktiga och fejkade nyheter var det bara 4 procent som 
kunde göra detta på ett pålitligt sätt (YouGov 2017).

10 Detta görs på ett mycket bra sätt av Paul Rapacioli (2018).
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 försök att svartmåla Sverige, gör att det är mycket svårt 
att hantera. Det finns också en lockelse för partierna 
att haka i denna berättelse, även om man inte själv om-
fattar den, och fokusera på människors oro. Risken är 
då stor att man legitimerar det falska narrativet. 
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Ilskemaskiner styr vårt 
demokratiska samtal 
Karin Pettersson* 

Hösten 2017 testade den amerikanska nyhetssajten 
Propublica att köpa annonser till folk på Facebook 
som fanns under kategorierna ”judehat”. Det gick ut-
märkt. När antalet personer i kategorin visade sig vara 
för litet föreslog Facebooks annonssystem tilläggs-
kategorierna ”hur man bränner judar” och ”hur judar 
förstört världen genom historien”.

De antisemitiska kategorierna hade skapats av 
 Facebooks algoritm, inte av någon människa. I Face-
books annonsförsäljningssystem grupperas personer 
 utifrån olika intressen och vad de delar, klickar och 
förmedlar genom sin aktivitet på plattformen. Annons-
kategorierna hade skapats automatiskt, troligen som en 
följd av att folk har listat antisemitiska intressen på sina 
Facebookprofiler. Algoritmen har därefter automatiskt 
grupperat dessa personer och gjort om ”intressen” till 
annons kategorier. 

* Karin Pettersson är Director of Public Policy hos mediekoncernen Schib-
sted. Hon var tidigare bland annat politisk chefredaktör på Aftonbladet.
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Facebook reagerade kraftfullt på nyheten och sade 
att de skulle lösa problemet så att det inte  längre 
 skulle gå att göra rasistiskt riktad annonsering. Men 
bara  några veckor senare gjorde den amerikanska 
nät tidningen Slate om ett liknande försök och  köpte 
 annonser riktade mot personer som av Facebooks 
 algoritm grupperats under rubriker som ”Döda 
 radikala muslimer” och ”Ku Klux Klan”. Det tog 
 Facebooks annonssystem bara en minut att ge annons-
köpen grönt ljus. 

Det finns ingen ondska bakom. Det är snarare den 
logiska slutpunkten av uppmärksamhetsekonomins 
kombination av ekonomiska drivkrafter, beteende-
design och massiv dataövervakning. Principerna 
är inte nya, men däremot skalan och förmågan till 
 manipulation.

”Teknik är aldrig vare sig god eller ond, men inte 
heller neutral”, har historikern Melvin Kranzberg sagt. 
”Teknologi förkroppsligar alltid ideologi”, sa juridik-
professorn Tim Wu när jag intervjuade honom i våras. 
Det är sant, och därför går det inte att förstå dagens 
informationsinfrastruktur om man inte begriper dess 
ekonomi. Plattformar som Facebook och Youtube har 
inget etos, ingen publicistisk princip som får dem att 
premiera en viss typ av innehåll över ett annat. Däre-
mot skapar deras affärsmodeller en logik som gynnar 
en viss typ av material, och filtrerar bort annat. 

Nyckeln i dagens digitala ekonomi är att ju mer data 
du har om människor, desto lättare har du att tjäna 
 pengar på att sälja annonser till dem. Detta gäller för alla 
som lever på annonser, men det som gör Internets jättar 
Facebook och Google (som äger Youtube)  annorlunda, 
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är att de har ett massivt försprång när det gäller att både 
samla ihop denna data och tjäna pengar på den. Och 
för varje dag stärker de sin position, eftersom det är på 
dessa plattformar människor i huvudsak spenderar sin 
tid. Det skapar ett slags monopol i datainsamling, som 
är svår för andra företag att konkurrera med. 

Facebooks newsfeed och Youtubes rekommenda-
tionsalgoritm är programmerade för att försöka förstå 
vad folk klickar på. Om en nyhetssajt kommer på att 
ilska fungerar bättre för att få folk att stanna kvar, så 
kommer Facebooks artificiella intelligens att lära sig 
att detta är bra, och styra folk i den riktningen. På så 
sätt lever vi i ett slags vakuum, där de enda värden som 
styr i den digitala värld där vi får vår information och 
demokrati och diskussion ska utövas är kortsiktiga 
ekonomiska intressen. Det är en unik och extrem situ-
ation, som påverkar våra samhällen på djupet. 

En undersökning från New York University 2017 
 visade att det är just de känslomässiga och  moraliskt 
 indignerade budskapen som sprids allra snabbast 
på Twitter. Varje ilsket värdeord ökar chansen för 
en retweet med 20 procent. Youtube och Facebook 
 fungerar likadant, enligt undersökningar av bland 
 andra  University of  Southern California, Princeton och 
Wall Street Journal.

”Ingen är tillräckligt radikal för Youtube” sa tekno-
sociologen Zeynep Tufekci när jag intervjuade henne 
i höstas. Tufekci har effektivt beskrivit hur Youtubes 
 algoritmer för varje klipp de visar sedan rekommende-
rar material som är mer extremt.

”Om du gillar Trump så leder dig algoritmen till 
extremhögerklipp. Om du gillar hårdrock så visar 
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den dig dödsmetall. Och om du är vegetarian, så vill 
den att du ska bli vegan. Youtube är den kraftfullaste 
 radikaliseringsmaskinen i mänsklighetens historia”, 
sa Tufekci. 

Teknikjättarna har länge gömt sig bakom retoriken 
att ”tekniken är neutral”. Men algoritmerna fung-
erar som publicistiska filter, och tekniken som följer 
av affärsmodellen får konsekvenser. Effekten blir att 
Youtube, Facebook och Twitter inte bara radikaliserar 
användare, de polariserar även samhällen. I de  sociala 
mediernas interna logik blir det lockande att dras in i 
just det ekosystem man kritiserar. I en hälsosam poli-
tisk debatt engagerar vi oss med motståndarens  bästa 
och mest genomtänkta argument. Dagens digitala 
plattformar är ofta utformade för det exakt motsatta. 
På Twitter och Facebook är själva koden skriven så att 
vi varje dag möter vänner som delar med sig av ursin-
niga kommentarer om de största idioterna på den poli-
tiska sida de själva inte tillhör. Högern citerar de mest 
extrema uttalandena från vänstern och vice versa. Till 
slut hatar alla varandra ännu mer. 

Många av världens nyhetssajter är idag beroende av 
Facebooks trafik för att nå sina läsare. På bara några 
få år hade gamla affärsmodeller slagits ut, i takt med 
att Facebook och Google börjat dominera annons-
marknaden. Tack vare deras enorma mängder data och 
snillrika säljlösningar är de är i stort sett omöjliga att 
konkurrera med. 

Stora delar av mediebranschen har hamnat i en ond 
cirkel, eller kanske snarare ingått en pakt med djävu-
len. För att nå ut brett krävs att man får tillgång till 
 Facebooks två miljarder användare. Och för att nå ut 
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via Facebook krävs att man ger bort det man produ-
cerar – det vill säga journalistik – gratis och därmed 
stärker Facebooks affär på bekostnad av sin egen. Och 
dessutom måste man anpassa innehållet, och presenta-
tionen av innehållet, till det som fungerar på Facebook. 

Idén om att sälja vidare människors uppmärksam-
het är inte ny. Den affärsmodellen har byggt 1900-talets 
dominerande tidningar och tv-stationer. Men fram till 
nyligen var metoderna för att rikta reklam till särskilda 
målgrupper ganska trubbiga. De företag som annonse-
rat har bara vetat på ett ungefär hur mottagaren ser ut. 

Idag har teknikjättarna enorma mängder data om 
sina konsumenter. De känner till våra vanor, var vi står 
politiskt, vad vi lyssnar på för musik och våra relationer 
till andra. De kan även ta reda på hur vi mår och hur vi 
lever våra liv ner på detaljnivå. Ju mer tid vi tillbringar 
på plattformarna, och ju mer vi interagerar med dem, 
desto mer tid och data om oss själva ger vi bort. På så 
sätt bidrar vi med vårt slösurfande till att bygga den 
maskin som formar en allt större del av vår verklighet 
– och som påverkar politik och journalistik på djupet. 

Drömmen om internet började som en idé om 
 öppenhet. Många av det tidiga 2000-talets internet-
tänkare var djupt kritiska till dåtidens domi nerande 
kommersiella medier, som de tyckte stängde ute 
 minoriteter och kritiska röster. De hade en dröm om att 
internet skulle bli något annat, en plats där  pengar inte 
styrde. De menade att webben i grunden var god, och 
skulle befria människor från televisionens ”elektro-
niska bojor” och korrumperande annons finansiering. 
Internet skulle bli en plats för kreativitet och sam-
arbete långt bortom medieföretagens vinstintressen. 
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Det skulle bidra till skapa en ny slags medborgare: 
bättre informerad och mer ansvarstagande. Den fram-
växande bloggsfären blev ett bevis för att Internet var 
annorlunda: här fanns möjlighet för alternativa röster 
att ta plats, utanför de kommersiella företagens snävt 
uppställda ramar.

Deras innovationer när det gällde sök och sociala 
nätverk var kraftfulla, och lockade till sig en växande 
publik. Men de hade krav på sig att tjäna pengar, och 
de valde annonsfinansierade affärsmodeller. 

Det som hände när Google och Facebook  beslutade 
sig för att deras affärsmodell var just annonsförsälj-
ning var något stort och svårfångat. Kanske kan man 
säga att Internet slutgiltigt gick från att vara en dröm 
om en plats där människor kunde skapa och sam-
arbeta, till att nästan uteslutande bli en arena för 
 extrem konkurrens, marknadslogik och allt mer sofis-
tikerad kamp om människors uppmärksamhet. Visst 
finns andra slags platser och sammanhang  fortfarande 
kvar på nätet. Wikipedia är ett fantastiskt exempel 
på ett projekt där människor utan vinstintresse kan 
samarbeta och använda kraften i nätverkets logik för 
att bygga en levande kunskapsbank, gratis för alla att 
 använda. Men den största delen av vår tid tillbringar vi 
i en värld och en logik som där allt handlar om pengar 
– och där vi är produkten. 

Den tidigare designetikern på Google, Tristan 
 Harris, har använt staden och stadsplanering som 
 metafor för vår digitala verklighet. I staden krockar 
olika intressen med varandra: de kommersiella har 
en självklar plats men även vårt behov av rekreation, 
skönhet, kultur och möjlighet att agera som med-
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borgare, inte bara konsumenter. Det finns parker, stads-
planering, cykelbanor och platser för lekande barn.

Dagens internet domineras alltmer av företags jättar 
vars enda syfte är att skapa värde åt sina aktieägare. 
Den moderna offentligheten – och en allt större del 
av vårt liv – lever vi därmed i en värld där det enda 
 intresset som formar den är kortsiktig vinst. Det är en 
extrem situation med långtgående konsekvenser.

”Annonsmodellen är internets arvssynd”, sa Ethan 
Zuckerman, chef för toppuniversitetet MIT:s Civic 
Media Lab, när jag träffade honom förra året. Vad 
han menar är att det hade kunnat se annorlunda ut. 
Om Facebook och de andra jättarna exempelvis hade 
valt en prenumerationsmodell, hade företagets behov 
av att hela tiden kräva vår uppmärksamhet och vår tid 
inte varit lika stort. Å andra sidan hade Facebook och 
de andra troligen inte heller varit så fruktansvärt lön-
samma som de är idag.

Just nu pågår ett slags uppvaknande och backlash 
mot den värld som teknikjättarna byggt. I USA pågår 
en diskussion om att ändra konkurrenslagstiftning 
för att bryta företagens monopolställning. På EU- 
nivå  diskuteras skatter och att företagen använder sin 
marknadssituation för oschysst konkurrens. I april 
2018 blev Facebooks Mark Zuckerberg utfrågad i den 
amerikanska kongressen. 

Teknikjättarna vill just nu framstå som lyhörda för 
kritik från starka röster, eftersom man inte vill tappa 
användare och anseende. 

Men trots de senaste årens kraftfulla kritik finns 
 inget som pekar på att företagen i grunden försöker 
göra något åt problemen. Det skulle nämligen  innebära 
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att skruva i deras affärsmodell. Och varför skulle man 
göra det? Förra året, samtidigt som diskussionerna 
om rysk propaganda och hot mot demokratin rasade, 
gjorde Facebook en vinst på 16 miljarder dollar, ännu 
ett rekordår i företagets historia.

Effekten på våra demokratiska samhällen av den 
oreglerade uppmärksamhetskonomin är en av vår 
tids viktigaste frågor. I The Guardian skrev i våras 
Tim Berners-Lee, en av det tidiga internets viktigaste 
 arkitekter, att det är nödvändigt att tänka nytt kring 
regleringar av teknikjättarna och deras affärsmodell.

Det är bra att symptomen på dessa djupare problem 
nu uppmärksammas i svensk debatt. Men det är i dessa 
svårare frågor om makt och ekonomiska drivkrafter 
som diskussionen bör ha sin utgångspunkt.
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Filterbubblor – ett hotfullt 
och vilseledande begrepp 
Peter M Dahlgren*

I takt med digitaliseringen har antalet informations- 
och nyhetskällor ökat explosionsartat på internet. Det 
finns numer ett gigantiskt smörgåsbord av information 
där vi kan plocka precis de bitar vi vill ha. Det har lett 
till en oro som framför allt riktats in på två saker: att vi 
tenderar att söka information som bara bekräftar våra 
befintliga övertygelser (bekräftande information) samt 
att internettjänster som Facebook och Google försöker 
servera oss mer och mer  bekräftande information. Det 
skulle leda till att vi inte längre kommer i kontakt med 
information som går emot våra befintliga över tygelser 
(motstridig information), utan vi påstås  hamna i filter-
bubblor där vi är helt isolerade från nyheter som inte 
intresserar oss.

Det var i anslutning till amerikanska  presidentvalet 
2016 som begreppet framför allt dök upp i mass-
medierna, och filterbubblor har till viss del ”ensamt 
[fått] ta ansvar för vem som valdes till USA:s  president 

* Peter M Dahlgren är doktorand vid institutionen för journalistik, medier 
och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet. Han forskar om hur 
människor väljer (och påverkas av) politisk information. Tack till Annika 
Bergström för synpunkter.
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och att britterna valde att gå ur EU” ( Henriksson, 
2017, s. 38). Tidigare presidenten Barack Obama 
 varnade dessutom för filterbubblor under början av 
2018 i en intervju i webbserien My Next Guest Needs 
No  Introduction with David Letterman. Kort sagt har 
oron för filterbubblor varit ständigt närvarande, men 
fakta om filterbubblor har samtidigt varit ständigt 
frånvarande.

Det finns belägg för att idén om filterbubblor är 
 felaktig på både teoretiska och empiriska grunder, 
och att vår medieanvändning även leder till helt mot-
satta effekter än vad idén om filterbubblor förutspår 
( Barberá, 2014; Beam, Hutchens, & Hmielowski, 
2018; Davies, 2018; Webster, 2017; Zuiderveen 
 Borgesius m.fl., 2016). En viktig anledning är att idén 
bygger på både psykologisk behaviorism och tekno-
logisk  determinism, vilket i det här fallet innebär att 
människor bara har en önskan om att försöka  bekräfta 
sina övertygelser samtidigt som internettjänsterna 
bara försöker hörsamma den önskan. Fördelen med en 
sådan idé är att den därmed ger så pass extrema förut-
sägelser att det samtidigt är osedvanligt enkelt att visa 
varför idén är felaktig.

Begreppet filterbubblor har också utvidgats till att 
betyda något mycket bredare i samhällsdebatten.  Syftet 
med detta kapitel är därför dels att klargöra vad filter-
bubblor är och varför idén kan avfärdas, och dels beskri-
va hur vi tenderar att välja information (ett forsknings-
område som kallas selektiv exponering). Slutsatsen är 
att vi tenderar att välja bekräftande  information något 
mer än motstridig information, men exponeras trots 
det ofta för mer motstridig information beroende på 
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omständigheter i situationen. När vi har ett intresse 
eller nyfikenhet för nyheter spelar vår benägenhet att 
söka bekräftande information betydligt minde roll.

Vad är filterbubblor?

Ordet ”filterbubblor” myntades 2011 av  journalisten 
Eli Pariser i boken The Filter Bubble och syftar på 
att  internettjänster i allt lägre utsträckning levererar 
 samma information till alla användare, utan i  stället 
skräddarsyr (personaliserar) informationen till den  
specifika användaren utifrån tidigare beteenden ( Pariser, 
2011). Även om ordet är nytt har personligt anpassade 
internettjänster diskuterats under hela  internets fram-
växt, och flera har till exempel talat om ett ”Dagens jag” 
med nyhetstidningar som trycks i en total upplaga av en 
(Negroponte, 1995; Sunstein, 2001).

Enligt Pariser handlar filterbubblor mer specifikt 
om att (1) människor söker bekräftande information, 
(2) internettjänster (Twitter, Facebook, Youtube, 
Google med flera) lär sig vad vi brukar klicka på eller 
söka efter, och (3) vid nästa besök kommer internet-
tjänsternas algoritmer förutsäga vad vi gillar, baserat 
på bland annat våra tidigare beteenden, och ge oss mer 
bekräftande information. Konsekvensen sägs vara att 
vi får mer av det vi vill ha, och mindre av det vi inte 
vill ha. Det antas leda till en självförstärkande spiral 
 mellan å ena sidan människans psykologi (som bara 
söker bekräftande information) och å andra sidan 
internettjänsternas algoritmer (som bara ger oss mer 
av det vi gillar). Filterbubblor är därmed inte bara ett 
tillstånd utan också en process som ger mer personligt 
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anpassad information, för att till slut göra det omöj-
ligt att ta del av sådant vi ogillar. Vi antas till slut bli 
helt isolerade från andra i filterbubblan, vi kan inte 
veta hur information filtreras bort, och vi kan inte  välja 
huruvida vi vill gå in i filterbubblan (Pariser, 2011,  
s. 9–10). Det enda sättet att undvika den,  hävdade 
 Pariser, var att stänga av datorn eller våra smarta 
 telefoner. Men inte ens det hjälper, för i framtiden 
kommer den virtuella världen sammanfogas med den 
fysiska (Pariser, 2011, kap. 7).

En förutsättning för att en demokrati ska fungera är att 
medborgarna vet vad som händer och därmed har  någon 
slags delad kunskap att utgå utifrån. Pariser  menar att 
det inte bara är enskilda sakfrågor som vi ogillar som 
kommer uteslutas från filterbubblan, utan allt mer ”hela 
den politiska processen” (Pariser, 2011, s. 151). I en värld 
med filterbubblor får vi därför inte samma verklighets-
bild, utan befinner oss i allt  smalare  ekokammare eller 
informationskokonger där det enda vi ser och hör är ekot 
av våra befintliga åsikter och  intressen. 

Ett hotfullt begrepp i massmedierna

Massmedierna har generellt sett skrivit negativt om 
filterbubblor. I Dagens Nyheter och Svenska Dagbla-
det var nära hälften av artiklarna om filterbubblor 
alarmistiska, och filterbubblorna beskrevs nästan helt 
utan att ifrågasättas (Henriksson, 2017). Paradoxalt 
nog beskrev medierna sällan hur filterbubblor påstås 
fungera, utan framställde filterbubblor snarare som 
”ett hotfullt begrepp” (Henriksson, 2017, s. 49).
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Betydelsen av filterbubblor har i massmedierna också 
utvidgats över tid (Henriksson, 2017), och betyder nu 
något i stil med ”vi tar alla del av olika informations-
källor”. Samhällsdebatten har därmed delvis övergått 
till att konstatera den mest triviala av iakttagelser: vi 
konsumerar olika informationskällor och vi befinner 
oss därmed alla i filterbubblor vilket vi också alltid har 
gjort. Men det var inte det Pariser menade med filter-
bubblor. Det finns inga algoritmer som skräddarsyr 
 nyheterna vi läser i en tryckt tidning. Google introdu-
cerade exempelvis personliga sökresultat 2004, och 
 Facebook introducerade personliga nyhetsflöden 2006, 
så det kan omöjligt ha funnits filterbubblor på dessa 
tjänster innan dess. Därför kan det vara värt att vidga 
perspektivet mot selektiv exponering, som handlar om 
just människors val av information i bredare bemärkelse.

Figur 1. Antal förekomster av ordet filterbubblor i svensk press, tv, radio och webb 
under 2011 fram till sista mars 2018 där varje stapel representerar en månad. Den 
kraftiga ökningen skedde vid november 2016 när Donald Trump vann presidentvalet 
i USA och den högsta stapeln visar december 2016. Data från Retriever Mediearkivet 
med sökordet filterbubbl*.
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Selektiv exponering – hur vi väljer information

Det är omöjligt att konsumera all information även om 
vi vill. Information finns på olika språk, platser, tid-
punkter, och i en så pass stor omfattning att den vida 
överstiger en människas förmågor. Vi måste  välja och 
därför är all konsumtion av information oundvikligen 
selektiv. Selektiv exponering handlar om att vi letar 
 eller väljer information som stämmer överens med våra 
befintliga attityder eller övertygelser (Hart m.fl., 2009). 
Teorin om selektiv exponering ställer upp fyra krav: (1) 
att det finns en redan befintlig attityd  eller övertygelse 
hos individen, (2) individen står inför en valsituation, 
(3) individen väljer den information som stämmer 
överens med den befintliga attityden eller övertygelsen, 
samt (4) individen undviker den information som går 
emot den befintliga attityden eller övertygelsen. 

Forskningen om selektiv exponering har sedan 
1940-talet visat att vi föredrar bekräftande infor-
mation framför motstridig information när vi får en 
valmöjlighet, vilket innebär att krav 1–3 är uppfyllda 
(Cotton, 1985; D’Alessio & Allen, 2006; Frey, 1986; 
Hart m.fl., 2009; Lazarsfeld, Berelson, & Gaudet, 
1948; Sears, 1968; Sears & Freedman, 1967; Smith, 
Fabrigar, & Norris, 2008). Det är ett välbelagt forsk-
ningsresultat, men vad som sällan lyfts fram är att 
skillnaden dock inte är så gigantiskt stor.1 Men sam-

1 Meta-analyser visar att den genomsnittliga effektstorleken är Cohen’s d 
= 0,36 för bekräftande information framför motsägande information, 
och något större för politisk information, d = 0,46 (Hart m.fl., 2009).
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tidigt visar samma forskning att vi ofta exponeras för 
motstridig information, vilket innebär att krav (4) inte 
är uppfyllt. Hur går det ihop? En viktig förklaring är 
att vår drivkraft att undvika motstridig information är 
mycket svagare än vår drivkraft att välja bekräftande 
information (Garrett, 2009). Det betyder att vi  mycket 
väl kan föredra bekräftande information men ändå 
 exponeras för motsägande information.

Drivkraften att söka bekräftande information 
 påverkas också av vad för slags information det  handlar 
om och i vilken situation valet sker. Informations-
konsumtion är inte bara en aktivitet som enskilda 
 individer ägnar sig åt, utan också till stor del en  social 
aktivitet (Bergström & Jervelycke Belfrage, 2018; 
Katz, 1957; Lazarsfeld m.fl., 1948; Mercier & Sperber, 
2010). Det är med andra ord inte bara våra egna före-
ställningar som påverkar våra val, utan också andra 
personer. Därför tenderar vi att exponeras för mycket 
mot stridig information från närstående, som vi inte 
undviker, trots att vi i en valsituation skulle föredra 
 bekräftande information. 

Selektiv exponering används ofta synonymt med 
konfirmeringsbias (confirmation bias), det vill säga 
människors benägenhet att föredra bekräftande infor-
mation över motstridig information (Hart m.fl., 2009; 
Nickerson, 1998). Skillnaden är att konfirmeringsbias 
främst handlar om psykologi, medan selektiv expo-
nering därutöver även inbegriper informationsmiljön 
och då i synnerhet medier och nyheter. Orsaken till 
att människor har konfirmeringsbias sägs vara att vi 
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vill försvara våra övertygelser, och när vi exponeras 
för motstridig information upplever vi obehag som vi 
vill bli av med (Cotton, 1985; Sears, 1968). Genom att 
exponera sig för bekräftande information försvinner 
obehaget. Eftersom denna teori framför allt handlar 
om vad som händer hos människor efter motstridig 
 information kan den inte lika väl förklara varför perso-
ner väljer bekräftande information från första  början 
(D’Alessio & Allen, 2006). Därför har en annan teori 
börjat ta större plats, nämligen motiverat resonerande 
(Kunda, 1990). Den handlar om att vi kan ha två driv-
krafter när vi resonerar, antingen att få rätt eller att nå 
sanningen. När vi är motiverade att få rätt antas vi vara 
mer inriktade på att söka bekräftande  information, 
medan när vi är motiverade att nå sanningen  antas  
vi söka en mer jämn balans av både motstridig och 
 bekräftande information (Hart m.fl., 2009). 

Det finns dessutom flera situationer när vi inte har 
någon konfirmeringsbias överhuvudtaget, utan  snarare 
väljer information som går emot våra  uppfattningar. 
Några forskare grupperade ett 30-tal faktorer som 
påverkar huruvida vi söker bekräftande information 
(Smith m.fl., 2008): i vilken slags situation valet sker, 
vad för konsekvenser valet kan ge, informationens 
karaktär, hur pass säker individen är på sin sak, samt 
individens personlighetsdrag. Vi är exempelvis mer 
motiverade att söka upp motstridig information när 
informationen kan vara värdefull (Hart m.fl., 2009), 
när informationen är populär (Messing & Westwood, 
2014), när vi är inställda på att nå sanningen snarare än 
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att få rätt (Hart m.fl., 2009), samt när vi är nyfikna eller 
intresserade av politik eller ämnet ifråga (Kahan, Land-
rum, Carpenter, Helft, & Hall Jamieson, 2017; Skovs-
gaard, Shehata, & Strömbäck, 2016; Wagner, 2017). 

Man skulle kunna tro att de som har väldigt 
 starka politiska övertygelser också tenderar att söka 
 bekräftande information mest av alla. Men de  tenderar 
att söka upp mindre bekräftande  information (Hart 
m.fl., 2009). Deras övertygelser låter sig inte  rubbas 
så lätt att de förmodligen kan kosta på sig att söka 
upp motstridig information. Ett annat exempel visar 
att personer som får välja mellan två saker tenderar 
att oftast välja det som de är intresserade av. Men när 
samma personer exponeras för ungefär samma val-
situation en gång till tenderar de att välja det omvända 
(Fischer m.fl., 2011). Det innebär att konfirmerings-
bias kan bli svagare med tiden, vilket kan tolkas som 
att vi blir uttråkade av att se samma saker. Bortsett 
från politiskt intresse är kanske den viktigaste förkla-
ringen till att vi väljer motstridig information ändå 
att vi inte alltid har fasta övertygelser i alla sakfrågor, 
utan snarare påverkas av situationen (Zaller, 1992). 
Det finns mängder med nyheter vi varken tar ställning 
för eller emot, och det är inte alltid möjligt att veta 
om en nyhet kommer att bekräfta våra övertygelser 
innan man sett den. Sammantaget visar detta att det 
inte bara är en individs konfirmeringsbias som spelar 
roll för vilken information vi väljer, utan betydligt 
fler faktorer som kan ha mer eller mindre inflytande 
 beroende på situation, inte minst politiskt intresse.
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Personalisering på Facebook  
– lika barn leka bäst

Vi exponeras alltså för en mängd motstridig informa-
tion beroende situation, typ av information och vad 
vi är intresserade av. Men medielandskapet har för-
ändrats. Algoritmerna på Facebook kan skräddarsy 
 informationen vi får utifrån våra tidigare beteenden, 
och  Facebook försöker därmed ge oss mer av samma 
vara som vi klickat på tidigare. Det råder inga tvivel om 
att det sker i dagsläget, utan frågan handlar snarare om 
omfattningen och dess konsekvenser. 

Enligt Eli Pariser är det dock bara början, för i kom-
bination med att vi tenderar att välja det som vi vill 
ha riskerar vi få smalare och smalare intressen efter-
som informationsutbudet hela tiden minskar. Pariser 
ger två skäl till varför Facebook därmed kommer att 
begränsa vår bild av världen (Pariser, 2011, s. 66). För 
det första är våra vänner mer lika oss än vad nyheter-
na är, och våra vänner är huvudsakligen de som finns 
i vår närhet. Samtidigt tenderar vi att söka oss till de 
som är som oss, vilket innebär att våra intressen och 
värderingar delvis speglas i våra vänner. För det andra 
filtrerar Facebook bort personer vi sällan eller aldrig 
interagerar med. Det får till följd att de nyheter vi tar 
del av via Facebook inte längre liknar det som nyhets-
redaktörerna väljer ut åt oss, och därmed får vi en skev 
eller felaktig bild av verkligheten. Eftersom tekniken 
blir allt bättre på att förutsäga vår personlighet utifrån 
digitala fotspår förväntas internettjänsterna till slut 
bli ”en perfekt reflektion av våra intressen och begär” 
(Pariser, 2011, s. 12) som kan leda till ”informations-
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determinism, där våra tidigare klickbeteenden helt och 
hållet avgör vår framtid” (Pariser, 2011, s. 135). Enkelt 
uttryckt får vi veta alla de saker vi gillar, men inget av 
det vi behöver veta som medborgare.

Det finns två huvudsakliga invändningar mot  detta 
argument som är av teoretisk respektive empirisk 
 natur. Den första (teoretiska) invändningen handlar 
inte om huruvida Parisers argument är giltigt eller 
sant, utan om dess relevans. Facebook styrs av andra 
ideal än journalistiska, vilket möjligtvis kan vara ett 
problem om man anser att Facebook är en nyhets-
sajt och personalisering är en slags redaktör. Men 
varför ska Facebook jämföras med journalistik? Det 
vore  besynnerligt att avkräva sina egna vänner en 
 opartisk och  balanserad nyhetsdistribution som ett 
urval  sedan görs från. Ett sådant krav skulle svårligen 
kunna tillfredsställas även innan sociala medier eller 
 personalisering fanns. Argumentet är dock lättare 
att förstå när man betänker att idén om filterbubblor 
 antar att mass medier knappt längre används, utan har 
 ersatts av sociala  medier. Men det rimmar dock illa 
med verkligheten.

Även om sambandet mellan våra attityder och bete-
enden är väldigt starkt, visar meta-analyser att det är 
långt ifrån perfekt (Min-Sun Kim & Hunter, 1993)2, 
och att förutsäga personlighet utifrån digitala fot-
spår är ännu längre från perfekt (Settanni, Azucar, & 
 Marengo, 2018).3 Pariser menar dock att problem som 

2 Genomsnittlig meta-analytisk effektstorlek mellan attityder och beteende 
ligger runt r = 0,8.

3 Genomsnittlig meta-analytisk effektstorlek mellan digitala fotspår (data 
från sociala medier) och personlighet är r = 0,34.
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handlar om att förstå människor i olika situationer 
låter sig lösas med tillräckligt många  programmerare 
och tillräckligt mycket data (Pariser, 2011, s. 118). 
Med andra ord, vårt beteende är allt som behöver 
 studeras för att dra slutsatser om vilka vi är som in-
divider, en idé som psykologin nästan helt övergett 
sedan den  kognitiva revolutionen på 1960-talet.4 Man 
måste nämligen skilja mellan vad vi vill ha (våra pre-
ferenser) och vad vi väljer. Preferenser är något vi har i 
huvudet  medan val är något vi gör, och det finns  flera 
skäl till varför de inte bör sammanblandas som i stark 
 behaviorism (Hansson & Grüne-Yanoff, 2012). Låt oss 
ta ett exempel. Om en nyhet från Aftonbladet om skid-
åkerskan Charlotte Kallas senaste guldmedalj  dyker 
upp i ditt sociala medier-flöde, och du klickar på den, 
vad har tjänsten ifråga lärt sig? Att du gillar  Charlotte 
Kalla? Att du gillar nyheter om guld medaljörer? Att du 
gillar sport när du äter lunch vid jobbdatorn i stället 
för hemdatorn? Att du gillar kvinnliga idrottare fram-
för manliga? Att du gillar Aftonbladet? Att du gillar 
nyheter som din vän brukar dela? Enkelt uttryckt finns 
det flera skäl bakom ett beteende, och att utifrån blott 
beteende förutsäga vad någon gillar handlar inte en-
bart om mängden data och antalet  programmerare, 
utan också om frågor av mer kunskapsteoretisk 
 natur. På Facebook handlar dessutom ”gilla” inte en-
bart om att klicka på det vi faktiskt gillar, utan även 

4 Enligt Pariser tycks människan med andra ord vara styrd av sin omgiv-
ning och tidigare beteenden (vilket förstärks av konfirmeringsbias), vil-
ket kan översättas med att stark psykologisk behaviorism kombineras 
med minst lika stark teknologisk determinism. Sådana idéer har dock 
sällan överlevt kritik var för sig, och än mindre i kombination. 
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vad ” gilla” kommunicerar till andra. Facebook är ett 
 socialt medium där vi också försöker presentera oss i 
ett  fördelaktigt ljus.

Så långt var alltså den teoretiska invändningen 
mot idén om filterbubblor på Facebook. Den andra 
(empiriska) invändningen rör i stället vad människor 
 tenderar att göra. Om idén med filterbubblor vore 
 korrekt skulle sociala medier-användare sällan  eller 
aldrig exponeras för motstridig information. Men i 
Reuters Institutes årliga undersökning av  befolkningen 
i 36 länder instämde 40 procent av sociala medier- 
användarna i påståendet att de exponeras för nyheter 
de inte är  intresserade av, eller nyhetskällor de normalt 
sett inte använder (Newman, Fletcher, Kalogeropou-
los, Levy, & Nielsen, 2017, s. 43). I jämförelse tog bara 
27 procent avstånd från påståendet. Likaså instämde 
21 procent av de svenska respondenterna att de ofta 
eller någon gång aktivt undviker nyheter, och de två 
främsta orsakerna var nyheter som påverkar  humöret 
negativt och svårighet att bedöma om nyheterna 
är sanna (Newman m.fl., 2017, s. 41).5 Men de som 
ändå använde Facebook för nyhetskonsumtion under 
det amerikanska presidentvalet 2016, exponerades 
exempel vis mer för nyheter som både bekräftade och 
gick emot deras övertygelser, och det fick till följd att 
polariseringen minskade (Beam m.fl., 2018). Detta 
är det rakt motsatta resultatet jämfört med idén om 
 filterbubblor. 

5 Notera dock att urvalet består av de som redan tar del av nyheter minst en 
gång i månaden, så det säger inget om de som helt uteslutit nyheter från 
sin mediediet.
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En viktig anledning till att polarisering inte uppstår 
när vi diskuterar med andra, på exempelvis arbets-
platsen där vi vanligtvis exponeras för mot stridig 
 information (Mutz & Mondak, 2006), är för att vi 
vill undvika konflikt och därmed inte avslöjar vad 
vi faktiskt tycker (Cowan & Baldassarri, 2018). Det 
kan leda till att vi tror att våra övertygelser delas av 
 andra i högre utsträckning än vad de faktiskt gör. Om 
man  exponeras oftare för motstridig information via 
 sociala medier kan därmed polarisering uppstå  lättare, 
men bara under vissa omständigheter (t ex moralisk 
indignation, se Crockett, 2017). 

Forskningsresultaten som visar huruvida vi tar 
del av motstridig information beror också delvis på 
 vilken  metod som används och vad man fokuserar på. 
Till exempel, när det är internettjänsten som passivt 
 personaliserar informationsflödet på Facebook tenderar 
användarna att exponeras för något mindre mot stridig 
information, men när de själva är i kontroll  tenderar de 
att exponeras för mer motstridig information ( Bakshy, 
Messing, & Adamic, 2015; Beam, 2014). Detta  talar 
alltså både för och emot idén om filter bubblor: för 
 eftersom passiv personalisering tenderar att minska 
andelen bekräftande information, och emot eftersom 
konfirmerings bias inte är den drivande orsaken. 

På Twitter tenderar vi att skicka vidare med delanden 
från de som har samma politiska åsikter som oss  medan 
oliktänkare inte alls delas vidare i  samma  utsträckning 
(Conover m.fl., 2011). Mätt på det  sättet bildas där-
med två distinkta politiska  grupper som knappt har 
kontakt med varandra, vilket är ett  argument för filter-
bubblor. Men väljer man i stället att studera  vilka som 
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pratar med varandra är bilden annorlunda, för de man 
 diskuterar med är i huvudsak oliktänkare ( Conover 
m.fl., 2011). Det finns helt  enkelt mer att  diskutera med 
de som  tycker  annorlunda.  Likaså tenderar  sociala 
 nätverk på internet att bli mer heterogena över tid. Ju 
mer vi  använder sociala medier, desto större mång-
fald bland de personer vi talar med (Choi & Lee, 
2015; Lee, Choi, Kim, & Kim, 2014). Däremot tende-
rar människor  också att avfölja eller blockera andra 
 personer på  sociala medier, och några av anledning-
arna som föreslagits är bland annat politiskt intresse, 
storlek på det  sociala nätverket samt  diskussioner med 
okända personer (Skoric, Zhu, & Lin, 2018).

I de experimentella studier där man observerat att 
vi isolerar oss från motstridig information är det till 
viss del en artefakt av metoden (exempelvis när man 
tvingar människor att välja mellan två alternativ när 
man i verkliga livet kan välja båda), eller för att man 
studerar ett medium i taget utan att ta hänsyn till 
att olika  medier kan fylla olika behov (såsom mass-
medier för bred nyhetskonsumtion, sociala medier för 
 umgänge och privata intressen). När man tar hänsyn 
till människors hela mediediet tenderar de att ta del av 
en mängd medier (Fletcher & Nielsen, 2017b, 2017a). 
Sammantaget visar det att stödet för filterbubblor är 
minst sagt svagt. 

Vi tar fortfarande del av andra medier

En viktig utgångspunkt för idén om filterbubblor är att 
vi slutar ta del av andra medier utan i stället konsume-
rar nyheter via främst sociala medier, men också via 
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sökmotorer och nyhetssajter som är skräddar sydda 
för oss. Enligt Pariser är det oundvikligt eftersom 
 internet domineras av större amerikanska företag 
vars  intressen är att personalisera informationen av 
ekonomiska skäl. Även om man vill ta del av annan 
information är det helt enkelt inte möjligt utan att 
det filtreras via internetföretagen. De som befinner 
sig i filter bubblor skulle därmed inte längre få reda på 
några större nyhetshändelser över huvud taget (efter-
som vi sällan klickar ”gilla” på nyheter om katastro-
fer), vilket sägs innebära att Facebook inte visar det i 
framtiden (Pariser, 2011, s. 106). Men vid terrordådet 
i Stockholm 2017 fick 55 procent av befolkningen reda 
på dådet via massmedierna, medan bara 11 procent 
fick reda på det via sociala medier (Ghersetti, 2018,  
s. 46). Användningen av massmedier är med andra ord 
fortfarande hög, även i den digitala tidsåldern genom 
pushnotiser via massmediernas mobilappar, och de 
som tar del av mindre nischmedier som tilltalar deras 
intressen är också de som tar del av massmedierna, 
något som synts i alla undersökta länder (Fletcher & 
Nielsen, 2017a). 

Den största delen av nyhetskonsumtionen verkar 
 heller inte ske via sociala medier — även om det ökat 
över tid — utan genom att vi går direkt till nyhets-
sajternas förstasidor. Det framgår av en under sökning 
av 50 000 amerikaners internethistorik, som också 
fann att en väldigt liten andel användare tar del av 
 nyheter helt via sociala medier (Flaxman, Goel, & 
Rao, 2016). De som inte tar del av bekräftande  nyheter 
tar därför i regel inte del av nyheter alls (Arceneaux & 
Johnson, 2013), och de som bara tar del av  bekräftande 
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nyheter är en minoritet i jämförelse. Sett över tid har 
däremot gapet mellan nyhetsanvändare och nyhets-
undvikare ökat (Strömbäck, Djerf-Pierre, & Shehata, 
2013), men även nyhetsundvikare tenderar i viss ut-
sträckning att förlita sig på sina vänner för att få reda 
på nyheter (Bergström & Jervelycke Belfrage, 2018), 
och de som använder  sociala medier dagligen expone-
ras för  mycket nyheter genom andra personer (Fletcher 
& Nielsen, 2017b). Pariser har själv medgett att han 
inte förstod vidden av andra mediers betydelse, och 
 efter det amerikanska presidentvalet 2016 sa han att 
”de flesta amerikaner får sina nyheter från lokala tv- 
nyheter […] Så jag tror faktiskt att det är väldigt svårt 
att tillskriva resultatet av detta val till sociala medier 
generellt eller filterbubblor specifikt” (Newton, 2016). 

Kom ihåg att idén om filterbubblor har sitt ur-
sprung i USA. Det är ett land som dels har den 
 kraftigaste minskningen (sett över tid) av  förtroende 
till både pressen och politiska institutioner bland ett 
50-tal  jämförda länder (Hanitzsch, Van Dalen, & 
Steindl, 2018), har svaga public service-medier som 
annars har en dämpande effekt på politisk polarise-
ring (Bos, Kruikemeier, & de Vreese, 2016), samt har 
ett två partisystem som är kraftigt polariserat sedan 
1970- talet (Arceneaux & Johnson, 2015). Även under 
dessa förhållanden tycks filterbubblor svårligen upp-
stå på sociala medier (Beam m.fl., 2018). I europeiska 
länder hittar man heller inte mycket stöd för polarise-
ring trots att internetanvändandet har ökat (Bos m.fl., 
2016; Trilling, Klingeren, & Tsfati, 2017). Mycket 
talar med andra ord för att det är andra faktorer än 
bara internet eller sociala medier som ökar polarise-
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ringen i ett samhälle. I Sverige finns det heller inte 
mycket som tyder på att vi slutar titta eller lyssna på 
public service -nyheter i lika hög utsträckning som vi 
använder nya medier. Tvärtom, de med ett högt poli-
tiskt intresse  tenderar att fortsätta att använda public 
service-nyheter, och när människor tillfrågas säger de 
fortfarande att public service är viktiga (Just, Büchi, 
& Latzer, 2017). Det är därför ingen konst att hävda 
att filterbubblor är ett allvarligt samhällsproblem om 
man först får utesluta alla de medier som människor 
huvudsakligen får sina nyheter ifrån. 

Personalisering på sökmotorer

När man söker på en sökmotor som Google kan man 
också få resultat som är personligt anpassade för den 
enskilda individen. Skräddarsydda sökresultat påverkas 
främst utifrån språk, geografisk plats, ip- nummer och 
huruvida man är inloggad på sitt Google- konto ( såsom 
e-posttjänsten Gmail). Om man vill und vika personligt 
anpassade sökresultat räcker det med att logga ut från 
sitt konto (Hannak m.fl., 2013).  Däremot kommer plats 
fortfarande ha stor betydelse ( Kliman-Silver, Hannak, 
Lazer, Wilson, & Mislove, 2015), och man kan exem-
pelvis få förslag på när liggande  restauranger när man 
söker efter mat. En studie med två hundra  användare 
fann att runt 12 procent av sökresultaten var personligt 
anpassade, samt något högre för Microsofts sök motor 
Bing, men det varierar  kraftigt  beroende på sökord 
(Hannak m.fl., 2013).

Det är dock få som invänder mot att mat-, musik- 
eller biosökningar är personaliserade, men politisk 
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information kanske inte bör vara det. En tysk studie 
med fyra tusen användare som installerat ett tilläggs-
program till sina webbläsare fann att 1–3 procent av 
användarnas identiska politiska sökningar ledde till 
väldigt olika sökresultat på Google (återgett i  Davies, 
2018). Även om detta återigen talar emot idén om 
filter bubblor, så är forskningen kring personalisering 
och sökmotorer inte speciellt välutvecklad på grund 
av metodproblem. Frågan är dock hur stor  betydelse 
det har. Om vi antar att sökmotorer ska exponera sina 
 användare för motstridig information, som någon 
 annan har bestämt är viktigare, är det då fortfarande 
en sökmotor som ger relevanta svar på frågor? Om vi 
i stället antar att sökmotorer ska försöka tillgodose 
alla användares behov, även kritiker som är emot per-
sonalisering, är då inte personliga sök resultat precis 
det som en sökmotor borde ägna sig åt (det vill säga, 
 användarna bör då ha mer kontroll över  utsträckningen 
deras sökresultat är personaliserade)?

Sammanfattning och slutsats

Bör man vara orolig för att internettjänster såsom 
Facebook och Google ger oss mer och mer person-
ligt anpassade resultat som i allt högre utsträckning 
leder till att människor isolerar sig från  oliktänkare 
och inte längre kan ta del av den politiska processen? 
Nej, oron för filterbubblor står inte i  proportion till 
forsknings resultaten. Några forskare som fann att 
nyhets användare exponerades för mer mot stridig 
 information via Facebook menade att ”kritik av 
 sociala och algoritmiska plattformar kan få större 
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 dominans i vår vetenskapliga och journalistiska debatt 
om demokratiska problem än vad som är motiverat” 
(Beam m.fl., 2018, s. 14).

Det finns tre viktiga slutsatser vi kan dra om 
 debatten om filterbubblor. För det första har oron 
kring och anekdoter om filterbubblor ersatt fakta, 
 vilket är anmärkningsvärt med tanke på att  begreppet 
ofta förekommer tillsammans med påstådd fakta-
resistens och desinformation. Idén om filterbubblor 
bygger på antaganden som är minst sagt tveksamma, 
i synnerhet när man reducerar människor till blott ett 
fåtal psyko logiska egenskaper (såsom konfirmerings-
bias,  benägenheten att söka bekräftande  information) 
i kombination med teknik som påstås avgöra vårt 
 beteende (teknologisk determinism). Metaforen med 
en omslutande bubbla som man svårligen kan ta sig 
ur, även om man vill, innebär också omvänt att en 
utom stående svårligen kan ta sig in. Men metaforen 
är direkt vilseledande, och sociala medier kan  bättre 
 beskrivas som en fiskehåv där det både försvinner 
 saker man försöker fånga, samtidigt som fula fiskar 
dyker upp oinbjudna.

För det andra är människor sårbara för konfir-
meringsbias, men uppenbarligen är inte alla det hela 
tiden för då skulle ingen heller kunna säga att vi är 
sårbara för konfirmeringsbias överhuvudtaget. Vi är 
 kapabla att söka information rationellt och  balanserat, 
men svårigheten är att identifiera under vilka tillfällen 
det sker och likaså uppmuntra dessa tillfällen (t ex 
Mercier & Sperber, 2010). Konfirmeringsbias handlar 
därför om gradskillnader, och den största skiljelinjen 
ligger snarare i hur nyheter och information tolkas 
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(Taber & Lodge, 2006). Den information vi inte håller 
med om har vi lättare att hitta fel i, medan den infor-
mation vi håller med om har vi lättare för att  acceptera 
(Gilovich, 1991; Gunther, 2015). Därför kan två 
 personer exponeras för samma information, men ändå 
tolka dessa fundamentalt annorlunda, vilket innebär 
att mängden bekräftande eller motstridig information 
sällan är det mest relevanta.

För det tredje är det svårt att identifiera under  vilka 
omständigheter medieanvändning leder till polari-
sering, och på den punkten tvistar forskare (Prior, 
2013). I vissa studier leder exempelvis exponering för 
 bekräftande information till ökad polarisering (Stroud, 
2010), medan i andra studier leder motstridig informa-
tion till ökad polarisering (Bail m.fl., 2018). En viktig 
anledning kan vara huruvida  exponeringen är frivillig. 
I experiment där deltagare frivilligt kan välja informa-
tion blir effekterna raka motsatsen jämfört med när 
de tvingas se information (Leeper, 2017). Människor 
som får se sina friheter fråntagna, eller alternativ 
 reducerade, är nämligen mer  benägna att försöka ta till-
baka fri heterna (Quick, 2012), medan de som får ökad 
frihet är mer mottagliga för  andra  människors bud-
skap (Carpenter, 2013). Frihet är,  enkelt uttryckt, mer 
övertygande än tvång. Av det  skälet kan man  förvänta 
sig att initiativ som syftar till att tvinga människor 
att  exponera sig för motstridig information, utan 
 möjlighet att välja bort informationen, i stället ökar 
polariseringen. I en studie där den politiska vänstern 
betalades för att  exponera sig för oliktänkares åsikter 
på  Twitter blev de mer över tygade vänster anhängare, 
och vice  versa med högern (Bail m.fl., 2018). Bristen 
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på kontroll, snarare än informationen i sig, kan alltså  
bidra till att vi blir negativt inställda till informationen. 
En av de  viktigaste anledningarna till att människor 
väljer motstridig information är hur pass användbar 
informationen är (Hart m.fl., 2009; Wagner, 2017). 
Massmedier med hög  kvalitet och trovärdighet bör 
därmed kunna fortsätta ha trogna nyhets konsumenter 
i framtiden, därför att  innehållet i medierna är 
 betydligt viktigare än både algoritmer  eller människors 
 konfirmeringsbias.

Varför har filterbubblor fått en så stor plats i vår 
samhällsdebatt när forskningen visar att det är ett 
marginellt problem? För det första bygger idén om 
filter bubblor på en konflikt mellan å ena sidan mass-
medier och journalistik, och å andra sidan företag 
som Facebook och Google, vilket inte minst åter-
speglas i massmediernas alarmistiska beskrivning-
ar av filterbubblor jämfört med journalistiken som 
beskrivs som hederlig och trovärdig (Henriksson, 
2017).  Vissa  forskare menar att massmedierna inte har 
 någon  reell politisk makt förutom att just skrämmas 
och  skapa moralpanik (Louw, 2010). För det andra 
tenderar vi att felaktigt fästa större vikt vid individ-
förklaringar (som konfirmerings bias) när vi ska för-
klara  människors  beteende, snarare än ta hänsyn till 
relevanta omständigheter i situationen som kan på-
verka beteendet (Ross, Nisbett, & Gladwell, 2011). För 
det tredje  tenderar berättelser som filterbubblor väg-
leda människor in i en enkel orsakskedja som sedan 
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kan vara svår att se bortom, vilket kan leda till en slags 
teoriframkallad blindhet för alternativa förklaringar 
(Kahneman, 2012). Som satirikern H. L. Mencken ut-
tryckte det: ”För varje komplext problem finns det ett 
svar som är klart, enkelt och fel.”

Oron för konsekvenserna av utökade  valmöjligheter 
är ett återkommande tema genom medie historien. 
När tryckpressen introducerades runt 1500-talet 
 varnade Erasmus av Rotterdam att alla nya böcker 
skulle  distrahera människor från det som verkligen 
var  viktigt, nämligen att läsa Aristoteles (Erasmus & 
Barker, 2001). När SVT2 introducerades hade Dagens 
 Nyheter 21 december 1969 rubriken ”Risk för stress 
när två  kanaler drabbar familj”. I efterhand ter sig  detta 
närmast komiskt. Kanske ser vi tillbaka på debatten 
om filterbubblor på samma sätt?
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När källkritik blir en snackis 
Jack Werner* 

”Ett (vardagligt) samtalsämne som fått en stark 
(till fällig) ökning i popularitet”. Så definierade 
Wictionary- användaren Svenji ordet snackis när hen en 
höstdag 2008 skapade uppslagsartikeln för  begreppet. 
Fem år senare fick jag tips om en Facebook status där 
en  kvinna påstods ha mördats av  invandrare, och 
 kunde efter att ha lagt en kväll på att granska  historien 
 stämpla den som falsk i en artikel med rubriken ” Fejkad 
mord historia spreds på Facebook”. Ytterligare några 
 månader senare, inspirerade av  artikelns genomslag 
och chockeffekt, lanserade jag och två  kollegor på 
 tidningen Metro satsningen  Viralgranskaren. 

Vi kunde då inte veta vilka politiska jordbävningar 
vi stod inför. 2016 inträffade i tur och ordning  Brexit 
och valet av Donald Trump som president,  händelser 
som fram till att de inträffade framstått som helt 
 omöjliga och som tvingade en chockad omvärld att 
famla efter förklaringar. Komplexa förklaringar, som 
till exempel att amerikanska vita medelklassjobb, ja, 

* Jack Werner är journalist, författare och föreläsare. Han var med och 
startade Metros Viralgranskaren. Hans senaste bok är ”Ja skiter i att det 
är fejk det är förjävligt ändå: om myter på nätet, fejkade berättelser och 
vikten av källkritik”. 
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hela gruppens identitet som ett resultat av samtidens 
omvälvande sociala och ekonomiska förändringar 
börjat  försvinna, att Hillary Clinton som led av både 
sin impopularitet och att hon var kvinna hade svårt att 
övertala det amerikanska folket om att en tredje demo-
kratisk mandatperiod i rad var rimlig, eller att EU i 
 decennier varit brittiska politikers syndabock, var dock 
inte så  lockande: som de enkla människor vi är sökte vi 
de lätt begripliga förklaringarna.  Enradingarna. 

Som till exempel att folk blivit för usla på källkritik.
Och vips, så blev den som hade haft turen att prata 

om källkritik innan junidagen 2015 då Donald Trump 
åkte ner för rulltrappan i sitt torn på  Manhattan för 
att utropa sig till en av de republikanska president-
kandidaterna plötsligt mycket mer attraktiv att placera 
i en talarstol, i ett panelsamtal eller i en tidnings spalt. 
Vi hade bestämt oss för att bristen på källkritik, i dess 
mest binära form som ett lackmustest på om  något är 
Sant eller Falskt, var det fundament som  brustit och 
lämnat oss vind för våg för dumma beslut. Och det 
är ju fint. Få kan väl klaga på själva omständigheten 
att många fler pratar om – och tänker på – käll kritik, 
 sanningens vara eller icke vara, vad det innebär att 
publicera sig och att det förekommer påverkans-
operationer i det stora och det lilla. På ett personligt 
plan tycker till exempel jag själv det är bra för oss när 
vi nu blivit ett självpublicerande folk, och på ett profes-
sionellt plan är jag glad över att få jobba med det. 

Jag menar förstås inte heller att jag själv eller vi som 
lanserade Viralgranskaren egenhändigt har uppfunnit 
begreppet källkritik, utan bara att vi fått mer upp-
märksamhet tack vare vår tur och vår tajming. Andra 
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hade – och har – med lätthet kunnat få samma skjuts i 
uppmärksamhet för att de gjort detsamma. 

Det jag vill påpeka är att det finns en baksida av att 
ens hjärteämne blir en snackis. Det tvättas ur. När en 
deg kavlas ut täcker den visserligen en större yta, men 
den blir också plattare. Företag omfamnar plötsligt 
med haltande trovärdighet källkritiken i sina reklam-
kampanjer. Opportunister hoppar på tåget för att 
främja sina egna mål. ”Problem med källkritik? Det 
kan bara lösas med hjälp av den politiska väg fram som 
jag slumpartat nog har förespråkat i ett decennium!” 
Och så politiseras det. Det sistnämnda är både det 
som irriterar mig mest, och det mest oundvikliga. Så 
fort Donald Trump började prata om fake news  fällde 
han en politiserad dödsdom över det begreppet och 
därmed dess användbarhet för att skapa  gemensam 
förståelse kring problemet, men även dessförinnan 
– när vi började lockas till slutsatsen att de  politiska 
jord bävningarna berodde på att folk inte kunde 
skilja  mellan falskt och sant på internet – dopades 
 diskussionen med  politik. 

För att komma vidare i mitt resonemang behöver 
jag, i all ödmjukhet, presentera min egen analys av 
varför det idag är nödvändigt att prata om källkritik 
och sanningen. Det är i korthet att vi 1. går igenom 
en mediete knologisk revolution med allt vad det inne-
bär av hierarkiska rollförskjutningar och  ekonomiska 
värde förflyttningar, 2. inte hunnit ikapp med för-
ändringen då andelen av befolkningen som kunde 
publicera sig gick från promille till majoritet och 
käll kritik och publicistisk etik därmed gick från att 
vara en traditionellt smal akademisk och ”långsam” 
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 kompetens till att behöva bli en vardaglig och praktisk 
del av allmänbildningen och 3. varken formulerat en 
gemensam förståelse eller än mindre ett språk för vår 
kommunikation på sociala medier: när den är formell 
eller informell, privat eller offentlig, bindande eller 
efemär, bildlig eller bokstavlig, och så vidare. 

Dessutom tror jag att vi dras med ännu ett evigt 
 problem, nämligen att dålig källkritik alltid är lättast 
att peka ut när den förekommer på andra sidan spel-
planen. Det är däremot få som uppmanar till en bred 
diskussion om vikten av källkritik, om hur  sanningen 
ska försöka utrönas och den kunskap som krävs för 
processen, föranlett av att de själva gjort bort sig. 
 Dålig källkritik är som alltid bjälken i vår broders öga 
och stickan i vårt eget. 

Själv tror jag däremot inte att källkritik blivit  viktigt 
för att sanningen plötsligt har slutat spela roll,  eller 
den politiska kommunikationen plötsligt blivit  fulare 
eller mer lögnaktig, för det tror jag inte stämmer, 
 åtminstone inte i Sverige. De utgångspunkterna tror 
jag är för simpla, för godtyckliga och för enkel riktade 
för att kunna leda någonstans. Men – och detta är 
 poängen – det är ändå med dessa utgångspunkter den 
politiska diskussionen om källkritik förs. ” Svenska 
folket utsätts för propaganda och våra motståndare 
far med osanning.” Så kan man, med en våldsam för-
enkling, sammanfatta politikers nulägesbeskrivning. 
”Fake news”, säger politikern, och pekar sedan med 
sitt fuktade finger på något den andra sidan sagt. Hen 
hade gjort det ändå, helt oavsett om ”fake news” var 
ett begrepp som gjorts aktuellt av samtiden, för det är 
det politik går ut på. I sin renaste form är ju politik 
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att vilja, till skillnad från journalistik som (återigen i 
sin bästa och långt ifrån alltid uppnådda form) är att 
konstatera. Politik är att utforma en vision på basis av 
en ideologi och med andra ord i grund och botten att 
agera i en konflikt: att säga att min värld är bättre. 

Det finns ingen fruktbar politisk diskussion 
som inte utgår från två konkurrerande verklighets-
beskrivningar och därför är källkritiken – i betydelsen 
den kvalificerade jakten på sanningen – oemotstånd-
lig som tillhygge för politikern. Tyvärr ruttnar det 
 äpplet så fort politikern tar i det. Konsekvenserna är 
 tydliga: i de viljandes värld är sanningen relativ. Om vi 
låter  politikern kidnappa diskussionen om källkritik 
 kommer det upplösas i ett angrepp, direkt utbytbart 
mot går dagens ”du ljuger!” och vad nu morgondagens 
mot svarighet kommer bli. ”Din sanning är inte min 
 sanning, och du är inte källkritisk som inte förstår det. 
Och du som  säger att källkritik är viktigt!” 

Mitt engagemang i källkritik bottnar i intrycket att 
oförmågan att förstå vad som är vad på sociala  medier 
är toppen av det isberg som internet revolutionen inne-
burit, och att det kommer krävas ett så långt och djupt 
och självrannsakande samtal om våra roller och  rutiner 
att vi knappt ens påbörjat det. Politikerns  enga ge mang 
 bygger på att anklagelser om dålig källkritik är 
 syno  nyma med deras vanligaste anfallsstrategi. Det är 
inte vägen fram. (Inte alla politiker, givetvis. Det finns 
många som förstår vad som händer och kan  formulera 
det klokare än jag även inom det parti politiska  systemet. 
Men det är, här som i övrigt i politiken, slagen  under 
bälten som får den största  uppmärksamheten.) 
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Jag är rädd för att möjligheten att hitta ett bekvämt 
användningsområde i vardagen för detta viktiga ämne 
ska stjäla dess luft och bleka bort dess innebörd i 
 vardagen. Att källkritik ska upphöra att vara ett brett, 
sammanfattande verktygslådebegrepp för den öppna 
och nyfikna jakten på att försöka belägga något, och 
gå ännu längre in i mörkret där dess betydelse är binär 
och tråkig: antingen är något sant eller så är det osant 
och den som håller på med det senare är alltid någon 
annan. Det är alltid lättare att kalla sin motståndare 
dum än att inse att man själv är det. 

Att källkritik är en snackis är som att internet gjort 
alla till publicister: i grunden det bästa som hänt oss 
på länge, men samtidigt också vår största utmaning. 
Källkritik förtjänar bättre än att bli ett skällsord, 
 bortglömt imorgon. 
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Blev de europeiska valen 
2017 manipulerade? 
Martin Schori*

– Vi vet att påverkansoperationer pågår just nu. I många 
rapporter har Ryssland öppet pekats ut ... Till den  eller 
de som överväger att försöka påverka val utgången i vårt 
land: Håll er borta!

Så inledde statsminister Stefan Löfven Folk och 
 försvars rikskonferens i mitten av januari 2018.

På konferensen samlades representanter från 
 Sveriges politiska, militära och mediala elit. Och ord 
som ”desinformation” och ”påverkansoperationer” 
var plötsligt på allas läppar.

Det är inte svårt att förstå varför.
Inför varje stort val i Europa det senaste året har 

 medier återkommande rapporterat om risken för 
 påverkan utifrån. Bakgrunden är valet i USA, som 
 plågades av en våg av desinformation, twitter-botar, 
ryska Facebook-annonser och datahackningar. 

* Martin Schori är utrikesredaktör på Aftonbladet och har de senaste åren 
specialbevakat sociala mediers roll i politiken. 
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Att utländska intressen faktiskt lyckades påverka det 
offentliga samtalet inför USA-valet är otvivelaktigt.

I mars 2016 hackades Hillary Clintons kampanjchef 
John Podestas mejlkorg av en rysk grupp som  kallas 
 Fancy Bear, som enligt experter världen över har kopp-
lingar till rysk underrättelsetjänst. Bytet, 50 000 mejl, 
gavs sedan till Wikileaks. Medierna återgav  mejlen i 
princip dagligen under kampanjens sista  månad.

– Clinton-kampanjen fick starta varje dag med att 
hantera nya läckor under den viktigaste tiden på en 
kampanj. Det skadade Clinton, säger Ben Nimmo, en 
av världens ledande experter på digital propaganda. 

I februari 2018 lämnade särskilde åklagaren 
 Robert Mueller in ett 37 sidor långt åtal mot 13 ryska 
 medborgare, som misstänks för att ha försökt lägga 
sig i valprocessen.

Om man bortser från hackningen handlade de  ryska 
försöken att påverka presidentvalet i USA sällan om nå-
gon av de två presidentkandidaterna. I stället försökte 
ryssarna, genom Facebook-annonser,  Twitterbotar, 
och artiklar i ryska statskontrollerade medier, elda på 
motsättningar inom det amerikanska samhället.

Forskare beskriver detta som att ”knuffa på” ( engelska 
”nudge”) åsikter i känsliga frågor för att  förstärka 
strömningarna.

Det kanske mest konkreta exemplet var när ryska 
agenter på Facebook uppmanade till en demonstra-
tion mot ett moskébygge i Houston, Texas, i maj 2016. 
 Samma personer kallade också till en motdemonstra-
tion – och det blev bråk.



Blev de europeiska valen 2017 manipulerade? | 7978 | Martin Schori

Enligt åtalet styrdes operationen från den myt-
omspunna trollfabriken Internet Research Agency, 
IRA, baserad i St Petersburg och med kopplingar till 
ryska myndigheter.

IRA använde sig bland annat av fejkade profiler 
i  sociala medier, stulna körkort och inhyrda demon-
stranter för att infiltrera valrörelsen. 

Hur väl ryssarna lyckades påverka valet är oklart. 
Den digitala propagandan är ofta ett hopkok av olika 
budskap och samarbeten – medvetna eller inte –  mellan 
en rad olika inhemska och utländska grupper. I en sån 
miljö är det svårt att veta vem som började.

En rapport från Dartmouth-universitet visar dock 
att falska nyheter under den amerikanska valrörelsen 
fick stor spridning, men sannolikt hade låg effekt.

Trots det har just debatten kring falska nyheter fått 
mest medieutrymme efter valet – och skapat stor oro, 
på gränsen till panik, i de europeiska länderna.

Den franske presidenten Emmanuel Macron, som 
själv drabbades av en hackning före valet, har sagt att 
han kommer förbjuda “falska nyheter”. Tyskland har 
i viss mån gjort det. Den amerikanska kongressen har 
satt Facebook under så pass hård press att företaget 
tvingats öka transparensen kring politiska annonser 
och genomföra en rad förändringar. “Fejkade  nyheter” 
diskuteras överallt, även i Sverige. 

Nyligen föreslog Försvarsberedningen att Sverige 
ska inrätta en ny myndighet “med det övergripande 
ansvaret för att utveckla och koordinera det psyko-
logiska försvaret”, bland annat genom att ”motverka 
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desinformation och förmedla korrekt information”. 
Svenska medier går med statliga pengar i ryggen 
ihop och ska faktagranska valnyheter. EU, Nato och 
 regeringen, alla vill bekämpa propagandan. 

Just faktagranskning lyfts ofta fram som det bästa 
vapnet mot falska nyheter men frågan är hur effektivt 
det är. En hel del forskning menar att det är tandlöst – 
och till och med kontraproduktivt.

Den bilden bekräftas av forskarna på Dartmouth, 
som tittat på den faktagranskning som Facebook 
 införde. De hittade inte ett enda exempel på att  någon 
som tagit del av en falsk nyhet också nåtts av den 
 korrigerande versionen. Mediekarteller med statligt 
stöd riskerar att befästa bilden av ett etablissemang 
som uppfostrar folket. 

En artikel i Washington Post visade på fler problem 
med begreppet ”falska nyheter” – och diskussionen 
 inför det svenska valet.

Enligt ny forskning byggde en stor del av den  ryska 
desinformationen under USA-valet på etablerade 
 amerikanska nyhetskällor. Inte falska, utan alltså 
 sanna nyheter.

Ofta vantolkades slutsatserna i artiklarna, men 
framför allt verkar syftet vara att hamra in ett bud-
skap – och försöka påverka debatten genom att få 
folk att diskutera vissa frågor. Bara vissa frågor. Det 
 intressanta blir alltså inte alltid vad som sprids, utan 
varför det sprids. Och av vem. 

Det finns relativt lite forskning på eventuell utländsk 
påverkan på stora valen 2017 och 2018. Men av medie-
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rapporteringen och den samlade expertkåren att döma 
har det förekommit i samtliga länder, dock i mycket 
varierande grad.

Tyskland

”Tysklands valmysterium: Varför ingen rysk inbland-
ning?” Det var rubriken i en artikel i New York Times 
strax efter att tyskarna gett Angela Merkel ännu en – 
knapp – seger.

Tyskarna var ”nästan besvikna” över att den 
 befarade vågen av Kreml-styrd desinformation  uteblev, 
enligt en statsvetare.

Potentialen var stor, det rådde sannerligen ingen 
brist på känsliga ämnen att skapa polarisering kring – 
i princip hela den tyska valdebatten handlade om den 
stora flyktingmottagningen. Men tyskarna hade en helt 
annan beredskap än amerikanerna. Hotet från des-
information och rysk påverkan diskuterades i månader 
före valet och kandidaterna hade till och med gjort upp 
på förväg att man inte skulle använda eventuell smuts 
som kommit fram via hackningar mot varandra. 

Men helt förskonade från ryska trollkonton och 
Twitter-botar var man inte.

Många av de identifierade Twitter-botarna som 
spred pro-Trump-budskap under det amerikanska 
 valet dök plötsligt upp igen som hårdföra motståndare 
till Angela Merkel.

– Det finns många bevis för att det pågår ett  försök 
att massivt attackera Merkel, inklusive botar. Många 
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konton som tidigare var pro-Trump deltar nu i 
anti-Merkel-debatten, sa statsvetaren Simon Hegelich 
till Bloomberg. 

Ett exempel är kontot @EylinHurt. Efter att ha 
twittrat ut dussintals negativa artiklar om  Hillary 
Clinton bytte ”hon” efter attacken i Berlin fokus på 
Merkel. Kontot är nu avstängt och alla tweetsen  borta. 
Twitter-botar har också använts för att försöka  minska 
förtroendet för själva valsystemet. 48 timmar före val-
lokalerna i Tyskland öppnade började det  cirkulera 
uppgifter på Twitter om att valet skulle riggas. En 
person som utgav sig för att vara vänster sympatisör 
” avslöjade” att hon jobbar som val arbetare och såg 
fram emot att ogiltigförklara extremhögerpartiet 
 AfD:s valsedlar.

Inlägget, vars budskap är falskt – kontots profilbild 
är stulen från en pakistansk kvinna – fick stor upp-
märksamhet i AfD-kretsar. De spreds också vidare 
av ett välkänt ryskt botnätverk, enligt tankesmedjan 
 Atlantic Council.

Men återigen, den allmänna bilden är att den  stora 
vågen av ryska påverkan uteblev. Däremot, påpekar 
tidningen USA Today, fanns det gott om bevis för att 
amerikanska högerextremister försökte lägga sig i val-
resultatet. Efter att ha analyserat 300 miljoner tweets 
kunde forskare vid Münchens tekniska universitet 
fastslå att en stor del av propagandan härstammade 
från konton kopplade till den amerikanska alt-right- 
rörelsen. Samma rörelse som för övrigt systematiskt 
sprider en bild av Sverige som ett land på randen till 
kollaps på grund av invandringen, under hashtags som 
#Swedenistan och #SwedenSoS. 
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Före valet tog det det tyska högerpopulistiska 
 partiet AfD in den amerikanska byrån Harris Media, 
som  tidigare jobbat åt bland andra Israels premiär-
minister Benjamin Netanyahu. Harris hjälpte AfD, 
som redan hade en stor följarskara på Facebook, att 
 identifiera målgrupper, mejsla fram budskap och 
 mobilisera väljare. Bland annat förde man in alla 
drygt 300 000 AfD-följare i Facebooks annonssystem 
och ” klonade” dem, alltså bad Facebook att ta fram 
profiler som  liknade de som redan följde AfD. Då fick 
man en stor databas med potentiella väljare, som man 
sedan  bearbetade med riktade annonser med special-
anpassade budskap utifrån demografi eller intressen. 
Helt lagligt – och supereffektivt. AfD ökade med 
 nästan 8 procentenheter i valet, till 12,6 procent. 

Den ryska inblandningen som tyska staten hade 
 befarat blev aldrig verklighet. Istället kom den yttre 
 påverkan från USA, konstaterade Bloomberg syrligt. 

Frankrike 

Om det tyska valet var hyfsat förskonat från yttre 
 påverkan var det franska mer likt USA-valet. 

Dagarna före fransmännen gick till  valurnorna 
 laddade användaren EMLEAKS upp nio  gigabyte 
data på sajten Pastebin. Dokumenten påstods  bestå av 
mejl från Emmanuel Macrons presidentval kampanj. 
 Macrons stab bekräftade: de hade utsatts för en 
” massiv koordinerad hackerattack”. I läckan ska både 
äkta och falska dokument ha blandats för att  skapa 
maximal förvirring. Även denna gång pekade it- 
experter ut Fancy Bear som skyldiga. 



Blev de europeiska valen 2017 manipulerade? | 8584 | Martin Schori

Skillnaden var dock att mejlen fick begränsat genom-
slag. Nyhetsbyrån Sputnik uppmärksammade inne-
hållet i läckan, med hjälp av den sedvanliga bot- armén 
som lever i symbios med ryska  statskontrollerade 
 medier, men annars var det ganska tyst. Något som 
 Libération-chefen Johan Hufnagel förklarade med: 
”Vi har inget Fox News i Frankrike”. Inte heller har 
man någon tradition av en högljudd tabloid-press. 

Oxford University har dock slagit fast att så många 
som var fjärde nyhet som delades i sociala  medier 
 under den franska valrörelsen i våras baserade på 
 missvisande fakta.

Inte heller här låg det några missuppfattningar eller 
slarvfel bakom de falska nyheterna. På forumet 4chan 
spånades rykten, memes och fejknyheter fram för att 
smutskasta favoriten Macron – och därmed hjälpa 
högerpopulisten Marine Le Pen (som Ryssland stödde 
ekonomiskt).

En svensk användare på 4chan föreslog till exempel 
att likasinnade skulle sprida ryktet om att Macron 
hade en affär med sin styvdotter. ”Det har redan före-
kommit uppgifter om att Macron är homosexuell, så 
idén om att han är pervers är redan planterad i folks 
medvetanden”, skrev personen.

Just det förslaget fick inte något större genom-
slag. Men de falska uppgifterna om att Macron hade 
till gångar i skatteparadis lyckades bättre. Ryktena 
 trummades systematiskt i kommentarer på artiklar 
och forum. Ofta med samma ordföljd (för att  optimera 
Google- rankingen). I vissa fall länkade man till medier 
som avfärdat de felaktiga påståendena, för att få ännu 
större spridning. En metod som enligt forskning kan vara 
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mycket effektiv: vår hjärna har svårt att komma ihåg att 
något är falskt, det initiala budskapet fastnar ändå. 

Uppgifterna blev så spridda att de togs upp i president-
valsdebatten. En ilsken Macron svarade med dementier 
och polisanmälan, men trollens mål var  redan uppnått: 
han tvingades prata om ryktena och de väckte engage-
mang. Ingen rök utan eld. 

Macron vann som bekant valet ändå.
– Fransmännen sa nej till fejknyheternas  tyranni, 

sa EU-toppen Donald Tusk efteråt. Ett uttalande 
som  säger mycket om hur central roll fejknyheter och 
hacker attacker har i dagens valrörelser.

Italien 

Italienska val förknippas oftast med minst sagt  svajiga 
regeringskoalitioner – och landet har knappast fun-
gerat som föredöme i de här sammanhangen.

Men åtgärderna för att bekämpa utländsk påverkan 
(läs: propaganda från Ryssland) och desinformation 
inför valet hyllades av tidningar som Washington Post.

Några exempel: I samarbete med Facebook lan-
serade myndigheterna utbildningsprogram i 8 000 
 skolor. Där fick eleverna lära sig källkritik, bland 
 annat hur man skiljer nyhetssajters url:er från fejkade 
sajter. Italienarna kunde också rapportera  misstänkta 
fel aktigheter till en särskild sajt, som stod i direkt-
kontakt med polisen. Facebook hade samtidigt  skickat 
en armada av faktagranskare som dammsög nätet i 
jakt på falska nyheter. 

Trolljägare som DFRLab hittade också exempel på 
hur fejkade och automatiserade Twitter-botar  försökte 
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påverka debatten och det förekom en rad  falska  nyheter 
kopplade till migrationen. Även här var den ameri-
kanska alt-right-rörelsen närvarade. Enligt kanalen 
SkyTG24 deltog flera sajter i en kampanj för att stödja 
det högerextrema Lega-partiet, framför allt genom att 
pumpa ut budskap negativa till invandring och EU.

Sociala medie-konton är svåra att spåra. Medie sajter 
är enklare. Precis som i Frankrike spelade  Sputnik en 
central roll i den ryska påverkans operationen i upp-
takten till valet.

Företaget Alto Data Analytics studerade 3 164  källor 
som spred nyheter, bloggposter och videos mellan den 1 
februari och den 31 juli 2017. En av slut satserna:  Sputnik 
var den näst mest inflytelserika  utländska  källan, efter 
den italienska versionen av Huffington Post. 

Sputnik fick draghjälp av ett nätverk av höger extrema 
italienska aktivister, enligt den spanska  tidningen El 
Pais, som gick igenom över 1 miljon inlägg i sociala 
 medier.

Det är viktigt att komma ihåg att Sputnik inte är 
en public service-kanal likt SVT eller BBC, det är en 
 nyhetsbyrå som kontinuerligt sprider Kremls världsbild 
och perspektiv. Tidigare medarbetare har  vittnat om 
hur redaktörer redigerar eller raderar  stycken i  artiklar 
som inte passar den ryska regeringens  intressen.

Storbritannien 

Den ryska “trollfabriken” Internet Research  Agency 
beräknas ha spenderat runt 1 miljon kronor på 
Facebook- annonser inför USA-valet.
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Inför Brexit-omröstningen valet lade man 97 cent 
på tre olika annonser, enligt Facebooks egna uppgifter. 
En skrattretande låg siffra, så klart. 

Ledamöterna i det brittiska parlamentet var inte 
 imponerade och begärde ut mer detaljer. Facebook 
gjorde en ny utredning. I början av mars 2018 var den 
klar – och kom fram till samma sak.

Troligen var dessutom de tre annonserna inte ens 
 avsedda för en brittisk publik, de var egentligen  tänkta 
för USA-valet, enligt Facebook. Om det förekom  inlägg 
som inte var sponsrade – alltså annonser – är okänt. 

På Twitter var den ryska aktiviteten större.  Brittiska 
forskare har slagit fast att twitter-konton kopplade till 
Ryssland gjorde 45 000 inlägg under hashtagen  #brexit 
i kampanjens slutskede. Att frekvensen trappas upp 
märkbart de sista dagarna före valet har vi även sett i 
andra val.

På morgonen den 8 november 2016 twittrade konton 
kopplade till ryska trollfarmar frenetiskt ut budskapet 
att USA-valet var riggat. Men när siffrorna började 
peka på Trump-seger tystnade de helt. Botarna trodde 
sannolikt, som alla andra, att Clinton skulle förlora – 
och ville därmed försöka underminera resultatet och 
hennes presidentskap. 

En annan undersökning kom fram till att 105 
 konton som kopplas till Ryssland skickade ut 16 000 
inlägg om Brexit inför omröstningen. Men hur man än 
ser på det verkar de ryska försöken att påverka Brexit 
varit  betydligt mindre i omfattning än i USA-valet. 

Alla ovanstående exempel visar att utländska 
 aktörer försökt att påverka andra länders val. En före-
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teelse som är långt ifrån ny: under det Kalla kriget var 
CIA-sponsrade statskupper närmast en folksport.

De flesta är ense om att ett val ska avgöras av ett 
lands befolkning, ingen annan. Men dagens globala 
medievärld gör detta till en ouppnåelig dröm.

Statskontrollerade påverkanskampanjer ledda av 
underrättelsetjänster som vill splittra ett annat lands 
befolkning och datahackningar måste så klart mötas 
med kraft och precision. Men hur gör vi med resten 
av spannet som faller under “desinformation”? Här 
finns många obesvarade frågor, trots den massiva 
 mediebevakningen. 

I vilken omfattning existerar desinformation i syfte 
att påverka opinionen? Hur ska vi bemöta den? Hur 
 effektiv är den (inte speciellt, antyder den  lilla  forskning 
som finns)? Faktum är ju att vi inte ens  bestämt oss 
för vad desinformation är. En stor del av den ryska 
påverkans operationen inför USA-valet  baserades som 
tidigare nämnts på etablerade  amerikanska nyhets-
källor, inte fejksajter. 

Den dominerande teorin, att aktörer som 
 Ryssland försöker destabilisera andra länder med 
 des information, är dessutom inte specifikt kopplade 
till val. Målet är att på lång sikt försvaga styrelseskick 
och vinna propaganda kriget på hemmaplan. Valen 
utgör en perfekt tidpunkt att öka insatserna, då sam-
hällena man vill påverka är extra känsliga. Men själva 
valen är inte målet, valen används som verktyg för att 
uppnå ett långsiktigt mål. 
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Att italienska och svenska myndigheter lär elever 
källkritik är bra, även om det enligt forskning oftast 
är äldre, inte yngre, som faller i fake news-fällan. Men 
att ge en amerikansk jätte som Facebook rollen som 
smakdomare känns olustigt.

Det enda som skulle vara värre är att ge staten som 
uppgift att diktera vad som är rätt eller fel  budskap 
på nätet. Detta är redan på gång i flera länder, som 
 Tyskland och Frankrike. De borde fungera som skräck-
exempel, inte som förebilder.
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Nätet – från hopp till hot 
Nina Wormbs*

Hur ser vi egentligen på nätet? I en av Telias reklam-
kampanjer från 1996 utropade man ”Frihet,  jämlikhet, 
internet!” vilket kunde illustrera föreställningen om 
tekniken som extremt kraftfull men samtidigt god 
( Ilshammar 1998); den franska revolutionen håller 
vi ju högt i den västerländska historieskrivningen. 
Drygt 20 år senare ägnade den akademiska tidskriften 
 Journal of  Democracy en serie artiklar åt USA där den 
inledande artikeln hade rubriken ”Can Democracy 
Survive the Internet?” (Journal of Democracy 2017). 

Det har hänt mycket på och med nätet på tjugo år, 
ändå är idén om internet som en positiv möjlighet 
 genomgående. Denna föreställning har mycket djupa 
rötter, och som ett magnifikt träd står den stadigt och 
centralt mitt i förståelsen av vårt moderna samhälle. 
Men det finns  grenar på detta träd som med tiden visat 
sig mindre robusta. En och annan har torkat ihop och 
bär inga blad, någon är ihålig och det finns även de som 
är ruttna. 

I det här kapitlet kommer jag att diskutera hur vi har 
sett på internet och dess möjligheter de senaste tjugo 

* Nina Wormbs är civilingenjör i teknisk fysik och docent i teknik- och  
vetenskapshistoria verksam vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.
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åren. Den första demonstrationen av det ursprungliga 
Arpanet gjordes visserligen 1972 och under 1970- och 
1980-talen växte nätet, framför allt i den akademiska 
världen. Men det var inte förrän i mitten av 1990- talet 
som nätet fick sitt publika genombrott. Det innebar 
också att de bredare diskussionerna om hur denna 
 teknik skulle påverka samhället tog fart. Jag kommer 
att hålla mig till den svenska diskussionen. 

Från Vingar åt människans förmåga  
till spruckna bubblor

År 1994 skickade statsminister Carl Bildt e-post till 
president Bill Clinton och de blev därmed de två första 
statscheferna att utväxla epost med varandra. Det var 
samma år som den första IT-kommissionen publice-
rade sitt betänkande. Termen informationsteknik var 
inte ny utan belagd sedan 1950-talet, men den växande 
användningen både hemma och på jobbet av datorer 
som därtill kunde kommunicera med varandra inne-
bar att föreställningen om en tredje mänsklig revo-
lution förstärktes. Titeln på betänkandet är talande: 
Vingar åt människans förmåga. Det var helt enkelt 
fråga om att övergå i ett nytt utvecklingsstadium i 
mänsklig hetens historia. Där står visserligen inte att 
hon ska kunna flyga, men budskapet är ändå tydligt: 
genom tekniken skulle människan kunna överträffa 
sig själv (SOU 1994:118). 

Denna formulering kan sammanfatta synen på  nätet 
under andra halvan av 1990-talet. Intresset blev enormt 
och stora privata och offentliga  ansträngningar gjor-
des för att koppla upp svenskarna på nätet.  Resultatet 
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lät inte vänta på sig. I mitten av decenniet hade ca  
2 procent tillgång till internet och i slutet av 1999 var 
den siffran närmare 40 procent (Findahl 2012). De två 
sista åren före sekelskiftet anslöts en miljon  användare 
varje år (Findahl 2009: 9). Föreställningen om en 
brytningstid kan ha fått skjuts av det annalkande 
millennieskiftet, som lovade en ny tid rent bokstavligt 
talat. Att vissa datorer inte var säkrade för övergången 
från 1900-tal till 2000-tal, den så kallade Y2K-buggen, 
var lite smolk i bägaren för den som menade att detta 
var en överlägsen teknik. Men den dominerande upp-
fattningen var att detta var storartat (Beckman 1995, 
Johansson 2006). 

Vad ”detta” mer precist var är inte lika lätt att 
säga. Telekommunikationer hade vuxit i omfattning 
sedan 1800-talet med mobiltelefoni som större för-
ändring på 1980- och 1990-talet. Datoriseringen var 
inte heller något nytt men hur man skulle hantera 
den sammansmältning som digitaliseringen och 
nätet innebar var oklart. Allt tycktes i upplösning 
och termen konvergens fick sammanfatta flera olika 
processer med oklar utgång (SOU 1999:55). Den 
historie lösa föreställningen om att detta var första 
gången vi hade ett kommunikationssystem med global 
räckvidd fanns också latent i diskussionerna och det 
var få röster som påpekade att uppkopplingen världen 
över varierade (Ilshammar 1995). 

En indikation på det enorma intresset och den 
 ofantliga tron på nätet och den nya tekniken var ökat 
riskkapital, nystartade IT-bolag och högre  värdering av 
flera etablerade företag. Framtidsfabriken ( Framfab), 
som skulle göra hemsidor och så  småningom bygga 
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bredband, och Boo.com, som skulle sälja kläder på 
nätet, blev omhuldade hopp för en ny ekonomi och 
 deras grundare blev omslagspojkar och -flickor för den 
nya ekonomin. Ord som hausse och hype kan beskriva 
entusiasmen och ingenjörer med begränsad kunskap 
inom området blev plötsligt hett eftertraktade och 
kunde räkna med höga löner. 

Men alla lyckades inte. Tvärtom såg våren 2000 en 
IT-krasch och en rad nya företag gick i konkurs  medan 
andra förlorade i värde; Ericssonaktien föll dramatiskt 
och drabbade även så kallade  småsparare. I ett längre 
perspektiv var IT-kraschen 2000 en av de mer  betydande 
börskrascherna och vändningen kom inte förrän efter 
ett par år. Den bubbla av övertro och  spekulation som 
sprack var det första riktigt stora bakslaget för den 
nya tekniken. Vad det framför allt rörde sig om var 
en ekonomisk övervärdering och föres tällningen att 
det skulle gå att tjäna pengar på nya sätt, även om det 
förstås också hängde ihop med vad som var tekniskt 
möjligt. En del av de tjänster som  lanserades krävde till 
 exempel bredband som de flesta inte hade. 

Nätet konsolideras och kompliceras

Förtroendet för nätets och den digitala ekonomins 
möjligheter återuppbyggdes emellertid ganska snabbt. 
Tillgången till datorer i hemmen ökade och bred-
bandsutbyggnaden fortsatte och i slutet av 00-talet 
hade över 80 procent tillgång till internet via bred-
band (Findahl 2012). Denna infrastruktur uppbyggnad 
var förstås helt central för att kunna realisera det 
som  betraktades som nätets potential. Samtidigt var 
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det inte en  utveckling utan förhinder, vilket det stora 
 antalet statliga utredningar om bredband  illustrerar. 
Nätet växte inte likformigt över hela landet och för 
att se till att inte landsbygden missgynnades var 
stödåtgärder nödvändiga. Parallellt utvecklades 
 också mobil  åtkomst till nätet genom mobiltelefoni. 
Så  kallade smarta telefoner med gränssnitt som också 
möjlig gjorde köp av en rad tjänster, eller appar, inne-
bar  ytterligare en våg av snabbt växande nya företag 
och den globala listan över miljardärer fick nu fler och 
fler som tjänat sin förmögenhet på nätinnovationer. 

Sociala nätverk började etableras tidigt och i olika 
former. Det svenska nätverket Lunarstorm hade som 
mest över 1 miljon användare och utgjorde ett särfall 
för en så liten nation som Sverige, men expan sionen 
till andra länder misslyckades (Crampton 2005). 
 Facebook etablerades 2004 och växte snart om före-
gångaren Myspace. I mitten av decenniet slog också 
bloggandet igenom som kommunikationsform både 
i det professionella och det privata. Parallellt innebar 
också bredare bredband att även tjänster som  krävde 
mycket hög överföringskapacitet, som bilder och så 
småningom rörlig bild, kunde etableras. Överlag sågs 
denna expansion som positiv och fler spenderade 
 också mer och mer tid på nätet. 

Men bilden som växte fram under 2000-talets 
 första decennium var samtidigt mer mångfacetterad 
än  årtiondet innan. I Sverige innebar diskussionerna 
om FRA-lagen 2007 och 2008 att frågor om integritet 
och övervakning fick stort utrymme. Vad som  började 
som en kritik i den så kallade bloggosfären över-
gick  sedermera till en bred diskussion i  traditionella 
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 medier. En konsekvens av FRA-debatten var ett ökat 
 medvetande om hur trafiken på nätet egentligen flöt 
rent fysiskt och vad som var krypterat eller över-
vakat, vilket för många blev ett uppvaknande. En 
 annan konsekvens var en begynnande medvetenhet 
om  offentlighetens nya och delvis fragmenterade rum 
där offentliga diskussioner kunde pågå utan inbördes 
relation.  Ordet gammelmedia fick fäste som en lätt 
nedsättande benämning på traditionella medier som 
inte hängde med i det digitala. 

Inte minst tidningarna utmanades av nätets fram-
växt och tanken att innehållet på nätet borde vara 
gratis. Sakta men säkert växte en diskussion fram om 
konsekvenserna av att traditionella affärsmetoder 
inte längre fungerade. Denna förändring kom både 
 inifrån företagen själva, som gärna lade ut material 
för att få läsare, men accelererades också av tjänster 
som Napster och The Pirate Bay som tillgänglig gjorde 
upphovsrättsligt skyddat material utan kostnad. 
Just  diskussionen om The Pirate Bay, och den hårt 
bevakade rättegången, gav näring åt en debatt om 
hur skapande verksamhet skulle kunna finansieras 
(Strömbäck 2009; Andersson och Snickars 2010). 

En fragmenterad offentlighet 

Under 2010-talet har synen på nätet blivit mer och mer 
komplex. Den tilltagande kommersialiseringen har 
fått nya ansikten med jättar som dominerar nätet. Det 
finns en mild ironi i det faktum att den expanderande 
tele kommunikationssektorn på 1970- och 1980-talet 
 åberopade teknikförändring som skäl för att överge 
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de facto eller de jure monopol för fri  etablering. (För 
en kritik av idén om naturliga monopol som skäl till 
 organiseringen av telesektorn under tidigt 1900-tal se 
Helgesson 1999). På 2010-talet hade en rad  stora företag 
etablerat sig som de facto-monopolister.  Facebook är 
det bästa  exemplet där medlemskapet i nätverket knyter 
användarna mycket starkt till företaget eftersom tjäns-
terna  kräver inloggning; det är också praktiskt svårt att 
lämna nätverket. Google, företaget som  började som en 
sök motor 1998, har vid sidan av sitt  stora utbud av sök- 
och informationstjänster också epost och sociala nät-
verk. Företaget, numera  egentligen  flera företag  samlade 
i holdingbolaget  Alphabet, är helt  dominerande på  flera 
områden och har med sin  ofantliga omsättning mer 
 resurser än många mindre stater. 

Kritiken mot dessa och andra jättar har gått i vågor, 
och tilltagit med tiden. Facebook har under många år 
fått ta emot kritik för sin skenhelighet då man  tillåtit 
mordhot, trakasserier och hets mot folkgrupp men 
tagit bort bilder på ammande mödrar för att de  visar 
för mycket naket. Under de senaste åren har flera jour-
nalister försökt att utröna hur företaget egentligen 
fattar sina beslut, men den bild som framträder är en 
icke-transparent organisation som tycks immun mot 
offentlig kritik. Användarna har också varit trogna 
och det är inte förrän nyligen som alternativ har vuxit 
fram, framför allt i den unga generationen. 

Google har länge omgivits av ett sorts skimmer 
av idealism, fångat i företagets ursprungliga devis 
”Don’t be evil”. När man påbörjade sitt projekt med 
att skanna böcker i universitetsbibliotek lät emellertid 
inte kritiken vänta på sig (Darnton 2009). En central 
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fråga var hur tillgången till dessa digitala texter  skulle 
se ut i framtiden genom samarbetet mellan statliga 
bibliotek och ett privat företag. Även kartläggnings-
tjänster, som Google Street View, blev ifrågasatta men 
denna gång från ett integritetsperspektiv.  Ytterligare 
en allvarlig kritik var hur söktjänsten i praktiken 
omöjliggjorde för människor att bli kvitt sitt förflutna. 
I en uppmärksammad dom 2014 ålades Google att ta 
bort sökresultat på en individ, om denne så begär, i de 
fall där sökresultatet ger en felaktig eller inaktuell bild 
av personen i fråga. Detta kallas populärt för rätten att 
bli glömd. Baksidan av att precis allt går att komma åt 
genom en söktjänst är just precis att allt går att komma 
åt (Mayer-Schönberger 2009). 

Framgången för Google byggde från början på 
förmågan att sortera sökresultaten efter relevans, 
vilken bestämdes av en algoritm som rankade  sidor 
som många länkat till som mer relevanta än dem 
som få valt att länka till. Så småningom utvecklades 
också teknik för att sortera sökningar i relation till 
 tidigare sökningar, vilket var möjligt eftersom dessa 
lagrades. Fenomenet uppmärksammades först av Eli 
 Pariser i boken The Filter Bubble (Pariser 2011), men 
fick inte publikt genomslag förrän i samband med 
den  amerikanska presidentvalskampanjen 2016. Att 
 algoritmer, det vill säga dataprogram som utför vissa 
 kommandon och sorterar bland den enorma mängd 
 information som finns tillgänglig, inte bara var en 
 fråga om  optimering utan hade vidare implikationer 
blev nu  uppenbart (Haider och Sundin 2016). 

Resultatet av den här typen av databehandling och 
sortering har mycket stor betydelse, både  ekonomiskt 
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och demokratiskt. För företagen möjliggör det näm-
ligen skräddarsydda annonser som är en enorm 
 intäktskälla, även för mindre aktörer. För  användarna 
innebär det att nätet inte är lika för alla eftersom det 
man ser i nyhetsflöden på Facebook eller i sökresultat 
på Google är anpassat efter individen. Diskussionen 
om filterbubblor och algoritmer blev het  under 2017 
och reste frågor om centrala samhälleliga  institutioner, 
som demokrati och yttrandefrihet i den alltmer 
fragmenterade offentligheten. (Se vidare Peter M 
 Dahlgrens kapitel i denna bok.) Ny forskning  antydde 
också att algoritmerna prioriterade sensationellt och 
konspiratoriskt material och att de därtill kunde vara 
rasistiska och sexistiska (Noble 2018). Avsaknaden av 
grindvakter på nätet, som tjugo år tidigare hade setts 
som en av de stora tillgångarna, innebar nu ironiskt 
nog att desinformation och falska uppgifter snabbt 
kunde spridas i både öppna och slutna grupper. 

En vändpunkt för synen på internet?

Även om föreställningen om nätet som nästa positiva 
steg i mänsklig utveckling har fått sina  törnar sedan 
1990-talet har de senaste årens diskussioner haft 
en  annan färg och ett annat djup. (Se också  Karin 
 Petterssons kapitel i denna bok.) Historien om 
 Cambridge Analytica som briserade på våren 2018, 
där det visat sig att ett konsultbolag med dubiösa 
 kunder och tveksam moral fått tillgång till miljon-
tals  användares data, innebar att Facebooks grundare 
Mark Zuckerberg till slut tvingades medge att miss-
tag hade begåtts. Misstanken att det amerikanska 
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presidentvalet påverkats av desinformation, rysk in-
filtrering, automatiserade tweets och manipulativa 
kampanjer har gjort även tämligen väl fungerande 
demokratier bekymrade. Ett uttryck för denna oro är 
initiativet #ViMåstePrata med en rad  föreläsningar 
om demokrati, en handbok för demokrater och en 
 digital dialog. Projektet drivs i samarbete mellan folk-
högskolor och bildningsförbund och syftar till att föra 
en dialog om demokratin och vad man kan göra för att 
försvara de värden som byggt upp vårt samhälle (Sörlin 
et al 2018).

För drygt 20 år sedan utropades internet som en 
teknik särskilt lämplig för direktdemokrati. Där 
skulle hierarkierna försvinna och allas röster höras. 
Tillgången till information, ibland förväxlad med 
kunskap, var så stor att mänskligheten skulle slippa 
lära sig saker utantill men ändå vara upplysta. Global 
kommunikation skulle öka förståelsen mellan jordens 
invånare. Retoriken liknade den som fanns när  radion 
introducerades på 1920-talet. Då fanns det starka 
förhoppningar om tekniken som ämnad för fred och 
 förståelse. Men radio kunde också användas av Hitler 
för att sprida propaganda, och för att hetsa en folk-
grupp mot en annan i folkmordet i Rwanda. 

Det går inte att enkelt jämföra olika tekniker, men 
det är slående hur stryktålig tron på nätets  positiva 
möjligheter har varit, även om det under relativt lång 
tid visat sig att det finns stora problem med alla de 
tjänster som möjliggörs genom denna  digitaliserade 
infrastruktur. De diskuterade baksidorna rör inte 
bara våra institutioner utan även det lilla livet. Vår 
fragmenterade uppmärksamhet har varit föremål för 
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återkommande oro där det spekulerats i  konsekvenser 
för både hur vi relaterar till våra närmaste vänner 
och familj (Turkle 2016), och för hur våra kognitiva 
funktioner påverkas (Carr 2008). Ibland är lösningen 
mer teknik (timewellspent.io), men det finns numera 
 också exempel på självhjälpsböcker och -artiklar för 
att komma ur tvånget att ständigt kolla telefonen, så 
kallad digital detox. 

En större diskussion om hur våra uppgifter  hanteras 
av de företag vi lämnar ut dem till är sannolikt att 
 vänta. Det är genom vår ständiga aktivitet på  nätet 
som dessa jättar tjänar pengar och växer och att 
det inte finns någon som helst transparens i vad vår 
 aktivitet och vår data är värd är anmärkningsvärt 
och borde uppmärksammas mer (Wormbs 2017). Det 
ironiska är att vi är kontinuerligt övervakade av egen 
maskin. Vi lämnar frivilligt ut mängder av  personliga 
uppgifter till  privata företag som därmed har mycket 
mer  information om oss än vad staten traditionellt 
har haft. Det är månne ett tidens tecken att 1984, 
 George Orwells bok om långt gången övervakning i ett 
 totalitärt samhälle, var den bäst säljande romanen hos 
nätbokhandeln Amazon dagarna efter att Trump hade 
svurits in som president. 

Avslutning

I det här kapitlet har jag försökt att karaktärisera 
vår skiftande syn på nätet och den pågående 
digitaliseringen de senaste 20 åren. Med tanke på den 
ofantliga mängd aktiviteter som pågår kan en sådan 
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genomgång inte bli annat än översiktlig och delvis 
tentativ. Själv tycker jag mig emellertid se en tydlig 
svängning de senaste åren. Tidigare bemöttes  kritiska 
och eftertänksamma inlägg ofta med sarkasm  eller 
ironi och debattörerna blev kallade bakåtsträvare  eller 
ludditer.1 Det är ett friskhetstecken att den typen av 
 polarisering verkar minska. För att kunna  försvara 
våra grundläggande värderingar och samhälls system 
måste vi nämligen kunna diskutera både för- och 
nackdelar med ny teknik oavsett i vilken form den 
kommer. En av de få positiva resultaten av de senaste 
årens katastrofala utveckling är att förutsättningarna 
för ett sådant samtal verkar ha ökat. 
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Mediekritik driver 
Twitteraktivitet
Om journalistik som resurs för politisk 
kommunikation i sociala medier
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I det nya sociala medielandskapet kan politiker i 
större utsträckning än tidigare kommunicera direkt 
med väljarna utan att ta omvägen via de traditionella 
 medierna. De sociala medierna har också skapat nya 
möjligheter att kritisera och utmana nyhetsmediernas 
verklighetsbeskrivningar – särskilt via Twitter – vilket 
förändrat maktdynamiken mellan politiker och jour-
nalister. I det här kapitlet analyserar vi hur svenska 
riksdagsledamöter använder journalistik som resurs 
för politisk kommunikation på Twitter. Resultaten 
visar att det fortfarande finns ett tydligt beroende-
förhållande mellan politiken och journalistiken, även 
då debatten flyttar ut i sociala medier. Samtidigt finns 
det tydliga spår av mediekritik i kommunikationen. 
Kritik mot nyhetsmedier uttrycks i störst utsträckning 
av moderata riksdagsledamöter, och för några av dem 

* Andreas Widholm är docent i journalistik vid institutionen för mediestu-
dier (IMS), Stockholm Universitet samt ledamot i Institutet för medie-
studiers styrelse. Fredrik Mårtenson är digital systemutvecklare vid in-
stitutionen för mediestudier (IMS), Stockholms universitet, och har varit 
tekniskt ansvarig för studiens datainsamling.
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utgör mediekritiken en kraftfull resurs för att skapa 
engagemang bland följare och sympatisörer. Främst 
riktas kritiken mot journalistiken i Public Service.

Inför varje nytt riksdagsval förekommer diskus-
sioner om hur den medieteknologiska utvecklingen 
förväntas påverka demokratin. Radio, tv, satellit-
sändningar, gratistidningar, nätnyheter och  sociala 
medier har alla någon gång betraktats i termer av 
både hot och möjligheter för den politiska opinions-
bildningen. Förändringar i mediesystemen innebär 
ofta – men inte alltid – skiften i formerna för den 
 politiska kommunikationen. Statsvetaren Ben Epstein 
konstaterar exempelvis i The only constant is change 
(2018) att relationen mellan medieteknologi och 
 politisk kommunikation kan förstås cykliskt genom 
historien.  Perioder av stabilitet varvas med instabila 
perioder då teknisk innovation möjliggör och ibland 
tvingar politiker att ändra sina kommunikations-
strategier, bland annat beroende på hur tillgänglig den 
nya medie tekniken är, hur den används av politiska 
motståndare, och på vilket sätt den kan komplettera 
eller ersätta gamla former av medieanvändning och 
 påverkansformer. Inför 2018 års val är det framförallt 
de sociala mediernas inflytande på opinionsbildningen 
som stått i fokus för diskussionerna. Bakgrunden 
är den ökade förekomsten av fejkade nyheter, men 
 också en allt mer pressad situation för journalistiken. 
 Donald Trumps vinst i det amerikanska president valet 
2016, markerar på ett tydligt sätt hur makt balansen 
mellan politiker och  nyhetsmedier ändrar karaktär när 
medie konsumtionen i allt högre grad kopplas  samman 
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med sociala  medier. I det nya medielandskapet har 
nyhetsmediernas grindvaktsfunktion försvagats, och 
journalistiken är numera en av flera informations-
källor som medborgare kan vända sig till på daglig 
basis för att orientera sig i olika samhällsfrågor. Med 
detta följer också en legitimitets- och identitetskris 
eftersom journalistikens minskade makt inbegriper 
både förmågan att styra bilden av samhällsaktörerna 
och förmågan att styra med borgarnas syn på journa-
listiken som  sådan. En central del av Trumps kampanj 
handlade om att synliggöra och förstärka den här 
makt förskjutningen genom att konstant ifråga sätta 
journalistikens legitimitet, uppmåla journalister som 
”folkets fiende” och nyhetsföretagen som propaganda-
verktyg i händerna på det liberala etablissemanget i 
Washington. Ett av Trumps viktigaste  dagliga kom-
munikationsverktyg var utan tvekan Twitter. Även om 
andra plattformar – framförallt Facebook – spelade 
en viktigare roll för den politiska mobiliseringen on-
line, så spelade Twitter en alldeles särskild roll i kraft 
av plattformens höga grad av interaktion mellan  olika 
samhällseliter, däribland journalister och nyhets-
medier (Enli, 2017; Chadwick, 2017). Världens journa-
lister följer ivrigt varje stavelse Trump publicerar, vilket 
blottlägger ett slags samspel mellan presidenten och 
de nyhetsmedier han så starkt kritiserar. Själv kritiska 
amerikanska journalister har konstaterat att de  agerat 
som ”lapdogs” snarare än ”watchdogs” då det låtit 
Trumps allt mer extrema retorik styra det  politiska 
samtalet i jakten på klick och virala framgångar i soci-
ala medier (Kristof, 2016). Eller som  Leslie  Moonves, 
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VD för tv-bolaget CBS, uttryckte det i ett känt utta-
lande då Trump tillkännagivit sin kandidatur: ”It may 
not be good for America, but it’s damn good for CBS” 
(Collins, 2016). 

Det finns betydande politiska och medies trukturella 
skillnader mellan USA och Sverige vilket gör att 
 situationen kring valet av Donald Trump inte kan 
 generaliseras till svenska förhållanden. Det råder dock 
ingen tvekan om att användningen av  sociala medier, 
om än i varierande grad, destabiliserar  traditionella 
former av politisk kommunikation även här. Det 
finns också  tydliga tecken på att mediekritik blivit 
en  viktig politisk strategi, åtminstone bland  enskilda 
 politiska aktörer. I det här kapitlet diskuterar vi 
 politisk  kommunikation i sociala medier utifrån en 
svensk kontext med fokus på hur svenska riksdags-
ledamöter använder journalistiken som resurs för 
 politisk  kommunikation på Twitter. Samtidigt riktar 
vi särskild uppmärksamhet mot mötet mellan nya och 
gamla  medier. Våra frågeställningar är som följer:

• Vilken roll spelar nyhetsmedierna i svenska 
riksdags ledamöters kommunikation på Twitter?

• Hur vanligt är det med mediekritik? Vilka står 
 bakom kritiken, och mot vilka medier riktar den sig? 

Kapitlet är disponerat enligt följande. Vi  inleder med 
en kort forskningsbakgrund. Syftet med den är att 
 belysa både vad som är nytt och vad som är  bestående 
i  relationen mellan politiker och  nyhets medier i det 
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 digitala medielandskapet. Detta följs av en kort 
 presentation av  studiens metodik. Därefter följer en 
analys av  materialet. Kapitlet avslutas med en samman-
fattande men också framåt blickande  diskussion kring 
relationen mellan  politiken och  journalistiken inför 
valet i september.

Mellan gamla och nya medielogiker

Den gren av forskningen om politisk  kommunikation 
som specifikt intresserat sig för relationen mellan 
 politiker och nyhetsmedier utgår ofta från  begreppet 
”medialisering”. Medialisering ska inte för växlas med 
begreppet mediering, som främst handlar om hur 
 objekt och idéer återges via kommunikation genom ett 
medium. Medialisering kan istället ses som den grad-
visa process i vilken autonoma och professio naliserade 
medier intagit en allt mer central plats i samhället,  vilket 
i sin tur påverkat hur med borgarna  använder  medierna 
och hur övriga samhälls institutioner  agerar i för-
hållande till och genom dem (Strömbäck, 2008;  Esser, 
2013; Asp, 2014). När  forskare talar om  politikens 
 medialisering är det ett sätt att ringa in hur politiken 
blivit allt mer  beroende av medie uppmärksamhet, och 
att politiker därför tvingats anpassa sig till  mediernas 
sätt att fungera för att få gehör för sina idéer hos 
 väljarna. Medialisering är i den meningen också en 
fråga om maktrelationer mellan politiker och medier. 
Politiker har traditionellt sett haft ett  relativt stort in-
flytande kring vad som uppmärksammas i medierna, 
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medan journalisterna har haft en starkare makt ifråga 
om hur politiken gestaltas i journalistiken (Broersma, 
den Herder & Schohaus, 2013). I det här samman-
hanget är medielogik ett nyckelbegrepp för att för-
stå vad det egentligen är politiker och andra aktörer 
 anpassar sig till för att få uppmärksamhet i  medierna. 
Begreppet används inte på ett entydigt sätt inom 
 forskningen, men en användbar utgångspunkt för en 
studie som denna är att förstå medielogik som ett sätt 
att problematisera både journalistikens konventio-
ner och produktionsvillkor.  Typiska konventioner är 
exempelvis till spetsning, personifiering, förenkling, 
konkretisering och  polarisering (se Hernes, 1979). 
Produktions villkor handlar istället om en  tidnings eller 
radiokanals publicerings rytm, konkurrens relationer, 
målgrupper och innehålls profiler. Ju mer bekant en 
 aktör är med medielogiken utifrån dessa två  perspektiv, 
desto  större chans har denne att anpassa sin kommu-
nikation på ett sådant sätt att det uppmärksammas i 
medierna.  Omvänt så kan politiker utnyttja medie-
logiken på så sätt att känsliga budskap  kommuniceras 
under perioder då riskerna för omfattande  negativ 
uppmärksamhet från medierna är betydligt mindre. 
Det ligger  således i anpassningens natur att politik på 
detta sätt ofta styrs mer av medielogik än av politisk 
logik, och vissa forskare menar att det kan få negativa 
konsekvenser för medborgarnas möjlighet att sätta sig 
in i olika sak frågor (se exempelvis Strömbäck, 2008). 

Även om nyhetsjournalistiken fortfarande är 
den viktigaste informationskälla som svenskarna 



Mediekritik driver Twitteraktivitet | 111110 | Andreas Widholm och Fredrik Mårtenson

 använder sig av för att orientera sig i olika sakfrågor 
så finns det tecken på att politikens medialisering 
tar sig delvis andra uttryck idag än de som beskrivits 
ovan. Bakgrunden är givetvis det faktum att de  sociala 
 medierna  upptar allt större plats och tid i människors 
vardag. Det finns helt enkelt en uppsjö nya  faktorer 
som  politiker behöver anpassa sig till för att nå ut 
i det digitala medie landskapet. En central aspekt i 
denna utveckling är att de aktörer som tidigare var 
helt beroende av de etablerade medierna för att nå ut 
med sina budskap, nu själv har blivit aktiva medie-
producenter (Ekman & Widholm, 2015; 2017). Ser 
man till de  senaste årens utveckling finns inte myck-
et som  tyder på att sociala  medier skulle innebära en 
försvagning av de egenskaper som traditionellt till-
skrivits de  traditionella mediernas  logik. Tvärtom ser 
vi hur  politikens  personifiering antar helt nya dimen-
sioner när politiker kommunicerar i sociala medier. 
Den  politiska  retoriken är bitvis stenhård och tenderar 
att förstärka polariseringen mellan aktörer och mel-
lan partier. På Twitter kommunicerar användarna i 
 korta meningar om numera max 280 tecken i taget, en 
begränsning som ofrånkomligen skapar en grogrund 
för för enklingar. Twitter liksom nyhets journalistiken 
drivs också i hög grad av snabbhet. De här egenska-
perna tycks alltså inte vara  bundna till  medierna i sig, 
snarare uppstår de i  relationen  mellan aktörer då de 
agerar i och genom medier (se Asp, 2013).

De sociala mediernas specifika logik kan istället 
kopplas samman med nya distributionsformer vilka 
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skiljer sig på flera avgörande sätt från traditionella 
nyhets medier. För det första så bygger kommunikation 
i sociala medier på viralitet; för att informationen ska 
nå ut krävs inte bara att meddelandet i sig är innehålls-
mässigt attraktivt – det måste också kommuniceras 
på ett sätt som gör att användare i sociala medier är  
villiga att distribuera det vidare genom delningar, 
kommentarer och gillamarkeringar. För det andra 
så bygger sociala medier på algoritmer som väver 
 samman människor genom att spåra social affinitet 
och  gemensamma intressen i deras användar beteenden 
(Nielsen, 2017; Singer, 2014). Det finns med andra ord 
inga publiker i traditionell mening i sociala medier utan 
istället formeras användare i ”nätverk av lika sinnade” 
där informationsflödena till stor del är är  villkorade av 
att deltagarna delar information med varandra ( Klinger 
& Svensson, 2015). Denna  struktur ligger också bort-
om både politikers och nyhets mediers kontroll, vilket 
skapat en betydande ”plattforms makt” hos  företag 
som Facebook och Twitter (Van Dijck, 2013). Så hur 
ska vi förstå politisk kommunikation in en tid då medie-
strukturerna blivit allt mer komplexa? Medie forskaren 
Andrew Chadwick (2017) argumenterar i boken The 
Hybrid Media System för att vi  måste gå bortom 
distink tionen mellan ”nya” och ”gamla”  medier för 
att förstå politisk kommunikation i det  digitala medie-
landskapet. Detta betyder att vi själv fallet behöver peka 
på avgörande skillnader mellan medieformer då de är 
relevanta, men också rikta upp märksamheten mot hur 
de samverkar och graviterar mot varandra i form av 
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”systemisk hybriditet” (Chadwick, 2017, s. 158). Ingen 
politiker kan kommunicera enbart via  sociala medier 
för att nå framgång, utan det existerar fortfarande ett 
starkt beroende förhållande mellan politiska aktörer 
och de traditionella medie företagens i kraft av deras 
räckvidd. Detta gäller i synnerhet den kommunikation 
som äger rum på Twitter. Plattformen används idag av 
25 procent av  befolkningen, men bara av 6 procent på 
daglig basis. Mest använt är Twitter i de yngre ålders-
grupperna; bland de som är 16–25 år är nästan hälften 
användare, och 16 procent dagliga  sådana (Davidsson 
&  Thoresson, 2017). Trots dessa siffror så finns det 
ett relativt stort politiskt engagemang på Twitter, och 
det beror  sannolikt på sammansättningen av de som 
använder plattformen, snarare än räck vidden. Hybri-
ditet  bildar utgångspunkten även för den här studien 
eftersom vi är intresserade av på vilka sätt nyhets-
journalistiken används som resurs för politisk kommu-
nikation på Twitter. 

Metod och material

Studien bygger på en kombination av automatiserad 
och manuell innehållsanalys (Neuendorf, 2017) av 
tjänstgörande riksdagsledamöters publiceringar på 
Twitter under sammanlagt fyra veckor (16 januari– 
13 februari 2018). Den 16 januari hölls partiledar-
debatt i riksdagen, vilket också markerade start skottet 
för 2018 års valrörelse. Eftersom vi fokuserar på tjänst-
görande riksdagsledamöter innebär det sam tidigt att 
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några politiska nyckelaktörer inte förekommer i våra 
data, exempelvis svenska ministrar samt parti ledare 
som saknar riksdagsplats. Där vi finner det relevant 
kommer vi därför att komplettera  analysen med  siffror 
som kan skapa fler nyanser i bilden av framförallt 
partiernas inflytande. Värt att notera är också att en 
av Sveriges mest inflytelserika politiker på Twitter, 
 moderaten Hanif Bali, lämnat både plattformen och 
sin plats i moderaternas partistyrelse efter  omfattande 
kritik. Balis avgång ägde rum efter att insamlingen 
 avslutats, vilket innebär att han fortfarande spelade 
en viktig roll under den period som undersökts.1 Data 
har samlats in med hjälp av en insamlingsplattform 
som utvecklats av författarna och som är placerad 
på institutionen för mediestudier (IMS), Stockholms 
 universitet. Plattformen utgår från Twitters API, och 
gör automatiserade sökningar efter ett bestämt tids-
intervall (i det här fallet var 15:e minut). Fördelen med 
detta tillvägagångsätt är att risken för bortfall mini-
meras samtidigt som det finns möjlighet att ta  hänsyn 
till dynamiska aspekter i materialet, t ex antalet del-
ningar och likes som ständigt förändras. Vid varje 
hämtningstillfälle samlades både nya och gamla data 
in. Om en tweet som redan samlats in hade förändrade 
data (nya likes och retweets) uppdaterades informa-
tionen i plattformen.2 De konton som samlats in har 

1 Även om Hanif Bali har lämnat Twitter så är han aktiv på Facebook där 
han också har en betydande följarskara.

2 Data som använts för den manuella innehållsanalysen exporterades från 
plattformen en vecka efter att perioden avslutats. Data för partiernas 
 position på Twitter under samma period exporterades 12 april.
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synkroniserats mot riksdagens öppna data där vi fått 
fram vilka riksdagsledamöter som är tjänstgörande, 
samt information om partitillhörighet, kön, ålder och 
andra bakgrundsvariabler (alla diskuteras dock inte i 
det här kapitlet). 

Publiceringar på Twitter antar tre huvudsakliga 
 former: Tweets, retweets samt replies. Tweets kan 
 betraktas som originalmeddelanden, medan retweets 
utgör okommenterade vidarebefordringar av  andra 
aktörers meddelanden. Replies utgörs av direkt 
 adresserade svar till andra aktörers tweets. Mellan den 
16 januari och 14 februari publicerade de svenska riks-
dagsledamöterna sammanlagt 21 206  meddelanden 
varav 45 procent var retweets. Eftersom vi primärt 
är intresserade av riksdagsledamöternas egna kom-
munikation valde vi att begränsa analysen till tweets 
och replies, dvs publiceringar där användarna aktivt 
 bidragit med egen information. Utifrån dessa  kriterier 
var det totala antalet publiceringar (N) under  perioden 
11 632. Dessa data har sedan bearbetats i ett andra steg 
där vi sorterat ut publiceringar som på ett tydligt sätt 
relaterar till nyhetsmedier. Här handlar det om tweets 
som innehåller länkar till nyhetsmedier (direkt eller 
till innehåll  delat av nyhetsmediernas twitterkonton), 
samt tweets som innehåller om nämningar ( mentions) 
av antingen specifika nyhetsmedier ( exempelvis 
@ dagensnyheter) eller specifika redak tioner (exempel-
vis @DNKultur). Det totala antalet medierelaterade 
publiceringar enligt denna definition var 2 554, och 
det är dessa som ligger till grund för den manuella 
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innehållsanalysen. Värt att notera är att vi inte har 
 räknat in tweets som enbart innehåller omnämningar 
av  enskilda journalister eftersom vi bedömde att det 
 skulle skapa en allt för stor osäkerhet kring urvalets 
kvalitet och tillförlitlighet. En bredare definition som 
även  inkluderar mentions av enskilda journalister 
skulle innebära en något högre andel medierelaterade 
tweets än vad som analyseras här.

Den manuella analysprocessen inleddes med ut-
vecklingen av en kodbok innehållande ett antal 
 variabler och variabelvärden. Kodboken testades i en 
mindre pilotstudie vilket föranledde ett antal  mindre 
kategorijusteringar. Den slutgiltiga kodningen av 
materialet genomfördes därefter av en forsknings-
assistent.3 Ett slumpmässigt urval om 10 procent 
dubbel kodades av assistenten för kontroll av intra-
reliabilitet. Testet visade på god överenstämmelse för 
samtliga variabler.4 De manuellt kodade  variabler som 
används i kapitlet är tweetens primära funktion, samt 
typ av mediekritik. Utöver dessa är antal retweets, 
gilla-markeringar samt medietyp centrala variabler i 
analysen. Dessa kodades inte manuellt utan exporte-
rades genom automatiska  omkategoriseringar  direkt 

3 Ett stort tack riktas till forskningsassistent Sanna Lundsten som arbetat 
med kodningen.  

4 Cohen’s Kappa användes för kontroll av reliabilitet för de manuellt koda-
de variablerna. Resultaten varierade mellan .833 och .909 vilket visar på 
en god överensstämmelse mellan originalkodning och dubbelkodning.
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från insamlingsplattformen.5 Retweets och gilla-
markeringar kommer i analysen att summeras till 
ett värde vi kallar reaktioner. Eftersom en användare 
potentiellt både kan gilla och retweeta ett inlägg så 
 betecknar värdet inte unika individer. Däremot kan 
det ge en fingervisning om det engagemang som olika 
typer av inlägg skapar. Avslutningsvis så är det viktigt 
att förhålla sig kritisk till både antal följare och olika 
spridningsmått på Twitter eftersom botar och fejk-
konton är mycket vanligt.

De politiska aktörerna

Låt oss börja med att ge en överblicksbild kring 
 partierna och riksdagsledamöternas roll på Twitter 
(se tabell 1). Moderaterna är det parti som samlar 
både flest följare och skapar mest reaktioner bland 
Twitter användarna. Det är lätt att tro att denna tät-
position beror på att moderaterna är att stort parti 
med många  ledamöter representerade i riksdagen och 
därmed  också på Twitter. Den främsta anledningen 
till moderaternas position handlar dock om att partiet 
under perioden hade riksdagens i särklass mest aktiva 
twittrare i Hanif Bali, Lars Beckman och Jan Ericsson. 
Tillsammans utgör deras twittrande ungefär en tredje-
del av samtliga inlägg publicerade av riksdagsleda-
möterna under perioden. 

5 Se analysen för kategorivärden för ovan nämnda variabler. 
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Tabell 1. Partiernas position på Twitter under perioden. 

Parti Ledamöter Tweets Följare Reaktioner Reak/tweet Ledande aktörer 

M 56 5 558 267 817 308 777 56
Hanif Bali (78%) 
Lars Beckman (8%) 
Jan Ericson (5%)

SD 20 684 149 743 36 318 53
Paula Bieler (47%) 
Richard Jomshof (8%) 
Sven-Olof Sällström (6%)

C 14 974 138 637 35 523 37
Staffan Danielsson (54%)  
Annie Lööf (36%) 
Rickard Nordin (4%)

V 12 873 173 385 31 707 36
Jonas Sjöstedt (58%) 
Ali Esbati (12%) 
Jens Holm (7%)

L 12 868 211 531 27 273 31
Jan Björklund (60%) 
Roger Haddad (17%) 
Fredrik Malm (13%)

S 43 1 213 143 664 9 771 8
Anders Ygeman (30%) 
Elin Lundgren (16%) 
Hillevi Larsson (9%)

MP 15 854 50 542 7 968 9
Carl Schlyter (41%) 
Lorentz Tovatt (23%) 
Lise Nordin (14%)

KD 13 483 37 303 4 129 9
Andreas Carlson (38%) 
Caroline Szyber (27%) 
Jakob Forssmed (14%)

Kommentar: Tabellen visar antalet twittrande tjänstgörande ledamöter för varje parti 
samt det totala antalet tweets, följare och reaktioner under den studerade  perioden. 
Ledande aktörer avser de tre ledamöter inom respektive parti som genererar mest 
 reaktioner (siffran inom parentes avser relativt inflytande inom respektive parti i  procent). 
Antalet följare har beräknats genom att summera antalet följare för  ledamöterna inom 
varje parti; det är alltså inte fråga om unika individer/konton. Politiska ”vildar” som 
 saknar partitillhörighet presenteras inte i tabellen.

En hög inläggsfrekvens är knappast en garant för stor 
spridning, men Moderaterna ligger – trots det om-
fattande antalet tweets – i topp också när det gäller 
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 antal reaktioner per tweet. Detta beror dock främst på 
Hanif Bali som genererar en relativt konstant ström av 
reaktioner oavsett vad han publicerar. Ingen ledamot 
var så dominant på Twitter inom sitt parti som Bali var 
under den studerade perioden; han genererade ensam 
hela 78 procent av moderaternas reaktioner. Bakom 
moderaterna bildar Sverigedemokraterna, Centern, 
Vänsterpartiet och Liberalerna en grupp med medel-
stort inflytande. Liberalerna har förvisso många följ-
are, men genererar något mindre reaktioner jämfört 
med de övriga. I botten finner vi Social demokraterna 
och Miljöpartiet samt Kristdemokraterna.  Positionen 
för de två förstnämnda bör ses i ljuset av att de är 
regerings partier vars främsta aktörer är ministrar i 
 regeringen och antingen saknar riksdagsplats eller har 
aktiva ersättare i riksdagen. Ser vi bortom den data som 
analyserats här så är Socialdemokraternas  främsta 
 aktörer på Twitter utrikesminister Margot Wallström, 
socialminister Annika Strandhäll, samt civil minister 
Ardalan Shekarabi. Om samtliga  ministrar räknats 
in i underlaget skulle Social demokraterna vara det 
 andra största partiet på Twitter i termer av reaktioner 
(42  989), men fortfarande efter Moderaterna under 
den period som undersökts. Ebba Busch Thor är Krist-
demokraternas främst twittrare, men saknar även hon 
riksdagsplats och finns heller inte med i  materialet. 
Vårt fokus på tjänstgörande riksdagsledamöter har 
med andra ord vissa begränsningar, inte minst efter-
som många partier har aktiva och inflytelse rika  aktörer 
utanför riksdagen (exempelvis bland de  aktörer som 
kandiderar för att få en plats efter valet). 
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Nyhetsmediernas roll i kommunikationen

Vilken övergripande roll har nyhetsmedierna i  svenska 
riksdagsledamöters twitterflöden? Som noterats tidig-
are så kan ingen politiker kommunicera  enbart via 
 sociala medier, utan det existerar  fortfarande ett starkt 
beroendeförhållande mellan politiska  aktörer och de 
traditionella medieföretagens stora informations-
räckvidd. Frågan är i praktiken inte om nyhets-
medierna spelar en viktig roll, utan snarare hur och 
vilken utsträckning de präglar den politiska kom-
munikationen. De 2 554 tweets som definierats som 
medierelaterade i den här undersökningen utgör 22 
procent av det totala materialet. Över en femtedel av 
all kommunikation rör alltså på ett eller annat sätt de 
etablerade mediernas verksamhet. Då ska vi komma 
ihåg att denna siffra skulle vara ännu högre med en 
bredare definition av medierelationer. Dessutom har vi 
inte räknat med retweets, där nyhetsmedierna utgör en 
stor del. Ser man till andelen medierelaterade tweets 
inom  respektive parti så finns det signifikanta skillna-
der (ej i tabell). Mest mediebundna är Liberalerna (28 
procent) och Moderaterna (27 procent). Minst medie-
relaterade tweets har Centern och Krist demokraterna 
(12 procent), medan övriga partier varierar mellan 
14 och 18 procent. Även om det finns vissa skillnader 
mellan partierna så vittnar siffrorna om det som 
 Andrew Chadwick (2017) definierat som medie-
systemisk  hybriditet, där nya och gamla medielogiker 
uppenbart möts snarare än ersätter varandra. Sociala 
medier är i den meningen inte bara kanaler för ”nya” 
former av politisk kommunikation, utan de utgör 



Mediekritik driver Twitteraktivitet | 121120 | Andreas Widholm och Fredrik Mårtenson

också verktyg för att sprida de politiska budskap som 
publiceras inom ramen för de traditionella  medierna. 
Tidigare forskning om politisk kommunikation på 
exempel vis Instagram har också visat att medverkan 
och synlighet i traditionella medier har ett viktigt 
symboliskt värde även i sociala medier eftersom det 
ökar de politiska budskapens legitimitet och hjälper 
 politiker att framställa sig själva som framgångsrika 
och trovärdiga (Ekman & Widholm 2017; 2014).

Tabell 2. Vilka medietyper länkar svenska  
riksdagsledamöter till?

n Procent

Storstadspress 908 45

Landsortspress 500 25

Public Service 384 19

Tidskrifter 136 7

Utländska nyhetsmedier 62 3

Digitala nyhetsmedier 29 1

Kommersiell Radio och TV 21 1

Totalt 2 040 101*

Kommentar: Tabellen visar vilka medietyper som förekommer i riksdagsledamöternas 
twitterflöden baserat på länkar. Procenttalen har avrundats till heltal vilket gör att totalen 
överstiger 100.

Tabell 2 ovan visar fördelningen mellan medie-
typer inom de 2 040 tweets som länkade till olika 
 nyhetsmediers innehåll. Den största kategorin utgörs 
av storstadspress, vilket inkluderar tidningar  baserade 
i Stockholm, Göteborg och Malmö, däribland de 
 stora morgontidningarna liksom kvällstidningarna. 
En fjärde del av alla länkar gick till lokal press utanför 
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 storstäderna, medan nära en femtedel gick till journa-
listik producerad av public service -bolagen,  nationellt 
och lokalt. Tidskriftstexter utgör en  mindre men för-
visso betydande andel av det länkade  materialet,  medan 
nya digitala nyhetssajter samt kommersiell radio och 
tv (i praktiken TV4) förekommer i liten utsträckning. 
Ser vi till specifika mediehus, så är det Expressen som 
får allra mest utrymme (ej i tabell).  Expressens  artiklar 
 utgör 14 procent totalt, vilket är nära dubbelt så  mycket 
som för konkurrenten Aftonbladet (8 procent) och 
 betydligt mer än både DN och SVD (båda 8  procent). 
De två public service-bolagen SR och SVT når 9 
 respektive 8 procent, eller omkring en femtedel totalt 
sett. Bland den lokala journalistiken står Gefle Dag-
blad, Arbetarbladet och Hela Hälsingland ut6, men här 
finns  också en lång svans av publikationer som bidrar 
till landsortspressens position i materialet. 

Användningen av journalistiken som resurs för 
 politisk kommunikation är mångfacetterad. I sociala 
 medier är det inte ovanligt att politikers professionella 
och privata liv blandas samman, och det är ofta svårt att 
dra tydliga gränser dem emellan. Det finns starka drag 
av ett slags vardagskommunikation som inte skiljer sig i 
nämnvärd bemärkelse från hur andra aktörer  använder 
plattformen. I tabell 3 nedan sammanfattas de olika 
funktioner som identifierats. Här utgår vi inte bara 
ifrån länkat material, utan också om redaktioner eller 
medier blivit omnämnda vilket gör att det totala antalet 

6 Den starka positionen för dessa tre tidningar är till stor del en effekt av 
den moderata riksdagsledamoten Lars Beckmans twittrande. Beckman 
står för merparten av länkningarna. 
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är  något högre än i föregående tabell. Det absolut vanli-
gaste sättet att använda nyhetsmedier på är att  använda 
dem som underlag för att kommentera en pågående 
händelse och/eller ange en åsiktsposition kring en fråga 
som fått uppmärksamhet i journalistiken (38 procent). 
Den näst vanligaste funktionen är mer passiv, och inne-
bär att man helt enkelt delar artiklar utan att själv lägga 
till någon nämnvärd information. Gemensamt för båda 
är att de sätter händelser, sakfrågor och debatter i  fokus, 
och att de utgår från att det som förmedlas genom 
journa listiken är sant. Annorlunda uttryckt så används 
journalistiken för att bidra till hur en politiker eller ett 
parti uppfattas genom att de associeras med specifika 
sak frågor, händelser och värderingar.

Tabell 3. Medierelaterade tweets: funktioner och reaktioner. 

Funktion n % Reaktioner Reak/tw Median

Kommentar om aktuell händelse 962 38 45 338 47 4

Nyhetsdelning 630 25 3 937 6 2

Politisk marknadsföring  
(parti/block)

271 11 10 777 40 7

Politisk kritik 202 8 13 995 69 14

Personlig marknadsföring 217 8 4 166 19 6

Mediekritik 170 7 24 753 146 17

Medieberöm 44 2 1 630 37 8

Passiv mention 43 2 188 4 1

Politiskt beröm/erkännande 15 1 404 27 6

Totalt 2 554 102* 105 188 41 4

Kommentar: Tabellen visar fördelningen av olika funktioner beträffande riksdags
ledamöters användning av nyhetsmedier. Reaktioner är ett mått som summerar antal 
gillamarkeringar och retweets. *Procent har avrundats till heltal vilket gör att totalen 
blir mer än 100. 
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Ungefär en femtedel av materialet utgörs av olika 
former av politisk marknadsföring. Med politisk 
marknads föring avses här hänvisningar till exempel-
vis egenförfattade debattartiklar, eller till olika former 
av medverkan i nyhetsmedier och debatter. Den här 
kommunikationen kan i sin tur delas upp i personlig 
marknads föring (8 procent totalt), och marknads-
föring av respektive parti eller block (11 procent  totalt) 
och båda får ungefär lika mycket uppmärksamhet 
i materialet. Ytterligare en funktion vi identifierat i 
 användningen av nyhetsmedier är att  använda journa-
listiken som verktyg för att sprida politisk kritik mot 
andra aktörer (8 procent). Istället för att peka på sina 
egna goda sidor, handlar det här om att peka på  andra 
aktörers dåliga sidor. Den  politiska kritiken riktas mot 
andra politiker eller partier likväl som mot exempel-
vis arbetet av och inom olika myndigheter. Ett tydligt 
exempel under perioden var utnämningen av Dan 
 Eliasson som ny generaldirektör för Myndig heten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB); nyhets-
bevakningen av tillsättningen  användes som verktyg 
för att kritisera både regeringen och Eliassons för måga 
och kompetens. Mediekritiken, slutligen, utgör under 
perioden 7 procent av materialet. Till skillnad från 
den övriga kommunikationen, så riktas uppmärksam-
heten här mot journalistiken, mot medieföretagen 
 eller i vissa fall mot enskilda journalister. Även om 
den här kommunikationsformen inte på något sett 
 dominerar flödet, så tycks den bära på egenskaper 
som väcker  engagemang bland användarna. I tabell 3 
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framgår  också vilka funktioner som genererar flest 
 reaktioner. En tydlig skillnad syns för det första mellan 
passiva och aktiva funktioner. Att bara dela informa-
tion ger mycket lite utdelning i termer av reaktioner. 
Den  personliga marknadsföringen tycks heller inte ha 
någon stark effekt bland följarna. Mediekritiken är 
den funktion som får överlägset mest reaktioner per 
tweet. Under perioden var det genomsnittliga antalet 
reaktioner per mediekritisk tweet 146, vilket är mer än 
dubbelt så många som för den politiska kritiken som 
är den funktion som har näst högst värde (69). Båda 
funktionerna kan betecknas som negativa och kon-
frontativa vilket i sig tycks skapa engagemang. Tweets 
som är kritiska mot medierna får under den här perio-
den mer än fyra gånger så många reaktioner per tweets 
jämfört med de som är positiva och berömmande. Att 
mediekritiken står ut på detta vis understryker att 
 negativa attityder till journalistiken bland vissa följar-
grupper tydligt omsätts i aktivt engagemang i form 
av delningar och gillamarkeringar. Överlag var flera 
mediekritiska tweets bland de allra mest delade under 
perioden, vilket också gör att det var en mycket stor 
spridning i antalet reaktioner kopplas till kritik. Detta 
framgår av medianvärdet som ligger på 17, vilket fort-
farande placerar mediekritiken i topp, men avståndet 
krymper betydligt, särskilt till den politiska kritiken 
(14). Den tweet som genererade mest reaktioner av alla 
under perioden (4 423) publicerades av Hanif Bali och 
riktades mot SVT-programmet Opinion Live:
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”Opartiska” @SVTOpinion - ljuger och mörkar med-
vetet ihop en story om en nyanländ från Malmö för att 
 kasta skit på Moderaterna i Staffanstorp. Sen har Helin 
och Co mage att yra om Fake news? Ni är ju Sveriges 
största producent av lögner och propaganda. 

Balis tweet rymmer förutom mediekritik också en 
 politisk tematik som alltid genererar stort engage-
mang i sociala medier, nämligen migrationsfrågan. 
 Tidigare forskning visar att det finns en betydande 
misstro mot journalistiken när det gäller frågor som 
rör just  migration (Andersson, 2017), så när medie-
kritik och migrationskritik vävs samman skapas där-
med ett innehåll med stor spridningspotential.   Detta 
syns också bland de mediekritiska inlägg som fick 
 allra flest reaktioner under perioden, vilka till stor del 
handlar om just nyhetsbevakningen om invandring, 
 integration, rasism, och brottslighet i de svenska för-
orterna. Dessa teman kan alltså till stor del förklara 
varför viss typ av mediekritik får större spridning än 
annan. Medie kritiken generellt kan dock inte redu-
ceras till migrations frågan utan den är mer mång-
facetterad än så. 

Vid sidan av migration och integration så 
framträder fyra aspekter som särskilt viktiga när det 
gäller den  politiska mediekritiken på Twitter. För det 
första så har den en stark politisk slagsida (ej i tabell). 
I detta sammanhang bör det sägas att mediekritik inte 
 primärt  varit en höger/ vänsterfråga i svensk  politik, 
utan det har förekommit över hela den politiska  skalan, 
även om argumenten sett olika ut.  Traditionellt har 
de  höger orienterade  kritikerna argumenterat för att  
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journalist kåren är politiskt vänster vriden och att detta 
får tydliga effekter i  nyhets journalistikens perspektiv 
och  problematiseringar. De vänster orienterade kriti-
kerna å andra sidan, pekar ofta på ägarförhållanden 
och den  starka  borger liga  dominansen på de  svenska 
ledarsidorna och att  denna skulle spilla över även 
på  perspektiven och  analyserna i nyhetsmaterialet 
( Strömbäck & Nord, 2017, s. 26). Bland riksdags leda-
möterna på Twitter uttrycks dock mediekritik i be-
tydligt högre grad av politiker som befinner sig högerut 
på det politiska  spektrumet.  Moderaterna står för nära 
tre fjärde delar av all mediekritik i materialet (84 pro-
cent). Ser vi till  andelen mediekritik inom respektive 
parti så  ligger  Moderaterna och Sverige demokraterna 
på samma nivå (9 pro cent av de medierelaterade 
tweetsen i dessa partier var mediekritiska). Övriga 
partier uppvisar avsevärt lägre nivåer, och för Social-
demokraterna och Miljöpartiet handlar det om  under 
1 procent, det vill säga enstaka publiceringar. För det 
andra så är kritiken starkt knuten till tre  moderata 
 aktörer, Lars  Beckman, Jan Ericsson och Hanif Bali. 
De tre står för 72 procent av all mediekritik i  materialet. 
För Beckman och Bali är mediekritiken den  kategori 
som totalt sett genererade mest reaktioner  under 
 perioden – trots att  kategorin som sådan utgör en 
 ganska liten del av deras  totala användning av nyhets-
medier. För Jan Ericsson var mediekritiken den funk-
tion som bidrog näst mest vid sidan om kommenterar 
kring pågående händelser. Det är således knappast en 
slump att de tre aktörer inom moderaterna som har 
störst in flytande också är de som till störst del använ-
der mediekritik som politiskt verktyg i kommunikatio-
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nen. För det tredje så är mediekritiken specifik snarare 
än  generell i den bemärkelsen att den i huvudsak riktas 
mot publicservicemedierna (se tabell 4).

Tabell 4. Vilka medier utsätts för kritik?

n Procent*

SVT 90 46

SR 56 29

Press 25 13

Nyhetsmedier generellt 14 7

Nyhetsbyrå 5 3

Kommersiell TV/Radio 4 2

Digitala nyhetsmedier 1 1

Total 195 101

Kommentar: Tabellen visar förekomsten av olika medietyper i den politiska medie
kritiken. *Procent har avrundats uppåt och baseras på det totala antalet förekomster 
(n=195) och inte på det totala antalet mediekritiska tweets, detta eftersom flera företag 
kan nämnas i en och samma tweet.

SVT och SR förekommer i hela 75 procent av de   
kritiska omnämningar som registrerats. Här före-
ligger dock en viss osäkerhet eftersom vi inte kan 
 generalisera  resultaten bortom undersöknings-
perioden. Att public  service utsätts för mer kritik än 
andra medier är dock inte särskilt förvånande efter-
som det vilar ett  särskilt ansvar på Sverige radio och 
SVT när det gäller oberoende och opartiskhet. Det 
handlar också om den politiska slag sidan i kritiken 
då public service  oftare angrips från höger än från 
 vänster.  Resultaten bör dock ses i ljuset av hur vi valt 
ut och definierat medie relaterade publiceringar på 
 Twitter. Inom  pressen har  enskilda journalister och 
 skribenter en mer  fram skjuten  position, och de har 
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också en  friare roll på  Twitter än vad  anställda inom 
public service kan ha. Det är därför möjligt att medie-
kritik riktad mot  pressen är mer person orienterad, 
 vilket inte fångas fullt ut i den här studien.

En fjärde och sista aspekt som bör lyftas fram 
 handlar om vilken typ av mediekritik som uttrycks. 
Det vanligaste är att utmåla journalistiken – främst 
den som produceras inom ramen för public service – 
som partisk. I det här fallet handlar det om  partiskhet 
till förmån för den rödgröna sidan, alternativt till 
nackdel för oppositionspartierna på den högra  sidan. 
Vid  sidan om partiskhet så utgår en stor del av  kritiken 
från att journalistikens verklighetsbilder är vilse-
ledande  eller att de inte visar ”hela sanningen”. En 
viktig del av  kritiken handlar också om problem med 
journalistikens trovärdighet. Den här kritiken riktar 
misstro mot aktuella publiceringar i ljuset av hur jour-
nalistiken  behandlat liknande händelser och fenomen 
vid  tidigare tillfällen. Avslutningsvis är det också värt 
att notera att en relativt liten del av kritiken handlar 
om att peka på konkreta faktafel i rapporteringen, 
även om det förekommer i 12 procent av fallen. Från 
detta kan vi därmed konstatera att kritiken till stor 
del handlar om ett missnöje med de journalistiska 
perspektiven och tolkningsriktningarna,  snarare än 
att innehållet skulle vara falskt eller felaktigt. Bland 
de medie kritiska tweets som genererar allra flest 
 reaktioner finns dock sällan utrymme för nyanser. Där 
handlar det allt som oftast om att konfrontera jour-
nalistiken i mycket hårda ordalag genom termer som 
propaganda, lögner, mörkläggning och ”fake news”. 
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Tabell 5. Förekomst av olika typer av mediekritik.

n Procent*

Partiskhet 68 40

Vilseledande beskrivning 33 19

Trovärdighetsproblem 24 14

Ämnesval och nyhetsvärdering 21 12

Faktafel 20 12

Ideologisk kritik 11 6

Språkliga/tekniska problem 2 1

Kommentar: Tabellen visar förekomsten av olika mediekritiska teman. Variablerna som 
använts här var dikotoma, vilket betyder att en tweet kunde kodas för flera teman sam
tidigt. *Procentsiffran baseras på det totala antalet mediekritiska tweets (n=170) och 
inte på det totala antalet kodade teman. 

Sammanfattande diskussion

I det här kapitlet har vi studerat hur nyhets medier 
 används som resurs för politisk kommunikation på 
Twitter av svenska tjänstgörande riksdags ledamöter. 
Resultaten visar att sociala medier på intet sätt 
 fri kopplar politiker från journalistiken – över en 
femte del av alla tweets i vårt material relaterade till 
nyhets medier, även om det fanns noterbara  variationer 
 mellan partierna. Resultaten kan ses som en  indikation 
på att politisk kommunikation fortsätter att ske i sam-
spel med nyhetsmedierna, även om interaktionen 
 givetvis också sker i relation till andra typer av aktörer 
som inte studerats här (t ex andra politiker, intresse-
organisationer, medborgare osv). Svenska riksdags-
ledamöter bidrar aktivt till att sätta journalistiken i 
centrum av den demokratiska debatten och sannolikt 
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bidrar de också med trafik till de svenska  nyhetssajterna 
(även om omfattningen är okänd åtminstone i den här 
studien). I den meningen utgör politikers twittrande 
knappast något hot mot journalistiken.  Användningen 
av mediematerial sker främst genom kommentarer och 
personlig och politisk marknadsföring, men så  mycket 
som en fjärdedel var dessutom okommenterade del-
ningar av journalistiskt material. Vi lever emellertid i 
en tid då journalistiken utsätts för mycket hård poli-
tisk kritik världen över, och det finns spår av det även 
i svensk politisk kommunikation. Resultaten visar 
att det finns en klar slagsida åt höger i mediekritiken 
och att moderaterna står ut bland de övriga  partierna 
när det gäller antalet publiceringar. Det har också 
 visat sig att kritiken är starkt bunden till några få ak-
törer samt att det framförallt är public service och i 
 synnerhet SVT som utsätts för kritik. Den period som 
 studerats inbegrep två  publiceringar som fick  särskilt 
stor uppmärksamhet: SVT-programmet Opinion 
 Lives  debatt om boende för nyanlända i Staffanstorp, 
samt P4  Göteborgs granskning av en av  Moderaternas 
val filmer i vilken klipp bilder från Kanada användes 
för att illustrera miss förhållanden i  Göteborgs för-
orter. Båda  publiceringarna gav en  negativ bild av 
 Moderaterna, och de kan också kopplas till debatten 
om  migration och  integration i Sverige, vilka är ämnen 
som får   särskilt stor uppmärksamhet i sociala medier. 

Mediekritik bör självfallet inte ses som något 
i  grunden negativt. Tvärtom tillför saklig och väl 
under byggd mediekritik nödvändigt syre till den 
 demokratiska samhällsdebatten. Den kan också  bidra 
till att problematisera journalistikens makt i sam-
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hället. Om journalistiken publicerar felaktiga upp-
gifter  eller feltolkar grundläggande fakta i sin rappor-
tering kan det aldrig vara negativt att uppmärksamma 
detta. Journalistikens främsta uppgift är att producera 
sann och relevant information, och en väl fungerande 
mediebransch klarar av att möta saklig kritik. I bästa 
fall kan Twitter på så sätt bidra till att journalistiken 
blir bättre och mer pålitlig. Långt ifrån all mediekritik 
i sociala medier är dock saklig, och i värsta fall kan den 
istället bidra till ökad misstro mot medier inklusive hat 
och hot mot journalister. Resultaten i kapitlet visar att 
mediekritik har en potential att generera starka reak-
tioner, och det betyder också att den kan missbrukas 
som ett politiskt instrument i jakten på likes, följare 
och väljare. Även här krävs fortsatta studier som in-
riktar sig på kvaliteten i argumentationen inklusive 
om mediekritiken tenderar att vara styrd av fakta eller 
känslor. En ökad diskussion behövs också kring  syftet 
med kritiken inklusive den politiska slagsidan och 
tyngdpunkten på public service. 

Inom forskningen har den journalistiska medie-
logiken länge betraktats som ett problem efter-
som den sägs premiera dramatiskt innehåll och 
 polariserande vinklingar som får stor uppmärk-
samhet (på  bekostnad av det goda demokratiska 
samtalet). Det är därför inte utan ironi som man 
kan  konstatera att det  knappast  behöver bli mindre 
 polariserat och förenklat då  politiker själva har mak-
ten över kommunikationen.  Frågan är om inte en av 
journalistikens allra  viktigaste funktioner idag är att 
dämpa och  balansera den  polarisering som tenderar 
att  definiera det  politiska samtalet i  sociala medier. I 
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dagens  hybrida  medie landskap har fler aktörsgrupper 
inflytande över det  demokratiska samtalet än någon-
sin, vilket också gör att plattforms makten ökar för 
 socialamedie företagen. Därför vilar det ett extra stort 
 ansvar på journalistiken att  leverera en allsidig och 
korrekt bevakning. Ett betydande a nsvar vilar  också 
på de  politiska aktörerna att bidra till en ärlig och 
kunskaps baserad debatt,  inklusive den som behandlar 
hur nyhets medierna sköter sitt uppdrag. Avslutnings-
vis finns det skäl att understryka begränsningarna i 
den politiska kommunikationen på Twitter. Ett  fåtal 
aktörer har tveklöst ett visst  inflytande i termer av 
 reaktioner, och det förstärks genom att debatter som 
får stor spridning i sociala medier ofta lyfts fram av de 
traditionella medierna. För det stora flertalet är dock 
både följarna och reaktionerna få, och i flera fall är de 
i princip obefintliga. 
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De senaste åren har det pågått en intensiv debatt om 
en förmodat pågående förtroendekris för svenska 
 medier. Forskning visar dock att medieförtroendet 
har legat stabilt under hela 2000-talet, både för  medier 
som samhällsinstitution och för enskilda medie-
företag. I vissa fall har förtroendet till och med ökat. 
Störst förtroende hyser den svenska allmänheten för 
public  service-medierna. Lägst är förtroendet för 
 kommersiella radio- och tv-kanaler. 

Men kanske finns det trots den övergripande 
 stabiliteten ändå visst fog för oron om en förtroende-
kris. Det tyder åtminstone några av resultaten i det 
här kapitlet på. För när den samlade förtroende-
bedömningen bryts ner i mindre delar visar det 
sig finnas stora skillnader både i bedömningen av 

* Ulrika Andersson är docent och medieforskare vid SOM-institutet, 
 Göteborgs universitet.
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 olika ämnesområden och i differensen mellan  olika 
samhälls gruppers förtroendenivåer. 2017 är det, i 
 likhet med föregående år, mediernas bevakning av 
sjukvården som hamnar i toppen, medan bevakningen 
av brottslighet och invandring hamnar i botten. För-
troendet för olika bevakningsområden ligger i de flesta 
fall på samma nivåer som 2016, vilket tyder på en hög 
stabilitet i allmänhetens bedömningar. Möjligen kan 
noteras viss en rörelse i förtroendet för invandrings-
bevakningen, även om det är en marginell sådan.  Desto 
tydligare är  däremot att förtroendet för mediernas 
 nyhetsbevakning är starkt partipolitiserat, i synner-
het i förtroendet för brottsligheten och  invandringen. 
Det är också fortsatt graden av mellanmänsklig  tillit 
som tillsammans med partisympati utgör viktiga 
 förklaringsfaktorer i sammanhanget. 

Resultaten som presenteras i kapitlet är  hämtade 
från de nationella SOM-undersökningarna,  vilka 
 genomförts vid SOM-institutet vid Göteborgs 
 universitet.1 Den övergripande fråga som  analyserna 
utgår från handlar om människor förtroende för 
 svenska medier. Inledningsvis fokuseras den mer 
 generella upplevelsen av svenska mediers  tillförlitlighet 
och opartiskhet. Därefter analyseras  förtroendet för 
olika medier samt förtroendet för mediernas nyhets-
bevakning inom ett antal specifika områden.  

1 För en beskrivning av de nationella SOM-undersökningarna, deras 
 genomförande, urval och svarsfrekvens, se Tipple 2018.
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Tillförlitliga men ytliga och partiska  
– allmänhetens syn på svenska nyhetsmedier 

Människors allmänna uppfattning om tillförlitlig-
heten hos svenska nyhetsmedier är positiv i 2017 års 
 nationella SOM-undersökning. Var femte person 
 håller exempelvis helt med om nyhetsmedier i  Sverige 
är tillförlitliga och ytterligare tre av fem håller delvis 
med (tabell 1).

Tabell 1. Allmänhetens uppfattning om svenska nyhetsmedier 
2017 (procent)
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Nyheter i svenska 
medier är i allmänhet 
mycket till förlitliga

21 60 10 3 6 100 81

I svenska medier 
får man ofta en bra 
bakgrund till det som 
har hänt

20 59 11 4 6 100 79

Journalister vinklar 
ofta nyheter efter 
egna åsikter

15 53 16 4 12 100 68

Kommentar: Frågan lyder: I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden 
om svenska medier? följt av det aktuella påståendet. Svarsalternativen framgår av 
 tabellen. Antal svarspersoner är 1 784. 
Källa: Dagspresskollegiet och den nationella SOMundersökningen 2017.

Det innebär att drygt 80 procent av den svenska be-
folkningen menar att det material som  publiceras av 
svenska nyhetsmedier i huvudsak är tillförlitligt. En 
nästan lika stor andel menar  också att svenska medier 
ofta ger en bra bakgrund till det som har hänt. Det kan 
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kanske tyckas som ett  något för vånande resultat, givet 
det senaste årets debatt om  mediers eventuella mörk-
ande inom vissa ämnes områden (jf Andersson 2017; 
Andersson m fl 2017; Borås Tidning 2017; ETC 2018).

Bilden är dock inte fullt lika positiv när det gäller 
upplevelsen av opartiskhet i nyhetsrapporteringen. 
Ungefär två av tre svenskar, 68 procent, anser att jour-
nalister ofta vinklar nyheter efter sina egna åsikter. 
Resultatet ligger i linje med sådant som framkommit 
i tidigare studier (jf Andersson 2017). När samma  
fråga ställdes i 2000 års nationella SOM- undersökning 
låg den genomsnittliga bedömningen på en något läg-
re nivå jämfört med 2017. Svarsskalan var dock en 
annan 2000, varför det inte går att jämföra procent-
satser rakt av. Det finns dock indikationer på att upp-
fattningen att journalisters egna åsikter påverkar 
nyhets rapporteringen eventuellt har stärkts något 
2017  jämfört med början av 2000-talet.   

Frågan om journalistikens opartiskhet och trans-
parens har inom delar av branschen pekats ut som 
särskilt viktig i arbetet för att stärka förtroendet 
för nyhets medier bland allmänheten (Bergmark 
2016;  Kaijser 2017; von Krogh 2017). Även samman-
vävningen  mellan nyhetsjournalistik och opinions-
journalistik, där nyhetsreportrar växlar mellan  rollen 
som profes sionell och oberoende journalist å ena  sidan 
och  politisk krönikör å andra, har lyfts fram som 
bekymmer samt i sammanhanget (Oksanen 2016). 
 Huruvida denna sammanvävning har haft någon 
 reell påverkan på upplevelsen att journalister  vinklar 
 nyheter efter sin egen agenda går inte att besvara här, 
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men det är inte orimligt att tänka sig att det kan ha 
åtminstone en viss  betydelse i sammanhanget. En 
 tidigare analys av människors bedömning av  huruvida 
dagstidningars politiska profil spiller över på deras 
nyhetsurval har kunnat påvisa en förändring  under 
perioden 1986–2015, där andelen som menar att 
 åsikterna i tidningarnas ledarartiklar inte åter speglas 
på nyhetsplats successivt har minskat ( Andersson 
2017; jf Johansson 2011). Givet den tillväxt av så 
kallad åsiktsjournalistik som skett i svenska medier 
 sedan 1980- talet (Djerf-Pierre & Weibull 2001; Asp & 
 Bjerling 2014), är det kanske inte helt  förvånande att 
det också har skett vissa förskjutningar i hur allmän-
heten upplever nyhetsjournalistikens opartiskhet. Mer 
bekymmersamt är möjligen den klyfta som förefaller 
växa sig allt större mellan de grundläggande principer 
för professionellt nyhetsarbete som medierna  lyfter 
fram som sin styrka och de allmänna intryck som 
människor har av nyhetsrapporteringen. 

En analys av olika samhällsgruppers syn på  svenska 
nyhetsmedier visar att det finns betydande  skillnader 
mellan människor med olika ålder, partisympati, 
 politiskt intresse och mellanmänsklig tillit. Resultatet 
visar att unga i åldersgruppen 16–29 inte håller med 
i samma höga utsträckning som äldre om att svenska 
nyhetsmedier är tillförlitliga och att de generellt ger en 
bra bakgrund till vad som har hänt (tabell 2). Det bör 
dock poängteras att unga fortfarande gör en positiv 
bedömning, om än inte på samma höga nivå som  äldre. 
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Exempelvis menar 67 procent av unga mellan 16–29 år 
att nyheter i svenska medier är tillförlitliga, jämfört 
med 90 procent av äldre mellan 65–85 år. Ett liknande 
mönster framträder också mellan människor med litet 
respektive stort intresse för politik  respektive mellan 
människor med låg respektive hög mellanmänsklig 
tillit.2 I det senare fallet uppger 59 procent av gruppen 
med låg tillit till andra människor att  nyheter i  svenska 
medier är mycket tillförlitliga medan motsvarande 
 andel bland människor med hög mellan mänsklig tillit 
är 89 procent.

När det gäller partisympati är det framför allt 
en grupp som utmärker sig genom att göra en något 
 mindre positiv bedömning av svenska nyhets medier: 
Sverigedemokraternas sympatisörer. Det är bland 
SD-sympatisörerna exempelvis 63 procent som in-
stämmer i att nyheter i svenska medier i allmänhet 
är mycket tillförlitliga, vilket kan jämföras med 88 
 procent bland C-sympatisörer och 87 procent bland 
V-, S- och MP-sympatisörer (tabell 2). Mönstret är 
 detsamma för bedömningen av huruvida svenska 
 medier generellt bidrar med en bra bakgrund till det 
som har hänt. 

2 Mellanmänsklig tillit mäts i den nationella SOM-undersökningen ge-
nom frågan i vilken utsträckning det går att lita på människor i allmän-
het. Svarsskalan går från 0 (Det går inte att lita på människor i allmänhet) 
till 10 (Det går att lita på människor i allmänhet). Skalsteg 0-3 betraktas 
som låg mellanmänsklig tillit, medan skalsteg 8-10 betraktas som hög 
mellanmänsklig tillit. Se vidare Holmberg & Rothstein 2017.   



Polariserat förtroende för nyhetsrapportering om brottslighet och invandring | 143142 | Ulrika Andersson

Tabell 2. Uppfattning om svenska nyhetsmedier  
efter ålder, partisympati, politiskt intresse  
och mellanmänsklig tillit 2017 (procent)

Nyheter i svenska 
medier är i allmänhet 

mycket tillförlitliga

I svenska medier får 
man ofta en bra bak-
grund till det som har 

hänt

Journalister 
vinklar ofta 

nyheter efter 
egna åsikter

Samtliga 81 79 68

16–29 år 67 67 69

30–49 år 77 76 67

50–64 år 82 77 65

65–85 år 90 89 69

V 87 83 62

S 87 83 63

MP 87 84 62

C 88 88 62

L 84 83 72

M 81 79 76

KD (87) (76) (73)

SD 63 67 82

Litet pol. intr. 74 74 63

Stort pol. intr. 85 82 71

Låg tillit 59 55 77

Mellan tillit 79 78 70

Hög tillit 89 87 61

Kommentar: Frågan lyder: I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden 
om svenska medier? följt av det aktuella påståendet. Svarsalternativen är: Instämmer 
helt, Instämmer delvis, Instämmer knappast, Instämmer inte alls, samt Ingen uppfattning. 
Tabellen redogör för andelen som svarat instämmer helt/delvis. Antalet svars personer 
bland KDsympatisörer är mycket lågt (38) varför resultatet här redovisas inom  parentes. 
Samtliga skillnader på gruppnivå har en signifikans om p=0,00.  Mätningen av synen 
på svenska nyhetsmedier görs i samverkan mellan SOMinstitutet och forsknings
programmet Dagspresskollegiet.
Källa: Dagspresskollegiet och den nationella SOMundersökningen 2017.
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För upplevelsen att journalister ofta vinklar nyheter 
efter egna åsikter förekommer inga åldersrelaterade 
skillnader i människors bedömning. Oavsett ålder 
är det ungefär två av tre svenskar som instämmer i 
 påståendet (tabell 2). Det framträder dock fortfaran-
de relativt stora skillnader mellan de olika partiernas 
sympatisörer. Till de något mindre kritiska  grupperna 
hör människor som sympatiserar med V, S, MP och 
C, medan L, M och KD utgör ett slags mellangrupp 
(tabell 2). Mest kritiska är Sverigedemokraternas 
 sympatisörer, där 82 procent menar att journalister 
ofta vinklar nyhetsrapporteringen efter eget tycke. Det 
före kommer även tydliga skillnader mellan människor 
med litet respektive stort politiskt intresse samt mellan 
människor med låg respektive hög tillit till sina med-
människor. Sett till samtliga jämförda grupper är det 
dock SD-sympatisörerna som utmärker sig genom att i 
högst utsträckning betrakta journalister som partiska. 

Förtroende för olika medier

Frågan om allmänhetens förtroende för medier har 
under lång tid legat i forskningens blickfång (Elliot 
1997:8–9). Förtroende och tillit är centrala grund-
stenar i det fungerande samhället, vari medier i egen-
skap av tredje statsmakt utgör en viktig komponent. 
Det innebär att förtroendet för medier, då i synnerhet 
för nyhetsmedier, är en viktig del av det allmänna sam-
hällsförtroendet. Sett ur internationellt  perspektiv har 
den svenska allmänheten under lång tid präglats av ett 
stort samhällsförtroende (Charron & Rothstein 2015), 
ett resultat som gäller också 2017. SOM- institutets år-
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liga mätningar visar radio/tv sedan länge åtnjuter ett 
högt förtroende bland svenskarna och vanligen placerar 
sig högt i förtroendeligan, tillsammans med samhälls-
institutioner som sjukvård och universitet/högskolor 
(figur 1). I figur 1 redovisas den så kallade förtroende-
balansen – andelen med stort  förtroende minus andelen 
med litet förtroende – för de olika  institutionerna under 
perioden 1988–2017. Det bör nämnas att  redovisningen 
för perioden 1990–2014  avser undersökningar  gjorda 
under jämna år,  medan redovisningen för perioden 
2014–2017 avser både  jämna och ojämna år. Jämförel-
sen visar att förtroende balansen i de flesta fall har legat 
på en mycket stabil nivå sedan början av 2000- talet, med 
undantag för förtroendet för politiska partier. 

Figur 1. Förtroende för medier och andra 
samhällsinstitutioner 1990–2017 (balansmått)

Kommentar: Frågan lyder: Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket 
 följande institutioner och grupper sköter sitt arbete? Svarsalternativen lyder: 
Mycket stort förtroende, Ganska stort förtroende, Varken stort eller litet för-
troende, Ganska litet förtroende samt Mycket litet förtroende. Balansmåttet är 
beräknat bland dem som har angett en uppfattning i frågan. Måttet varierar mellan 
+100 (alla har stort förtroende) och 100 (alla har litet förtroende). I beräkningen ingår 
även  andelen som varken har stort eller litet förtroende för respektive samhällsinstitution.
Källa: Den nationella SOMundersökningen 1990–2017.
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Förtroendet för dagspressen som samhälls institution 
har traditionellt legat lägre än  förtroendet för radio 
och tv och det gör så även under 2017. Dagspressens 
förtroendebalans har sedan början av 2000-talet rört 
sig kring balanspunkten (0), vilket innebär att  andelen 
som har litet förtroende för dagspressen är ungefär 
lika stort som andelen med stort förtroende. 

Det allmänna mönster som kan utläsas ur de årliga 
SOM-undersökningarna är att det råder en stor sam-
stämmighet i människors förtroendebedömningar av 
de olika samhällsinstitutionerna. Det hindrar förstås 
inte att det på en del punkter finns tydliga skillnader 
mellan olika gruppers förtroendenivåer. Yngre har 
exempel vis lägre förtroende för radio/tv och dagspress 
jämfört med äldre. Vidare har SD- sympatisörer lägre 
förtroende jämfört med sympatisörer till  något av de 
 partier som befinner sig till vänster på den  politiska 
 skalan (jf Andersson & Weibull 2018). Och människor 
med låg mellanmänsklig tillit har genomgående lägre 
förtroende för medier jämfört med så kallade hög litare. 
Samtliga resultat är sådana som har framkommit även 
i samband med tidigare års förtroende mätningar (jf 
 Andersson & Weibull 2017a). 

Skillnaden i människors generella förtroende för 
radio/tv och dagspress är också tydlig när det gäller 
förtroendet för innehållet i olika medier. Störst för-
troende åtnjuter innehållet i de svenska public service-
kanalerna Sveriges Radio och Sveriges Television, för 
vilka 77 procent av allmänheten hyser stort förtroende 
år 2017 (tabell 3). Dessa kanaler kan beskrivas som ett 
slags tätgrupp när det gäller förtroendet för  medier 
och deras innehåll. Därefter kommer en mittgrupp 
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bestående av TV4 och de lokala morgon tidningarna, 
vars innehåll drygt varannan person  säger sig ha stort 
förtroende för. Längst ner i förtroende ligan återfinns 
kvällspressen och övriga kommersiella radio- och 
tv-kanaler. Var femte svensk har förtroende för Afton-
bladet och Expressens innehåll, medan förtroende-
nivån för radio- och tv-kanaler såsom Rix FM, Mix 
Megapol, TV3 och Kanal 5 endast uppgår till  omkring 
10 procent. Gemensamt för denna senare grupp är 
att andelen med förtroende är betydligt lägre än 
 andelen som har lågt eller helt saknar förtroende för 
dess innehåll. Det råder således en tydlig uppdelning 
i vilka  medier som uppfattas som särskilt förtroende-
ingivande och vilka medier som inte uppfattas som 
särskilt  förtroendeingivande. 

Tabell 3. Förtroende för olika mediers innehåll  
2010–2017 (procent)

2010 2012 2014 2016 2017

Public service 80 78 – 79 78

TV4 55 52 58 53 54

Den lokala morgontidningen – – 57 55 52

Kvällspressen 19 17 15 21 24

Kommersiell tv (exkl. TV4) 17 18 – 14 12

Kommersiell radio 11 12 – 9 10

Antal svarspersoner 1 542 1 525 1 627 1 579 1 677

Kommentar: Frågan lyder: Vilket förtroende har du för innehållet i följande medier? 
Svarsalternativ: Mycket stort förtroende, Ganska stort förtroende, Varken stort eller  litet 
förtroende, Ganska litet förtroende, Mycket litet förtroende samt Ingen uppfattning. 
 Tabellen redogör för andelen mycket/ganska stort förtroende. Ett streck (–) innebär att 
frågan inte ställdes det året. Mätningen av förtroendet för olika medieorganisationer 
görs i samverkan mellan SOMinstitutet och Sveriges Television respektive Sveriges Radio. 
Källa: Den nationella SOMundersökningen 2010–2017.
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Jämförelser över tid visar också att det råder  stabilitet i 
den svenska befolkningens medieförtroende. Det  gäller 
både för nivån på förtroendet och för rang  ordningen 
sinsemellan de olika medierna (tabell 3). Trots att det 
under senare år har skett omfattande förändringar i 
det svenska medielandskapet och trots att det  parallellt 
med denna struktur omvandling också har kommit att 
debatteras alltmer om de  etablerade medier nas sak-
lighet och opartiskhet, så har förtroende nivåerna för 
svenska medier hållit i sig ( Andersson & Weibull 2018). 
Det kan förvisso skönjas vissa  skiftningar i de faktiska 
procentandelarna från år till år, men dessa skillnader 
är inte statistiskt signifikanta.  Den  av vikelse som kan 
ses i förtroendet för TV4 år 2014 beror huvud sakligen 
på att ordningen av medier i  frågan såg  annorlunda 
ut jämfört med  tidigare och efter följande år samt att 
innehållet i Sveriges Radio  delades upp i två delar med 
fokus på förtroendet för innehållet i de nationella 
 kanalerna respektive innehållet i de  lokala kanalerna. 
Denna förändring spelade roll för hur  respondenterna 
svarade på förtroendefrågan (jf  Andersson &  Weibull 
2017b). Året därpå, 2015, återfick förtroende frågan 
dock sin  ursprungliga form. 

När analysen bryts ned efter olika bakgrunds-
faktorer visar sig skillnaden i olika gruppers 
förtroende nivåer för de flesta medier vara relativt 
små. Äldre har ett högre förtroende för public service 
än andra åldersgrupper men skiljer framför allt ut sig 
genom sitt svaga förtroende för kommersiell radio och 
sitt större förtroende för den lokala morgon tidningen 
(tabell 4).
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Åldersskillnaderna framträder i stort sett bara i fråga 
om dessa fyra medier. För TV4 och för övriga kom-
mersiella tv-kanalerna syns inte  någon motsvarande 
 skillnad. Det finns inte heller  några  större skillnader 
mellan de olika ålders gruppernas  förtroende för inne-
hållet i kvällspressen (se även  Andersson & Weibull 
2018).

Utbildning spelar huvudsakligen roll för att  förklara 
skillnader i förtroendet för public service, där hög-
utbildade uttrycker högre förtroende för innehållet 
i Sveriges television och Sveriges Radio jämfört med 
lågutbildade. Högutbildade har  också något större 
förtroende för TV4, men förtroende skillnaderna är 
inte lika påtagliga som för public service. För övriga 
medier förekommer det inga utbildnings relaterade 
skillnader. 

I likhet med förtroendet för medier som samhälls-
institutioner, varierar förtroendenivån för innehållet 
i specifika medier efter partisympati, mellan mänsklig 
tillit och i viss mån också politiskt intresse. För public 
service-kanalerna, lokala morgontidningar och TV4 
framträder en tydligt lägre förtroendenivå bland 
dem som sympatiserar med Sverige demokraterna 
 relativt övriga partisympatisörer (tabell 4). Bland 
SD- sympatisörerna är det exempelvis 54 procent som 
uppger sig ha stort förtroende för  innehållet i  Sveriges 
Television och Sveriges Radio, medan förtroende-
nivån bland andra partisympatisörer är 80 procent 
eller  högre. När det gäller förtroendet för  lokala 
morgon tidningar och TV4 är avståndet mellan SD- 
sympatisörer och sympatisörer till andra partier 
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inte fullt lika stort, men skillnaden finns likväl.  Den 
 politiska faktorn syns dock mindre i förtroendet för 
kvällspressen och de kommersiella radio- och tv- 
kanalerna (jf Andersson & Weibull 2018). 

Graden av samhällsengagemang, här mätt i 
 politiskt intresse, spelar huvudsakligen bara roll för 
 förtroendet för publicservicemedierna, där individer 
med ett litet samhällsengagemang har något lägre för-
troende jämfört med individer med ett stort samhälls-
engagemang – 72 respektive 81 procent (tabell 4).  
 Desto större differens råder mellan människor med 
olika grad av mellanmänsklig tillit. Liksom för parti-
sympati framträder skillnaderna framför allt i förtro-
endet för Sveriges Television och Sveriges Radio, de 
lokala morgontidningarna och TV4. Bland människor 
som karakteriseras av låg mellanmänsklig tillit har 55 
procent mycket eller ganska stort förtroende för public 
service, att jämföra med 89 procent bland dem med 
hög mellanmänsklig tillit.  Förtroendenivån för lokala 
morgontidningar ligger i sin tur på 35 och 58 procent 
i respektive grupp och för TV4 gäller att 40 procent av 
gruppen med låg mellanmänsklig tillit har förtroende 
för kanalen medan andelen i gruppen med hög mellan-
mänsklig tillit är 60 procent. I båda fallen  handlar 
det om en differens om 20 procentenheter eller mer. 
Människors generella tillitsnivå spelar således stor 
roll för medieförtroendet, åtminstone när det  gäller 
nyhetsmedier. Även här utgör dock kvällspressen 
ett undantag där det inte råder några skillnader i 
förtroende bedömningarna.
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Förtroendet för samhällsbevakningen:  
sjukvården kvar i toppen, invandringen i botten

Förtroendet för innehållet i svenska medier varierar 
som synes beroende på vilka nyhetsmedier som är 
föremål för bedömningen. Men medieförtroendet 
 varierar också mellan olika ämnesområden, eller mer 
specifikt mellan olika bevakningsområden i nyhets-
rapporteringen. I syfte att nå fördjupad kunskapen 
om människors förtroende för medier har respon-
denterna i 2016 respektive 2017 års nationella SOM-
undersökningar ombetts uppge hur stort förtroende 
de har för mediers rapportering om ett antal 
 specificerade samhällsområden: sjukvården, närings-
livet, klimatet, arbetsmarknaden, EU, brottsligheten 
samt  invandringen (tabell 5).  

Störst förtroende år 2017 har svenskarna för 
 nyhetsmediers rapportering om sjukvården, där 53   
procent av respondenterna uppger att de har  åtminstone 
ganska stort förtroende för nyhets rapporteringen. 
 Resultatet ligger i linje med  mätningar av svenska 
 folkets förtroende för olika samhälls institutioner, där 
sjukvården sedan länge placerat sig bland institutio-
ner och verksamheter med högst förtroende (Holm-
berg & Weibull 2017; Andersson & Weibull 2018; jf 
figur 1). Sannolikt finns det här en spill-over-effekt, 
det vill säga att det höga förtroendet för sjukvården i 
sig också  bidrar till ett högt förtroende för mediernas 
 rapportering om sjukvården. 
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Tabell 5.  Förtroende för svenska mediers  
samhällsbevakning 2016 och 2017 (procent)

Mycket 
stort

Ganska 
stort

Varken 
eller

Ganska 
litet

Mycket 
litet

Ingen 
upp-

fattning

Andel 
stort 

förtro-
ende

Sjukvården
2016 9 44 29 10 4 4 53

2017 8 46 28 9 4 5 54

Näringslivet
2016 6 38 36 8 4 8 44

2017 6 37 36 8 4 9 43

Klimatet
2016 8 36 34 12 5 5 44

2017 8 36 34 11 5 6 44

Arbets - 
marknaden

2016 5 32 35 14 7 7 37

2017 4 33 38 12 6 7 37

EU
2016 5 30 39 12 7 7 35

2017 5 31 37 11 7 9 36

Brottslig - 
heten

2016 5 28 32 18 12 5 33

2017 4 28 30 19 14 5 32

Invandringen 
2016 5 27 30 19 14 5 32

2017 4 25 28 19 18 6 29

Kommentar: Frågan lyder: Hur stort förtroende har du för svenska nyhetsmediers 
 rapportering om följande ämnesområden? Minsta antal svarspersoner är 1 604 år 2016 
och 1 737 år 2017.
Källa: Den nationella SOMundersökningen 2016–2017. 

När förtroendenivåerna för de olika ämnes områdena 
granskas närmare går det att urskilja fyra tydliga grup-
peringar i 2017 års resultat, där sjukvårds bevakningen 
kan beskrivas som ett slags tätgrupp. Därefter följer 
förtroendebedömningarna av  mediernas  rapportering 
om näringslivet respektive klimatet. I båda fallen är 
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det något mindre än halva  befolkningen som säger 
sig ha mycket stort eller ganska stort förtroende för 
 mediernas rapportering om ämnet: 44  procent för 
näringslivet och 43 procent för klimatet. Nästa grup-
pering består av arbets marknaden och EU, där 37 
 respektive 36 procent känner förtroende för mediernas 
rapportering. Den fjärde och sista  gruppen  omfattar 
i sin tur förtroendet för brottslighets-  respektive 
invandrings bevakningen, där  andelen förtroendefulla 
är 32 respektive 29 procent. 

Men vad tycker då egentligen den delen av allmän-
heten som inte har svarat att de hyser förtroende för 
mediernas rapportering? Svaret på frågan skiljer sig 
något beroende på vilket ämnesområde det är som 
beaktas. För samtliga bevakningsområden gäller 
att  ungefär en tredjedel av svarspersonerna år 2017 
uppger att deras förtroende varken är stort eller litet 
( tabell 5). Störst är andelen för bevakningen av arbets-
marknaden, där 38 procent anger alternativet varken 
stort eller litet förtroende. Och minst är andelen för 
bevakningen av sjukvården respektive invandringen 
– i båda fallen 28 procent. Därtill kommer också de 
individer som uppger sig sakna uppfattning i frågan, 
en andel som varierar mellan 5–9 procent beroende på 
bevakningsområde. Sjukvården och brottsligheten till-
hör de områden där andelen är som minst – 5 procent 
– medan näringslivet och EU har den högsta andelen –  
9 procent. Om de båda svarsalternativen slås  samman, 
det vill säga ”Varken stort eller litet förtroende”  respekt 
”Ingen uppfattning”, är det mellan 33 procent (sjuk-
vården) och 56 procent (EU) av de svarande som inte 
placerar sig i någon av de yttre förtroende poolerna, 



Polariserat förtroende för nyhetsrapportering om brottslighet och invandring | 155154 | Ulrika Andersson

det vill säga mycket stort respektive ganska stort för-
troende alternativt mycket litet respektive ganska litet 
förtroende. En tänkbar förklaring till detta resultat är 
att människor generellt har lättare för att ta ställning 
till områden som ligger nära den egna vardagen jäm-
fört med områden som befinner sig längre bort, såväl 
geografiskt som erfarenhetsmässigt (jf Holmberg & 
Weibull 2017; Andersson & Weibull 2017b).

För de flesta bevakningsområden är andelen med 
stort förtroende för rapporteringen större än  andelen 
med litet förtroende år 2017. För sjukvården och 
närings livet uppger drygt var tionde svarsperson 
att hen saknar förtroende, medan knappt två av tio 
 personer saknar förtroende för mediers rapportering 
om klimatet, arbetsmarknaden och EU (tabell 5). Två 
av ämnesområdena karakteriseras dock av att andelen 
som säger sig sakna förtroende är ungefär lika stor 
 eller större som andelen med förtroende. Det gäller för 
brottsligheten respektive invandringen. 34 procent av 
dem som har svarat på frågan om brottslig heten  saknar 
förtroende för mediebevakningen medan 33 procent 
är förtroendefulla. För  invandringen är  motsvarande 
siffror 37 procent utan förtroende och 29 procent 
med förtroende. För dessa båda  bevakningsområden 
råder en tydlig tredelning i allmänhetens förtroende-
bedömningar, där en tredjedel har  förtroende för 
bevakningen, en tredjedel har varken stort eller  litet 
förtroende, samt en tredjedel saknar förtroende. 
 Polariseringen i förtroendet för mediernas bevakning 
av brottsligheten respektive invandringen är således 
ytterst påtaglig. 
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Polariseringen är dock på intet sätt ny. Samma 
mönster uppmättes också i samband med 2016 års 
 nationella SOM-undersökning (tabell 5). Överlag 
 visar jäm förelsen mellan utfallen 2016 och 2017 att 
förtroende nivåerna för de olika ämnesområdena 
 ytterst stabila. Möjligen kan skönjas en ytterst svag 
nedgång i förtroendet för mediernas bevakning av in-
vandringen, där andelen med stort förtroende har gått 
från 32 till 29 procent. Antalet jämförelsepunkter är 
dock för få för att det ska vara möjligt att dra några rim-
liga slut satser utifrån denna procentdifferens. Likt den 
allmänna opinionen kring sakfrågor som rör brott och 
straff  respektive invandringspolitik tenderar att skifta 
beroende på specifika händelser och hur den  generella 
 situationen i samhället ser ut, kan det finnas skäl att 
tro att förtroendet för nyhets rapporteringen om 
 brottslighet och invandring  också följer dessa  vindar. 
För att kunna uttala sig om  eventuella förändrings-
tendenser i förtroendet krävs dock fler mättillfällen.  

Partipolariserat förtroende för nyheter  
om brottslighet och invandring

Likt det allmänna förtroendet för medier som 
samhälls institution, varierar förtroendet för samhälls-
bevakningen mellan olika samhällsgrupper (tabell 6). 
Förtroendet för sjukvårdsrapporteringen är 2017 klart 
högre bland högutbildade jämfört med lågutbildade 
(59 respektive 43 procent), likaså har människor med 
stort politiskt intresse betydligt högre förtroende än 
människor med ett mer begränsat politiskt intresse 
(60 respektive 44 procent). Det finns också ett tydligt 
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samband med partisympati, där SD- sympatisörerna 
har lägre förtroende för sjukvårdsrapporteringen 
jämfört med övriga partisympatisörer. Störst är dock 
differensen mellan människor med hög respektive låg 
mellanmänsklig tillit. I den första gruppen uppger sig 
67 procent ha förtroende för sjukvårdsbevakningen, 
medan motsvarande andel bland dem med låg  tillit är 
34 procent. Allra högst förtroende för svenska  mediers 
bevakning av sjukvården har dock människor som 
upplever att utvecklingen i Sverige går åt rätt håll,  
71 procent. 

Mönstret för förtroendebedömningarna är likartat 
också när det gäller mediers bevakning av närings livet, 
klimatet och arbetsmarknaden. Högutbildade har fort-
satt högre förtroende för  mediebevakningen jämfört 
med lågutbildade. Skillnaden mellan de båda grup-
perna är dock större för dessa områden jämfört med 
differensen i förtroendet för sjukvårds bevakningen. 
Andelen högutbildade med mycket eller ganska stort 
förtroende för rapporteringen om närings liv,  klimat 
och arbetsmarknad är ungefär dubbelt så stor som 
andelen lågutbildade med förtroende för dessa  delar 
av mediernas samhällsbevakning: omkring 50–55 
 procent jämfört med cirka 25 procent (tabell 6). Skill-
naderna är ytterligare något större när förtroendet 
bland människor med hög tillit till sina medmänniskor 
och människor med låg tillit. Exempelvis är andelen 
höglitare med förtroende för klimatrapporteringen 60 
procent medan andelen med förtroende bland låglitare 
är 25 procent – med andra ord en procentdifferens om 
35 procentenheter. 
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Sett till partisympati utmärker sig V- och SD- 
sympatisörer genom ett lägre förtroende för bevak-
ningen av näringslivet (30 respektive 32 procent) 
 jämfört med de andra partiernas sympatisörer. Störst 
förtroende återfinns bland Centerpartiets sympati-
sörer. Sverigedemokraternas sympatisörer ger också 
uttryck för det lägsta förtroendet för mediers bevak-
ning av klimatet och arbetsmarknaden. I det  senare 
fallet är det endast var femte SD-sympatisör som 
 säger sig ha stort förtroende för nyhets rapporteringen 
( tabell 6). Den högsta förtroendenivån för nyheter om 
 klimat står Centerpartiets respektive Liberalernas 
sympatisörer för – 58 respektive 57 procent – och L- 
sympatisörerna är även mest förtroendefulla när det 
gäller arbetsmarknadsbevakningen – 50 procent. Sett 
till samtliga jämförda samhällsgrupper är det dock 
bland människor som ser positivt på hur  utvecklingen 
i Sverige ser ut som de högsta förtroendenivåerna för 
mediernas  rapportering om klimat och arbets marknad 
återfinns (63 respektive 58 procent).   

När det gäller förtroende för nyhetsrapportering om 
EU är det ånyo människor med hög mellan mänsklig 
tillit, med en positiv bild av samhällsutvecklingen och 
högutbildade som ger uttryck för stort förtroende 
( tabell 6). Så gör även sympatisörer till Liberalerna och 
Centern. Lägst förtroende hyser i sin tur lågutbildade, 
låglitare och sympatisörer med Sverigedemokraterna. 
Av dessa tre grupper är det SD-sympatisörerna som 
har det allra lägsta förtroendet för nyhetsbevakningen 
(16 procent). 
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Tabell 6. Olika gruppers förtroende för svenska mediers 
bevakning av sjukvården, näringslivet, klimatet och 
arbetsmarknaden 2016–2017 (procent)

Sjukvården Näringslivet Klimatet
Arbets-

marknaden

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

16–29 år 46 52 37 43 35 43 33 35

30–49 år 51 51 52 46 47 44 39 40

50–64 år 53 53 44 44 48 44 34 38

65–85 år 59 58 40 38 43 45 34 33

Låg utb. 50 43 33 25 35 28 29 24

Medel utb. 52 53 42 41 43 40 35 33

Hög utb. 56 59 52 55 50 56 48 48

V 50 47 29 30 42 43 39 35

S 63 62 45 42 53 48 46 43

MP 46 (57) 44 (45) 45 (47) 41 (45)

C 55 63 47 60 42 58 47 46

L 54 57 53 57 50 57 54 50

M 57 57 55 55 50 47 44 41

KD (55) (54) (66) (33) (34) (32) (37) (27)

SD 38 37 36 32 33 28 19 20

Litet pol. intr. 45 44 34 33 38 34 29 28

Stort pol. intr. 57 60 51 49 47 51 45 42

Låg tillit 36 34 33 26 32 25 20 21

Medel 52 51 43 40 42 40 37 32

Hög tillit 64 67 51 56 53 60 48 52

Utv. går åt fel håll 48 44 42 37 38 35 33 26

Utv. går åt rätt håll 60 71 49 55 57 63 53 58
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Tabell 6 (forts.).  Olika gruppers förtroende för svenska 
mediers bevakning av EU, brottsligheten  
och invandringen 2016–2017 (procent)

EU Brottsligheten Invandringen

2016 2017 2016 2017 2016 2017

16–29 år 29 35 27 21 24 25

30–49 år 33 39 36 29 35 32

50–64 år 34 34 35 32 35 32

65–85 år 43 35 33 40 32 26

Låg utb. 35 20 32 21 27 18

Medel utb. 42 35 32 30 29 26

Hög utb. 34 47 37 40 37 39

V 32 28 29 34 35 33

S 41 41 40 37 42 34

MP 42 (45) 42 (38) 46 (37)

C 43 49 41 42 36 42

L 45 51 35 42 35 39

M 44 43 38 33 34 29

KD (41) (31) (45) (19) (38) (28)

SD 17 16 18 16 14 12

Litet pol. intr. 29 27 28 28 26 24

Stort pol. intr. 40 42 37 35 35 33

Låg tillit 22 18 21 20 17 13

Medel 35 32 34 29 30 25

Hög tillit 44 51 40 44 42 43

Utv. går åt fel håll 29 26 28 23 24 19

Utv. går åt rätt håll 49 55 45 48 48 48

Kommentar: Frågan lyder: Hur stort förtroende har du för svenska nyhetsmediers 
rapportering om följande ämnesområden? Svarsalternativen är: Mycket stort  förtroende, 
Ganska stort förtroende, Varken stort eller litet förtroende, Ganska litet förtroende, 
 Mycket litet förtroende, samt Ingen uppfattning.  Antalet svarspersoner är mycket lågt 
bland KDsympatisörer 2016 och 2017 samt bland MPsympatisörer 2017. Dessa 
 resultat är inte att betrakta som tillförlitliga, varför svaren redovisas inom parentes.
Källa: Den nationella SOMundersökningen 2016–2017.
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När frågan om människors förtroende för mediers 
samhällsbevakning ställdes för första gången i 2016 
års nationella SOM-undersökning, visade resultatet 
att det fanns två bevakningsområden som utmärkte 
sig genom att ha särskilt lågt förtroende bland allmän-
heten: brottslighet och invandring (tabell 5). Detta 
utfall upprepar sig även i 2017 års undersökning och 
liksom vid det första mättillfället är det bland sym-
patisörer till Sverigedemokraterna som de allra minst 
förtroendefulla finns.  I befolkningen som helhet är 
det omkring var tredje person som säger sig ha stort 
 förtroende för mediers bevakning av brottsligheten och 
 invandringen. Bland Sverigedemokraternas sympati-
sörer har var sjätte person stort förtroende för brotts-
bevakningen medan blott var tionde person har förtro-
ende för nyhets rapporteringen om invandring (tabell 
6). Det senare resultatet gäller också för personer med 
låg  tillit till andra människor. SD-sympatisörernas och 
låglitarnas motpol finns bland människor som upp-
lever att samhällsutvecklingen går i en positiv riktning, 
där nära nog varannan person – 48 procent – har stort 
förtroende för mediernas bevakning av brottslighet 
och invandring. Även höglitare och sympatisörer till 
Centerpartiet karakteriseras av ett relativt större för-
troende för dessa områden (42–44 procent). 

Även om det övergripande förtroendet för olika 
bevakningsområden ligger på samma nivå 2017 som 
2016, framträder vissa nivåskillnader i enskilda grup-
pers förtroendebedömningar de båda åren. Den mest 
påtagliga skillnaden gäller ungas förtroende för 
 nyhetsrapporteringen, där förtroendenivåerna  ligger 
högre för samtliga områden utom brottsligheten, där 
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nivån är lägre, liksom för invandringen, där nivån 
är densamma som föregående år. Det ställer förstås 
 frågan om vad som kan tänkas ligga bakom dessa 
differenser. En del av svaret kan sannolikt sökas i hur 
svarsmönstret bland de unga fallit ut under respektive 
år. Det är exempelvis betydligt färre unga som 2017 har 
angett svarsalternativet ”Varken stort eller litet förtro-
ende” jämfört med 2016. För de flesta områden hand-
lar det om 35 procent 2016 och strax över 25 procent 
2017. Det innebär att åsiktsintensiteten är något star-
kare 2017, vilket kan förklara förtroende skillnaderna 
när det gäller ungas förtroende för nyheter om sjuk-
vården, näringslivet, klimatet, arbetsmarknaden, EU 
brottsligheten. 

Ytterligare en grupp vars förtroendenivåer ser  något 
annorlunda ut 2017, är lågutbildade. I det här  fallet 
handlar det dock om att förtroendenivåerna ligger 
lägre jämfört med föregående år. Även här syns en på-
taglig skillnad i gruppen som varken har stort  eller litet 
förtroende för nyhetsbevakningen. Dock är förhållan-
det det omvända än för gruppen unga. För låg utbildade 
gäller genomgående att andelen som placerar sig i 
mitt alternativet ”Varken stort eller litet förtroende” är 
högre 2017 jämfört med 2016. Det innebär följaktligen 
också att det är färre som placerar sig i de båda yttre 
poolerna stort respektive litet förtroende. 

Den tredje gruppen där förtroendenivåerna skiftar 
markant mellan 2016 och 2017 års undersökningar, 
är Centerpartiets sympatisörer. I flera fall handlar det 
om 10 procentenheters differens mellan de båda åren. 
Likt unga ligger nivåerna högre jämfört med före-
gående år. En del av förklaringen kan även här sökas i 
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svars mönstret, där andelen med varken stort eller litet 
förtroende för de flesta av bevakningsområdena har 
 skiftat från ca 37 procent 2016 till ca 27 procent 2017. 

Huruvida förtroendet som sådant har förändrats i 
en viss riktning i dessa tre grupper är ännu för tidigt att 
dra några slutsatser om. Det handlar återigen om det 
begränsade antalet mätpunkter. Därför är det i de jäm-
förelser som görs mer rimligt att lägga fokus på de skill-
nader som uppmätts mellan olika grupper  snarare än 
analysera eventuella skillnader inom enskilda  grupper. 

Graden av partiövertygelse påverkar  
förtroendet för invandringsbevakningen 

En närmare granskning av förhållandet mellan parti-
sympati och förtroende för nyhetsrapportering om in-
vandring visar att det är en förhållandevis stor  andel 
av de olika partiernas sympatisörer – omkring en 
tredjedel – som varken har stort eller litet  förtroende 
medan en mycket liten andel saknar uppfattning i 
 frågan (tabell 7). Sverigedemokraternas sympatisörer 
 utgör dock ett undantag i sammanhanget då det bland 
dessa endast är var tionde person som varken hyser 
stort eller litet förtroende invandringsbevakningen. 
Det innebär att det i denna grupp är en större andel 
som tar ställning åt endera hållet än bland övriga 
partisympatisörer. 

När det gäller förhållandet mellan andelen 
förtroende fulla och andelen som saknar  förtroende 
för mediernas bevakning av invandringsfrågan, är 
det endast bland sympatisörer till C, L och S som 
gruppen av förtroendefulla är större än gruppen utan 
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förtroende. Samma tendens syns förvisso också bland 
miljöpartiets sympatisörer, men det låga antalet svars-
personer i gruppen gör att resultatet inte är  tillförlitligt. 

Gruppen av vänsterpartistiska och moderata parti-
s ympatisörer karakteriseras i sin tur av att andelen 
utan förtroende är något litet större än andelen för-
troendefulla. Det gäller också för kristdemokraternas 
sympatisörer, även om dessa likt miljöpartistiska sym-
patisörer är för få till antalet för att granskas närmare. 
För ett parti råder dock en kraftig övervikt av ande-
len med  litet förtroende för mediernas invandrings-
rapportering. Det gäller Sverigedemokraterna, där 
andelen som saknar förtroende uppgår till höga 75 
procent. På denna punkt råder det således en tydlig 
åsiktspolarisering i den svenska befolkningen. 

Tabell 7.  Förtroende för svenska nyhetsmediers rapportering 
om invandringen, efter partisympati 2017 (procent).

Mkt  
stort

Ganska 
stort

Varken 
eller

Ganska 
litet

Mkt  
litet

Ingen 
uppf.

Summa 
procent

Andel 
stort för-
troende

C 4 38 29 16 9 4 100 42

MP (10) (27) (34) (18) (2) (9) 100 (37)

L 3 36 25 18 14 4 100 39

S 5 29 36 17 7 6 100 34

V 10 22 32 21 13 2 100 32

M 2 27 28 23 15 5 100 29

KD (4) (24) (28) (28) (8) (8) 100 (28)

SD 1 11 11 17 58 2 100 12

Kommentar: Frågan lyder: Hur stort förtroende har du för svenska nyhetsmediers 
 rapportering om följande ämnesområden? Resultaten baseras på samtliga som har 
besvarat frågan. Antalet svarspersoner är mycket lågt bland KD och MPsympatisörer 
2017, vilket gör resultaten otillförlitliga. Dessa svar redovisas inom parentes.
Källa: Den nationella SOMundersökningen 2017.
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Det bör i sammanhanget påpekas att en hög andel för-
troendelösa inte med nödvändighet måste innebära att 
människor upplever att medierna ”mörkar” eventuella 
problem förknippade med invandring (jf Andersson 
2017) – det låga förtroendet kan också ha sin grund i 
en upplevelse att nyhetsrapporteringen snarare är allt-
för problemorienterad. Det senare antagandet är inte 
orimligt givet resultat från innehållsstudier av svenska 
mediers bevakning av invandringsfrågan, vilka  snarare 
pekar i motsatt riktning (jf Strömbäck m fl 2017; ETC 
2018). För SD-sympatisörernas del är det dock mer 
troligt att den låga förtroendenivån förklaras av ett ut-
brett missnöje över att etablerade medier inte  berättar 
hela sanningen (jf Andersson m fl 2017).

Utöver skillnaderna i förtroendebedömningar 
 mellan olika partiers sympatisörer finns det också 
 betydande differenser inom gruppen av  sympatisörer. 
I anslutning till att deltagarna i den nationella SOM- 
undersökningen får svara på vilket parti de  tycker 
bäst om förnärvarande, ställs också en fråga om hur 
över tygad partianhängare individen upplever sig 
vara: mycket övertygad anhängare, ganska över tygad 
 anhängare respektive inte övertygad sympatisör. När 
graden av partiengagemang tas i be aktande fram träder 
betydande skillnader mellan de  mycket över tygade 
 anhängarna och de icke-övertygade  anhäng arna. 
Bland S-, MP- och V-sympatisörer är det hälften av 
svars personerna i gruppen mycket över tygade parti-
anhängare som har stort förtroende för  mediernas 
bevakning av invandringen, vilket kan jämföras med 
ungefär var fjärde svarsperson bland dem som inte 
 betraktar sig som övertygade partisympatisörer 



Polariserat förtroende för nyhetsrapportering om brottslighet och invandring | 167166 | Ulrika Andersson

( tabell 8). Andelen förtroendefulla är således dubbelt 
så stor i den första gruppen jämfört med den senare. 

De grupper av partisympatisörer som ingår i jäm-
förelsen skiljer sig från redovisningen i tabell 7 ovan, 
vilket beror på att antalet svarspersoner i de tre 
anhängar grupperna blir så små för de flesta partier 
att det inte är möjligt att dra några säkra slut satser 
från resultatet. Därför har sympatisörer till de båda 
regerings partierna slagits samman med Vänster-
partiets sympatisörer, samtidigt som allianspartiernas 
sympatisörer har slagits samman i en annan grupp. 
Sverigedemokraternas sympatisörer är dock så pass 
många, räknat i antal personer, att en nedbrytning 
 efter grad av partiövertygelse är möjlig att genomföra.  

Tabell 8. Förtroende för svenska nyhetsmediers rapportering 
om invandringen, efter partisympati 2017 (procent)

Mycket  
övertygad  

partianhängare

Ganska 
övertygad 

partianhängare

Inte övertygad 
partisym-
patisör Samtliga

Regeringspartierna  
inkl. Västerpartiet 51 34 27 34

Allianspartierna 41 37 32 34

Sverigedemokraterna 2 14 15 12

Kommentar: Frågan lyder: Hur stort förtroende har du för svenska nyhetsmediers 
 rapportering om följande ämnesområden? Resultaten baseras på samtliga som har be
svarat frågan. Till regeringspartierna hör Socialdemokraterna och Miljöpartiet, till Allians
partierna hör Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna.
Källa: Den nationella SOMundersökningen 2017.

Även bland Allianspartiernas respektive Sverige-
demokraternas sympatisörer framträder kopplingen 
mellan partiövertygelse och förtroende för nyhets-
bevakningen om invandring. Bland sympatisörerna 
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till Allianspartierna är dock skillnaden inte fullt lika 
påtaglig som bland V-, S- och MP- sympatisörerna. 
Bland de mycket övertygade  partisympatisörerna 
uppger 41 procent att de har stort förtroende för 
invandrings rapporteringen, medan 32 procent av de 
icke- övertygade sympatisörerna är förtroendefulla 
( tabell 8). 

Bland Sverigedemokraternas sympatisörer är 
mönstret det omvända, då icke-partianhängarna har 
större förtroende för mediernas innehåll jämfört med 
de starkt övertygade partianhängarna. I den förra grup-
pen är andelen med stort förtroende för invandrings-
bevakningen 15 procent, medan andelen i den senare 
gruppen endast är 2 procent (tabell 8). Förtroendet för 
invandringsrapporteringen skiftar således både efter 
moderpartiernas inställning till invandring och svars-
personernas grad av partiövertygelse.  Som avslutning 
kan också nämnas att gruppen SD- sympatisörer med 
stark övertygelse, genomgående har avsevärt lägre för-
troende för medier som public  service, TV4 och den 
 lokala morgontidningen jämfört med övriga parti-
sympatisörer, oavsett hur stark eller svag övertygelse de 
senare har. Det generellt låga medieförtroendet bland 
Sverigedemokraternas övertygade partianhängare 
förklarar rimligen också en del av gruppens förtroende 
för mediernas nyhetsbevakning.  

Förtroendet för svenska mediers 
nyhetsrapportering – några avslutande ord

Svenska medier uppbär i allmänhet ett stort för-
troende bland människor. Uppfattningen om att ny-
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hetsrapporteringen är mycket tillförlitliga dominerar 
allmänhetens bild av svenska medier, så också upp-
fattningen att medierna bidrar med en bra bakgrund 
till det som har hänt. Samtidigt är det mer än hälften 
av svenskarna som menar att journalister ofta vinklar 
 nyheter utifrån sina egna åsikter. Huruvida det förhål-
ler sig så oftare inom vissa ämnesområden än inom 
andra kan inte besvaras här, men det är inte orimligt 
att tänka sig att människors bedömning i frågan kan 
skifta  beroende vilket bevakningsområde det handlar 
om. Även om det är en fundering som tenderar att dra 
åt det mer spekulativa hållet, är det inte omöjligt att 
det faktiskt ligger något i den, inte minst sett i ljuset av 
de andra resultat som framkommit i det här kapitlet.  

För även om förtroendet för medier i största all-
mänhet förefaller vara gott, står det klart att det råder 
stora skillnader i förtroendenivå inom olika grupper 
såväl som mellan olika bevakningsområden. Det är 
särskilt påtagligt för de områden som är förknippande 
med stora samhällsutmaningar där det inte alltid 
finns någon enkel lösning på situationen. Det gäller 
brottsligheten, men också invandringen. Kanske hade 
resultatet varit delvis ett annat om de rådande villko-
ren i samhället hade sett annorlunda ut. En kraftig 
 recession likt den under första halvan av 1990-talet 
hade möjligen kunnat ge ett annat utfall i  förtroendet 
för mediernas bevakning av arbetsmarknaden och 
näringslivet. Och om förhandlingarna inom EU hade 
gällt Swexit istället för Brexit kanske bedömningen av 
EU-rapporteringen varit i paritet med förtroendet för 
bevakningen av brottslighet och invandring. Även om 
det inte går att få svar dessa och liknande frågor just här 
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och nu, pekar de mot betydelsen av att fortsätta studera 
människors förtroende för innehållet i svenska nyhets-
medier. Med en längre tidsserie är det inte bara möjligt 
att följa eventuella svängningar i förtroendet för ny-
heter, det är också möjligt att öka kunskapen om hur 
stor vikt olika faktorer har för att förklara variationer 
mellan olika samhällsgruppers förtroendenivåer, som 
exempelvis i vilken utsträckning samhällskontexten 
spelar roll för medie förtroendet.

Så länge kan dock konstateras att människors för-
troende för mediers nyhetsbevakning är  på verkat 
av deras bild av den andre, i termer av  tillit till 
 andra människor, liksom av deras samhällssyn och 
 samhällsengagemang. Vidare spelar  människors 
 allmänna förtroende – eller möjligen frånvaron av 
förtroende – för medier som samhällsinstitutioner 
och som  organisationer stor roll för förtroendet för 
nyhets mediernas bevakning.

Svenska nyhetsmedier förefaller ha en delikat upp-
gift framför sig i att tydliggöra för allmänheten vari 
den professionella opartiskheten ligger och hur denna 
konkret tar sig uttryck i den dagliga nyhetsrapporte-
ringen. Ökad öppenhet och kanske också en smula 
 extra eftertänksamhet kring varför vissa händelser 
blir nyheter och andra inte, och på vilket sätt ledord 
som opartiskhet går i linje med vinkling av nyheter. 
Den typen av åtgärder i kombination med stöd och 
tydlighet från andra centrala samhällsinstitutioner om 
varför medierna fyller en viktig funktion som  kritisk 
 granskare av samhällets makthavare – som ”tredje 
statsmakt” – kan rimligen tänkas spela roll för hur 
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människor förhåller sig till medierna och till det inne-
håll som dessa publicerar. För frågan om vilket för-
troende medierna uppbär handlar inte bara om i vad 
mån enskilda händelser får en korrekt bevakning – det 
handlar också om vilken funktion människor upplever 
att medierna har i samhället.
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