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Abstract 

Den här uppsatsen undersöker kvantitativt och kvalitativt faktiskt.se, det första svenska exemplet på det 

sedan länge internationellt etablerade konceptet faktagranskning. Faktiskt.se har varit ett samarbete mellan 

fem medieorganisationer, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sveriges Television, Sveriges Radio och 

KIT, där man på en gemensam hemsida publicerat sina individuellt utförda faktagranskningar. Den 

kvantitativa undersökningen av innehållet visar att man främst har faktagranskat politikers påståenden om 

ekonomi och välfärd, att väsentliga skillnader mellan de faktagranskande redaktionerna föreligger, ofta 

gällande vilka källor som används och hur, och att de flesta påståenden som har faktagranskats har fastslagits 

vara ”Helt fel”, då man överlag har haft en benägenhet att faktagranska sådant som man redan innan 

betraktar som osannolikt.  

Den kvalitativa undersökningen visar att man i stor utsträckning inte håller sig till den gemensamma metod 

som fastställts för faktagranskning inom ramen för faktiskt.se, trots en tydlig metodbeskrivning. Detta visar 

sig i flexibilitet kring kraven på påståenden som lyfts till faktagranskning, till exempel att det inte får vara 

normativt eller en spådom. Man redovisar inte alltid kontakt med den som står bakom påståendet som 

granskas, och trots att kontexten kring ett påstående ska tas i beaktande vid faktagranskning, enligt 

metodbeskrivningen, görs detta med godtycklighet.  

Den kvalitativa undersökningen visar också att påståenden som fastställs vara ”sanna” ofta kan vara sådana 

som ligger i linje med vad en etablerad källa uttrycker. Det som fastställs vara ”fel” kan vara sådant som 

avsändaren av ett påstående inte menat men som den faktagranskande reportern har tolkat in.  

I analysen resoneras kring resultaten främst utifrån Michael Schudsons Discovering the News (1978). Analysen 

visar att faktagranskning kan sägas utgöra en vetenskaplig journalistisk metod som kombinerar element från 

den journalistiska faktacentreringen, den naiva empirismen, som rådde inom journalistiken vid förra 

sekelskiftet, med element från den tidiga objektiviteten på 1920- och 1930-talen. 

 

Nyckelord: faktagranskning, metod, objektivitet, sanning, journalistisk epistemologi, källor 
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1. Inledning 

Den legendariske Walter Cronkite, nyhetsankare på amerikanska CBS News under flera decennier, hade 

som gimmick att avsluta sina sändningar med frasen And that’s the way it is. Han hade lagt sig till med 

gimmicken under tidigt 60-tal (Watkins 2009), en tid då journalister betraktade sig själva som förmedlare av 

fakta och objektiva redogörelser. Cronkite definierade objektivitet som ”rapporteringen av verkligheten, av 

fakta, så nära som de kan erhållas utan tillförande av fördomar eller personlig åsikt (Knowlton 2005. sid. 

227, se Maras 2013, sid. 7). 

Senare under 60-talet kom objektivitet, liksom Cronkites gimmick, att kritiseras. Att säga And that’s the way 

it is betraktades som självgott, och objektivitet ansågs representera rådande ordning och ovilja att undersöka 

samhällets underliggande maktstrukturer och privilegier (Schudson 1978, sid. 160–161). 

Det projekt som den här uppsatsen handlar om såg dagens ljus under en branschdag på Radiohuset i 

Stockholm. Tisdagen den 6 mars 2018 stod företrädare för fyra medieorganisationer på en scen och 

presenterade vad som inom kort skulle lanseras: ett gemensamt faktagranskningsprojekt. Dagens Nyheter 

(DN), Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och Svenska Dagbladet (SvD) hade sedan en tid arbetat 

med att ta fram en gemensam faktagranskningsplattform, faktiskt.se, (senare tillkom även KIT) som skulle 

komma att utgöras av en webbsajt med sammanfattningar av faktagranskningar som respektive 

medieorganisation genomför och publicerar i sin helhet på de egna webbsajterna. Till sammanfattningarna 

ska även fogas ett omdöme av sanningshalten i det påstående som granskats. 

Den nya plattformen var ett delvis nytt element i svensk journalistik. Faktagranskning hade pågått i några 

år i form av Metros Stora Journalistprisbelönade Viralgranskaren, men där har faktagranskningarna nästan 

uteslutande gällt fenomen i sociala medier, till exempel suspekta kedjebrev och manipulerade bilder. 

Inriktningen på faktagranskningarna inom ramen för faktiskt.se skulle enligt DN:s redaktionella 

utvecklingschef Martin Jönsson delvis beröra liknande frågor men också gå ett steg längre: man skulle 

granska politiska påståenden som man bedömde kunde få stor spridning. Jönsson motiverar behovet av 

faktagranskning med förändrade förutsättningar i samhället och att valrörelsen 2018 kommer att bli 

annorlunda, bland annat med aktörer som avser sprida desinformation, och att människors 

mediekonsumtion i ökad utsträckning sker digitalt (Nesser 2018). 

Den här undersökningen kommer att försöka ta reda på hur den för Sverige nya journalistiska genren 

faktagranskning har bedrivit sitt värv, hur man har gått tillväga i sina faktagranskningar, vad man har kommit 

fram till, och hur man uppfattar fakta och sanning. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka en ny genre i svensk journalistik, faktagranskning, för att 

kunna förklara vad som utmärker den, samt vilken sanningssyn man ger uttryck för genom de 

faktagranskningar som gjorts inom ramen för faktiskt.se. Undersökningen omfattar samtliga artiklar på 

faktiskt.se publicerade från start till och med den 15 november 2018, med fokus på metoden som används. 

För att identifiera vad som utmärker faktagranskningarna inom ramen för faktiskt.se kommer 

undersökningen att använda sig av följande frågeställningar: 

- Vad har undersökts på faktiskt.se? 

- Finns det några skillnader mellan redaktionerna gällande faktagranskade ämnen, aktörer och 

partier? 

- Vilka utmärkande element är centrala i den nya journalistiska genren i Sverige? 

- Vilken kunskaps- och sanningssyn ger faktagranskningarna och dessas resultat uttryck för? 

3. Bakgrund 

Faktiskt.se var en samlingswebbsajt av faktagranskningar gjorda av fem svenska medieorganisationer. Dessa 

inkluderade DN, SVT, SR, SvD och KIT. Ambitionen med faktiskt.se var att under valrörelsen granska 

påståenden från politiker samt innehåll som fick stor spridning i sociala medier. Projektet hade tre 

huvudsakliga syften: att tillsammans ”utbilda i arbetsmetoder för att verifiera uppgifter på nätet, gemensam 

metodik för betyg och hur faktagranskningarna presenteras [...] och gemensam distribution”. Trots syftet 

att gemensamt distribuera faktagranskningarna, bestämde varje enskilt mediehus vilka faktagranskningar 

som gjordes, oberoende av de övriga (DN, 180425). Däremot arbetade man med en gemensam metod: en 

utgångspunkt för vilka påståenden som granskades, arbetsmetod vid faktagranskning samt kriterier för 

omdömet av sanningshalten. Utgångspunkten för vilka påståenden som skulle granskas var att påståendet 

skulle ha gjorts offentligt genom antingen ett dokument, en publikation eller öppna forum (inkluderat sociala 

medier). Utöver detta gällde följande kriterier i valet av faktagranskningsobjekt: 

• Påståendet ska vara baserat på eftersökningsbar information. 

• Påståendet ska inte vara normativt [...] 

• Påståendet ska inte vara en spådom om framtiden. 

• Påståendet bör ha en viss spridning och tas upp i samhällsdebatten. 

• Påståendet bör vara kontroversiellt, i mening att någon undrar över sanningshalten i det som sägs. 

• Påståendet bör vara relevant, det vill säga att det gör skillnad om det är sant eller falskt. 

• Påståendet ska först och främst ha betydelse för svenska förhållanden. 
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• Påståendet bör ha betydelse eller vara intressant för många. 

 (faktiskt.se 2018) 

Faktagranskningsarbetet av ett påstående var sedan uppdelat i elva steg.  

1. Påståendet/citatet/bilden/videon/hemsidan som ska granskas återges ordagrant. Forumet där det 

framfördes samt tidpunkt återges. 

2. Personen eller organisationen bakom påståendet kontaktas för att få återge sina öppna källor. 

3. Källan/orna undersöks. Stödjer de påståendet eller bilden etc? En värdering av källornas 

trovärdighet genomförs. 

4. Officiell statistik gås igenom. Har det gjorts forskning på området? Har berörda myndigheter 

skrivit rapporter eller gjort granskningar? 

5. En skanning om huruvida media har rapporterat om ämne och en ihopsamling av relevanta klipp 

görs. 

6. Experter som finns på området identifieras. Dessa kontaktas för länkar till rapporter, statistik eller 

annan fakta som är relevant. 

7. De verktyg som finns för att identifiera bilder/videor används om relevant, upphovspersoner [i 

den här undersökningen: avsändare] kontaktas. 

8. I redovisningen av varje punkt ska källan till informationen visas. Till det ska statistik, siffror, 

länkar, och faktauppgifter tillfogas om relevant. Grafik och tabeller kan produceras utifrån dessa, 

om relevant. 

9. Faktakollar ska främst utgå från offentliga källor. Ibland kanske inte det går och då får man 

använda sig av de främsta experterna på området och göra traditionella pratminusintervjuer. Även 

experternas trovärdighet värderas. Bara personer som är obestridliga experter på ett ämnesområde 

ska användas. 

10. Resultatet analyseras och faktakollaren bestämmer sedan vilket omdöme påståendet ska ha i 

betygsskalan utifrån betygsskalans kriterier. En sammanfattande motivering till omdömet skrivs. 

11. Om möjligt kontaktas personen/organisationen/kontot som stått för påståendet för en 

kommentar, som sedan inkluderas i publiceringen. 

(ibid.). 

Vi de tillfällen ingen avsändare kunde identifieras, tog faktagranskningen avstamp i det som är känt kring 

påståendets ursprung och kontext (ibid.). 

Betygsskalan som användes av faktiskt.se var en femgradig skala som inkluderade betygen faktiskt. helt sant, 

faktiskt. delvis sant, faktiskt. oklart, faktiskt. mestadels fel och faktiskt. helt fel. För betyget faktiskt. helt sant krävdes 

att fakta i påståendet var korrekt och framfördes i ett rättvisande sammanhang. För betyget faktiskt. delvis 

sant krävdes att fakta i påståendet var korrekt, men framfördes inte i ett korrekt sammanhang. Det var 

alltså selektivt och det fanns fakta som talade emot påståendet vilka skulle kunna ha breddat helhetsbilden. 

För betyget faktiskt. oklart krävdes att det inte gick att få ett entydigt svar på om frågan var sann eller inte. 

Detta kunde grunda sig i att det inte fanns trovärdiga källor att tillgå eller att dessa inte kunde ge en tydlig 

slutsats. För betyget faktiskt. mestadels fel krävdes att påståendet till stor del var felaktigt eller missvisande. 



 7 

De fakta som skulle kunna tala emot påståendet utelämnades och fakta användes i felaktiga sammanhang 

trots att de i sig var korrekta. Även källor som talade emot påståendet skulle vara fler eller mer 

övertygande än de källor som talade för påståendet. För betyget faktiskt. helt fel krävdes att påståendet inte 

alls stämde eller var påhittat. I de fall betygen faktiskt. delvis sant, faktiskt. oklart, faktiskt. mestadels fel och 

faktiskt. helt fel utdelades, kontaktades avsändaren av påståendet för möjlighet att kommentera betyget 

(ibid.). Härefter kommer omdömena att skrivas som ”Helt fel”, ”Mestadels fel”, ”Oklart”, ”Delvis sant” 

och ”Helt sant”. 

Faktiskt.se fick tidigt kritik. Lars Truedsson, Tredje Statsmakten AB och Institutet för mediestudier, 

varnade redan vid branschdagen i Radiohuset när projektet lanserades för att kritiker kan uppfatta det 

gemensamma projektet som en paktbildning ”för att nedgöra sina meningsmotståndare” (Nesser 2018).  

Samma dag som faktiskt.se lades ut på webben skrev Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg en krönika 

där hon kritiserade avsaknaden av en gemensam ansvarig utgivare (de olika medieorganisationernas 

respektive ansvariga utgivare tar endast ansvar för de egna faktagranskningarna), uttryckte farhågor kring 

huruvida de olika medieorganisationerna kommer att granska varandra eller hålla varandra om ryggen om 

någon faktagranskning inte skulle hålla måttet, men framför allt framförde hon kritik mot användandet av 

omdömen. Linderborg menar att vissa frågor inte låter sig stämplas med ett sanningsomdöme (Linderborg 

2018). 

Eric Rosén, chefredaktör på Politism, kritiserar inte faktakoll som koncept, men ambitionen att förmedla 

en objektiv sanning, och nämner som exempel SVT-faktagranskningen av ett påstående, att moderaterna 

vill sänka lönerna, ur en LO-film vars omdöme fastställs vara ”Helt fel”. Rosén menar att till och med 

själva faktagranskningen öppnar för möjligheten att lönerna kan komma att sjunka, varför det kategoriska 

omdömet blir obegripligt (Rosén 2018). 

Senare skulle även Göteborgspostens ledarskribent Håkan Boström stämma in i kritiken av vad han kallar 

”amatörmässig och vinklad faktagranskning”. Utöver den nämnda LO-filmen kritiserar han SR-

bedömningen ”Helt sant” av regeringens påstående om att 100 000 nya jobb har tillkommit under 

mandatperioden. Det väsentliga måttet bör, enligt Boström, inte vara antalet nya jobb utan den 

procentuella mängden nya jobb (Boström 2018), varför omdömet blir felaktigt. 

Kulturchef Björn Werner, även han på Göteborgsposten, menar att sanningsanspråk, vilket han uppfattar 

att faktiskt.se gör, ligger nära att fara med osanning. Enligt honom kan journalistiken endast lämna 

antaganden och skattningar, inte sanningar. (Werner 2018). 

Medieorganisationerna bakom faktiskt.se har sedan lanseringen sagt sig följa de riktlinjer som satts upp av 

International Fact-Checking Network (IFCN), en avdelning vid amerikanska Poynter Institute (Nesser 

2018).  Stort fokus läggs här på öppenhet kring metoden, öppenhet med finansiering och att källor redovisas 

tydligt så att läsare kan verifiera faktagranskningen och återskapa den (IFCN u.å). Man sade sig ha 
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ambitionen att ansluta sig till IFCN som en så kallad signatory, men i slutändan var det bara DN som ansökte 

och godkändes. En gemensam ansökan för hela faktiskt.se inleddes men avbröts, och SVT, SR, SvD och 

KIT har inte gjort som DN och ansökt separat. 

En källa till kritik mot projektet var det statliga bidrag via Vinnova som erhölls. Faktiskt.se var ett av åtta 

projekt som tilldelades pengar och beskrivs av Vinnova som ”ett unikt utvecklingsprojekt” som ska 

”motverka att "fake news" och ogrundade påståenden får spridning och spelar en avgörande betydelse i det 

svenska valet 2018” (Vinnova 2018). 

4. Tidigare forskning 

De första organisationerna som huvudsakligen sysslade med faktagranskning av politiska uttalanden 

uppstod i USA under tidigt 2000-tal. Detta kom att bli början på ett nytt sätt att rapportera om politiska 

situationer bland nästan varje större mediehus i landet. Utöver dessa har oberoende faktakollar startat i mer 

än 50 länder under det senaste årtiondet. Många oberoende faktakollar avsäger sig den journalistiska 

aspekten av sitt arbete, och menar istället att faktakollar är ett verktyg för politisk och medial 

förändring (Graves & Cherubini 2016, s. 6). 

Vidare kan faktakollar ses som en enskild genre, en väletablerad sådan, då många nyhetsorganisationer som 

saknar en särskild faktagranskningsredaktion ändå erbjuder möjligheten till detta i samband med politiska 

val (a.a., s. 7). 

4.1 Faktagranskning i USA 

Det första egentliga faktagranskningsinitiativet i USA var enligt Graves (2013) ”Spinsanity”, som grundades 

2001 av tre universitetsstudenter och producerade mer än 400 faktagranskningar fram till och med 2004 års 

presidentkampanj. De beskrev sig själva som opartiska ”watchdogs”, vilket skiljde sig från de då mycket 

förekommande partiska ”watchdogs” som förekom i media både från höger och vänster på det politiska 

spektrumet (Graves 2013, sid. 125–126). 

En grundpelare som kom att lägga grunden för den faktagranskning vi ser idag är 1988 års presidentval i 

USA, med respektive kampanjer. Mediekritiker och journalister ansåg redan innan valet var avgjort, att 

samma val hade nått en ny bottennivå vad beträffar politiska kampanjer och rapporteringen av dessa. 

Grunden för detta, ansåg man, var att det blev allt mer irrelevant att rapportera om politiska tal och 

policydokument, medan man ignorerade den snedvridna marknadsföring som kandidaterna förde i 

massmedia. Efter valet skrev David Broder, kolumnist för Washington Post, flera kolumner centrerade kring 

vad han ansåg vara ett misslyckande, och uppmanade andra journalister att intressera sig för att faktagranska 
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kampanjannonser. Inför mellanårsvalet 1990 föreslog Broder en mall för hur man skulle undvika att begå 

samma misstag som tidigare val (a.a., s. 129–130).    

We should treat every ad as if it were a speech by the candidate himself. In fact, it will be seen and 

heard by far more people than any speech he gives to a live audience. ... Demand the supporting 

evidence from the candidate airing the ad, get rebuttal information from his opponent and then 

investigate the situation enough ourselves that we can tell the reader what is factual and what is 

destructive fiction. ... And we ought not to be squeamish about saying in plain language when we 

catch a candidate lying, exaggerating or distorting the facts. 

Broder 1990; se Graves 2013. 

Broder ansåg att det hade förekommit någon form av faktagranskning under 1988 års val. Han 

argumenterade för att den ena kandidaten ansåg sig vara felaktigt framställd i den andra kandidatens 

kampanjannons. Detta föranledde att några reportrar skrev om vilseledande kampanjannonser om båda 

kandidaterna (Broder 1988; se Graves 2013, sid. 130).  Sådana typer av ”adwatch” blev allt vanligare, främst 

i tidningar, då under namnet ”truth boxes”. Under 1992 års valkampanj hade mer än hälften av de största 

tidningarna i USA minst en ”adwatch” (Graves 2013, sid. 130–131). Ur denna typ av nyhetsbevakning kom 

FactCheck.org, som är en av de tre största faktagranskarna i USA (a.a., sid. 3, 131). 

4.2 Faktagranskning i Europa 

Graves och Cherubini genomförde en intervjustudie som behandlar faktagranskning i Europa. Fokus 

ligger på flera olika faktagranskare i olika europeiska länder. Studien har till syfte att överblicka vilka 

organisationer som sysslar med faktagranskning, hur faktagranskare arbetar, vad de hoppas kunna förmedla 

med sitt arbete och hur faktagranskare ser på den egna identiteten som kommer med att kalla sig själv för 

faktagranskare. Studien fokuserar även på hur stort inflytande en faktagranskning kan ha i den politiska 

debatten och var faktagranskning står som enskild journalistisk genre i förhållande till annan form av 

journalistik. Slutligen behandlar studien även den ekonomiska aspekten av faktagranskning, vad det kostar 

att bedriva en faktakoll och vilka åtgärder man har tagit för att kunna finansiera sina faktagranskningar 

(ibid.). 

Studiens resultat visar att nästan samtliga faktagranskare ansåg att det är av största vikt att granska politiska 

utlåtande från alla delar på den politiska skalan, sträva efter pålitlig information och oberoende experter, 

samt att vara transparent i sitt arbete. Dock kan huvudsakligen fyra skillnader förekomma i metoden mellan 

faktakollar. Den första behandlar användandet av betygsskalor på sanningshalten i det granskade påståendet. 

Enligt Graves och Cherubinis undersökning använder sig närmare 60% av de faktakollar som undersökts 

av denna typ av metod, vilka kan variera från enkla omdömen i text på en flergradig skala som ”sant”, 

”mestadels sant”, ”falskt” till färgstarka och/eller komiska alternativ. Andra faktakollar använder sig också 

av ett utlåtande för sanningshalten, men använder sig inte av en skala. Studien visade även att faktagranskare 
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tenderar att kunna göra ändringar i sin metod, ändra på sina betygskriterier eller låter specifika betyg 

användas felaktigt. Det finns även de faktakollar som helt avsäger sig användningen av betyg på sina 

faktagranskningar.  

Den andra skillnaden i faktakollar berör hur man går tillväga för att välja ut ett påstående att granska. 90% 

av de tillfrågade i Graves och Cherubinis undersökning uppger att de ofta söker efter granskningsbara 

påståenden från politiker, medan man betydligt mer sällan (ibland aldrig) riktar in sig på journalister, experter 

eller andra offentliga personer. 

Den tredje skillnaden i faktakollar handlar om huruvida man återkopplar till personen eller organisationen 

som står för det granskade påståendet. Medan många faktakollar i USA har som praxis att ta kontakt med 

det granskade citatets avsändare för att få grundläggande bevis för det som sagts, förespråkar andra att 

endast ta kontakt med avsändaren när omständigheterna kräver det. I Europa är det däremot vanligare bland 

faktakollar (fristående såväl som de bundna till nyhetsmedier) att mycket sällan, eller till och med aldrig, ta 

kontakt med avsändaren till det granskade påståendet medan man undersöker det, med argumentet att det 

skulle vara överflödigt. 

Den fjärde och sista skillnaden berör i vilken mån man är villig att använda fristående experter. Många 

faktakollar inkluderar någon form av expert i sitt arbete för att underlätta och tolka data samt styrka 

faktagranskningens omdöme, medan andra faktakollar menar att man enbart använder sig av experter när 

tid och mängden tecken tillåter. Det förekommer även en liten del faktagranskare som anser att om man 

inte granskar faktapåståenden, behövs inte experter (a.a., sid. 18–23). 

Graves och Cherubinis undersökning visar även att faktagranskningar har mycket liten politisk påverkan, då 

många politiker ignorerar arbetet gjort av faktakollar, med endast ett fåtal fall där politiker har övergett ett 

granskat påstående som visat sig vara falskt, eller där politiker har offentligt erkänt sitt uttalande som 

felaktigt. I andra fall har reaktionen från politiker varit att attackera granskarna på exempelvis sociala medier 

med uttalanden som ifrågasätter faktagranskningens metod och underlag. Det vanligaste visade sig dock 

vara ignorera faktagranskningarna eller ta till sig de som talar för politikernas egna agenda. I de fall man har 

sett förändring till följd av faktagranskningar är att politiker kan ha varit försiktigare med sina ordval och 

argument. Dock är den tydligaste fall av påverkan av faktakoll gäller när man genom sin faktagranskning 

kan skapa debatt bland politiker (a.a., sid. 23–24). 

4.3 Objektivitet 

Steven Maras (2013) framhäver objektivitetens skiftande karaktärer genom sin utveckling, bland annat som 

en demokratisk-realistisk epistemologi under slutet av 1800-talet, därefter som en sorts etik runt sekelskiftet, 

och vid 1920-talet en trovärdighetsåtgärd, det sista i enlighet med Michael Schudson (1978). Objektiviteten 

har tagit sig olika uttryck genom historien, och Maras menar att den inte låter sig definieras exakt heller idag; 

”om journalistisk objektivitet var en flod hade den haft många tillflöden” (Maras 2013, sid. 56). 
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Maras höjer ett varningens finger mot att tolka fakta, nyheter och sanning som identiska när man diskuterar 

objektivitet, vilket han dock uppfattar att vissa debattörer gör eller har gjort. Maras tar upp Walter Lippman 

(se avsnittet Teoretiska utgångspunkter), som på 1920-talet gjorde sig till den främste förespråkaren för en 

vetenskaplig journalistisk metod, som menade att sanning är något vars funktion är att sätta fakta i relation 

till varandra och skapa en bild av verkligheten på vilken man kan agera (Lippman 1922, sid. 358; se Maras 

2013, sid. 85). 

Vidare belyser Maras Carlin Romano som påpekar att ”’fakta’ är ett ord som beskriver språket om världen, 

inte världen i sig själv” (Romano 1986, sid. 63; se Maras 2013, sid. 95). Det är enligt Maras ett misstag att 

med ”objektivitet” mena ”rapportering av objektiva sanningar” (Maras 2013, sid. 95). 

Empirism, ett koncept som ofta tas upp i samband med objektivitet, är idén att kunskap om den yttre 

världen nås med sinnesintryck, snarare än med förnuftet. Konceptet uppstod hos upplysningstänkare som 

John Locke och David Hume, och kom under 1800-talet att slå igenom inom journalistiken (a.a., sid. 86–

87). 

Vid mitten av 1800-talet blev positivismen, idén om endast säker kunskap som förklaring på frågor om 

världen, en viktig tankeströmning. Senare under seklet skulle detta visa sig i den faktacentrering som rådde 

inom journalistiken, på vilken krav ställdes om rapportering av fakta och säker information. Även människor 

betraktades som ”objekt om vilka fakta kunde insamlas och studeras” (Schudson 1978, sid. 75). 

Michael Schudson kallar i Discovering the News (1978) den faktatro- och centrering som förelåg inom 

journalistiken under slutet av 1800-talet för naiv empirism.  

Både den senare uppkomna objektiviteten och den naiva empirismen är faktacentrerade. Tron på 

objektiviteten är att ”hysa tilltro till ’fakta’, att misstro ’värderingar’, och att åtaga sig att hålla dessa isär” 

(Schudson 1978, sid. 6), medan den naiva empirismen gick så långt att den menade att fakta är ”inte 

mänskliga påståenden om världen, utan som aspekter av världen i sig själv” (ibid.). 

5. Teoretiska utgångspunkter 

För förståelse för hur och varför nya element inom journalistiken uppstår används Michael Schudsons 

Discovering the News (1978) som huvudsaklig teoretisk utgångspunkt. Här beskriver Schudson bland annat 

uppkomsten av faktacentrering och naiv empirism som journalistisk praktik under sent 1800-tal och tidigt 

1900-tal, uppfattningar om faktarapporteringens otillräcklighet på 1920- och 1930-talen, uppkomsten av 

objektiviteten som ideal, och sedermera den hårda kritik som den ställdes inför under 1960-talet. 

Schudson, som utgår ifrån den amerikanska journalistikhistorien, lyfter möjligheten att demokrati, 

marknadssamhället och nya psykologiska upptäckter hade inverkan på den allmänna synen på verkligheten 

och samhälleliga relationer, vars konsekvenser spillde över på journalistiken. 
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Den nya demokratin innebar att alla människor hade en röst som var lika mycket värd som någon annans, 

och makten i demokratiska stater sades innehas av folket. Folket hade dock ingen vetskap om vad som 

försiggick i maktens korridorer och blev istället utomstående betraktare av ett spektakel snarare än deltagare 

i styret av landet, förutom på valdagen. Det politiska styret utfördes i själva verket av ett antal experter på 

insidan. Dessutom uppstod en förvirring på 1920- och 1930-talen över vad demokrati var när USA ställdes 

inför en politiskt svårhanterad ekonomisk depression, och flera auktoritära diktaturer växte fram i Europa, 

i kombination med insikten att det i majoritetens vilja inte nödvändigtvis ligger någon högre sanning. 

Tveksamhet rådde kring huruvida en skara individer ovetande om politik skulle kunna rösta fram ”rätt” 

beslut (Schudson 1978, sid. 121–125, 158). 

Depressionen som följde på Wall Street-kraschen 1929 orsakade ett ifrågasättande av kapitalismen och 

marknadssamhället, där abstrakta system bestämde varors värde snarare än varan i sig själv, och där ägande 

av företag hade separerats från den plats där företaget bedrev verksamhet.  

Freud hade nyligen visat att människan har undermedvetna, undertryckta begär och djupt rotade tendenser 

som skiljer sig från individ till individ, och amerikanska tänkare inspirerades av Gustave Le Bons nya idéer 

om massans irrationalitet. Tack vare den psykologiska kunskapen om hur folk och folkmassor beter sig såg 

1900-talets första årtionden en dramatisk ökning av nyheter och tidningsartiklar med PR-agenter som 

avsändare, och med första världskriget kom krigspropagandan, i vilken många journalister deltog. Vad som 

var ”sant” och vad som var PR, propaganda och manipulation blev oklart (a.a., sid. 128, 158–159). 

En hopplöshet och förvirring inför dessa företeelser, menar Schudson, riktade journalistikens fokus mot, 

inledningsvis, ”fakta”, och senare objektivitet. Ett antal journalistiska åtgärder vidtogs på 1920- och 1930-

talen, bland annat att i högre grad använda bylines under artiklar för att uppmärksamma subjektivitet. En 

annan var att att journalister specialiserade sig på särskilda områden, till exempel hälsa, vetenskap och 

arbetsmarknad, för att på ett mer professionellt sätt kunna granska information. En tredje var att utveckla 

den tolkande journalistiken (a.a., sid. 144–145).  

Schudson lyfter fram mediekritikern Walter Lippmann som den främsta talesmannen för det journalistiska 

objektivitetsidealet. För att dämpa den förvirring i samhället som orsakades av PR, propaganda och 

subjektivitet på tidningssidorna, menade Lippmann, skulle journalister ta hjälp av vetenskapen för att nå 

den objektiva verkligheten (a.a., sid. 152). Att skapa en vetenskaplig metod inom journalistiken var en 

process, men två praktiska element som föreslogs var att källor nu skulle redovisas i artiklar och att 

information skulle förmedlas oavsett vad reportern tyckte om den (a.a., sid. 152, 155). 

Schudson menar att det är troligt att många journalister under objektivitetens unga år inte alltid var benägna 

att sträva efter Lippmanns höga ideal, utan snarare satte en objektivitets-stämpel på sin gamla vanliga 

journalistik präglad av naiv empirism, sedan 1890-talet kallad realism, under uppfattningen att skildrande av 

verkligheten var en möjlighet genom rapportering av korrekta fakta. Samtidigt, på 1930-talet, tycktes 

begreppet objektivitet ”desintegrera så fort det formulerats”. Man insåg mer och mer att fullständig 

objektivitet inte kunde nås, istället blev den ett ideal att sträva efter (a.a., sid. 157). 
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Vilka element i processen som ledde fram till uppkomsten av faktacentreringen och objektivitetsidealet på 

1900-talet (enligt Schudsons teori, som är en av flera. Bland annat har teoretiker pekat på tekniska och 

ekonomiska faktorer som anledningar till den faktabaserade journalistikens och objektivitetens uppkomst) 

som stämmer överens med uppkomsten av faktagranskning i Sverige kan troligtvis diskuteras. Vi som 

skriver den här uppsatsen ser dock vissa likheter mellan dåtidens samhällsklimat och dagens, varför 

Schudsons Discovering the News utgör den här uppsatsens huvudsakliga teoretiska utgångspunkt. 

Hur objektivitet fungerade i praktiken undersöktes av sociologen Gaye Tuchman genom deltagande 

observationer av arbete på ett antal amerikanska tidningar under 70-talet. Hon beskriver objektivitet som 

ett redskap eller en ”strategisk ritual” som journalister använder sig av för att skydda sig från yrkets risker, 

såsom missade deadlines, kritik och stämningar. De två sista undviks genom ifrågasättande av mottagna 

uppgifter genom att gå till originalkällan för verifiering. Att ifrågasätta alla uppgifter låter sig dock inte göras 

utan att absurditet uppstår, varför vissa uppgifter helt enkelt måste tas för ”sanna” (Tuchman 1972, sid. 

664). 

Om verifiering inte är möjlig finns, enligt Tuchman, ett antal verktyg som journalisten kan ta till för att 

skydda sig mot kritik genom att säkerställa att det som rapporteras är fakta och inte värderingar eller annat, 

och på sätt åberopa objektivitet. Journalisten kan redovisa flera sidors ståndpunkter i en konflikt. Ett 

påstående som inte kan verifieras kan fortfarande rapporteras i form av ”person A påstod X”. För att inte 

utsätta sig för anklagelser om jäv söker journalisten upp någon med motsatt ståndpunkt, ”person B påstår 

Y”. Detta visar att journalisten låter ”båda sidor komma till tals”, vilket ibland kallas He said, she said. 

Journalisten kan presentera fakta som i allmänhet betraktas som sanna och som stödjer overifierbara 

påståenden, vilket låter läsaren själv dra slutsatser. Man kan använda sig av citat och pratminus i vilka 

intervjuade människors värderingar placeras. Med hjälp av dessa verktyg kan journalisten, utan att 

nödvändigtvis hitta ”sanningen”, fortfarande rapportera fakta och åberopa objektivitet om någon skulle 

kritisera denne, till exempel för partiskhet (a.a., sid. 665–671). Det viktiga för den här uppsatsen är att 

objektivitet kan definieras som en metod snarare än ett inre tillstånd inom journalister (en förmåga att se 

och undersöka händelser helt utan egna tolkningar eller utifrån personliga erfarenheter). 

För förståelse för journalistiska kunskaps- och sanningsbegrepp utgör även Mats Ekströms och Stig Arne 

Nohrstedts Journalistikens etiska problem (1996) en av de teoretiska utgångspunkterna för den här uppsatsen. 

Enligt dessa två befinner sig Sverige i en amerikansk journalistisk tradition gällande objektivitets- och 

saklighetsidealens tillämpande, såsom de beskrevs av Tuchman. Ekström och Nohrstedt finner att även 

svenska journalister betraktar uppgifter som stämmer överens med vad etablerade källor uttrycker som 

sanna och korrekta. Vid rapportering av sådana uppgifter kan journalisten åberopa objektivitet och 

saklighet.  De menar dock att de forskare har fel som hävdar att svenska journalister har en kunskapssyn 

som de kallar naiv empirism, alltså tanken att journalistiken speglar verkligheten genom rapportering av 

enskilda, sanna fakta. Ekström och Nohrstedt menar istället att journalister kan växla mellan naiv empirism 
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och något som mer liknar kritisk realism, alltså tanken att påståenden om verkligheten är förknippade med 

osäkerhet. 

Enligt Ekström och Nohrstedt var den svenska journalistiken på väg bort från objektivitetsidealet på 90-

talet. Som bakomliggande orsak nämner de postmoderna och kunskapsrelativistiska tendenser i samhället, 

men även den ökande konkurrensen mellan medier och en hos dessa minskande grad av public service-

ideologi, vilket medför minskat behov av legitimering inför statsmakten (Ekström & Nohrstedt 1996, sid. 

216–217). 

Inga av de ovan nämnda forskarna har undersökt faktagranskning som genre, då denna uppstod efter att 

dessa författat sina verk som den här uppsatsen utgår ifrån. I det här fallet är de dock aktuella, då de 

undersöker premisserna för objektivitet, fokus på fakta, sanning och journalistiska metoder för att hantera 

dessa. 

För att förklara vissa funktioner hos faktagranskningmetoden tas ett antal begrepp i användning. Hårda 

respektive mjuka tolkningar används här om hur mycket betydelse den faktagranskande reportern tillskriver 

kontext, ordval och avsändarens mening, vilket återspeglar sig i redovisningen av resultatet, men framför 

allt ofta i rubrik och slutgiltigt omdöme. 

 Gällande den mer bakomliggande metoden, ”tänket”, vid faktagranskning tas de två 

begreppen partikulariseing och positivisering i bruk. Partikularisering är här benägenheten att dela upp frågor, 

till exempel föremålet för en utsaga, i enskilda element, och det operativa fokuset på dessa. Positivisering 

är här att undersöka huruvida dessa enskilda element kan sägas vara sanna fakta, och dessas betydelse för 

den slutsats som kan dras gällande trovärdighet och sanning hos det faktagranskade påståendet. Teorin 

som vi kallar partikularisering/positivisering behöver inte visa på en särskild faktacentrerad epistemologi 

hos faktagranskare, utan bör ses som en metodologisk funktion som faktagranskningsformatet förutsätter. 

6. Metod 

Undersökningen bygger på både en kvantitativ och kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden, som syftar 

till att ge en överblick över materialet på faktiskt.se, har utgått från ett kodschema (se bilaga 1). Artiklarna 

publicerade på faktiskt.se är av granskande karaktär, och därför har variabler som behandlar källor, aktörer, 

innehållsfrågor och ämnen varit av intresse för undersökningen (Nilsson 2010, s. 137–138). Utöver dessa 

har även variabler av teknisk karaktär använts vid benämning av datum och av vilket medium 

faktagranskningen har gjorts (a.a., sid. 136). 

Undersökningen omfattar alla faktagranskningar som publicerats på faktiskt.se, samt på de medverkande 

medieorganisationernas egna hemsidor, fram till 15 november 2018. Observationer och resultat som 

redovisas gäller för oktober till och med december 2018. Det empiriska materialet har varit publicerat på 

internet, varför ändringar och tillägg kan ha gjorts av de faktagranskande redaktionerna efter denna period.  
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När faktiskt.se omtalas avses det samlade projektet, dess hemsida och dess principer och metod. Begreppet 

”sanningshalt” används av faktiskt.se och därför även på vissa ställen i den här uppsatsen. 

6.1 Metod: kvantitativ undersökning 

Först genomfördes en kvantitativ pilotstudie över samtliga artiklar på faktiskt.se enligt premissen beskriven 

ovan, där variabler som datum, rubrik, avsändare, betyg, ämne och i förekommande fall politiskt parti 

undersöktes. Detta till syfte att kunna skapa ett noggrant kodschema med betydligt fler variabler som var av 

intresse för undersökningen. Utifrån resultatet av pilotstudien tillkom andra variabler som inkluderar källor 

på faktiskt.se, källor i artikeln, rättelser, betalvägg, om Sverigedemokraterna förekommer i artikeln samt om 

det finns ett resonemang kring osäkerhet i artikeln. Variabelvärden som ”Sociala medier” i variabeln V16 

”Ämne” försvann och variabelvärdet ”Valets genomförande” i variabeln V16 ”Ämne” tillkom då mycket 

av det som tidigare hamnat under ”Annan fråga” hade detta ämne gemensamt. Detta följdes sedermera upp 

genom att gå igenom samtliga artiklar på faktiskt.se igen utifrån de nya variablerna. Under denna process 

förekom mycket diskussion kring hur man borde bedöma en enhet, för att få en likvärdig bedömning på 

samtliga enheter. Kodningen genomfördes i Excel. 

För variabelvärdena gäller att värdet är uttömmande i förhållande till undersökningsproblemet, alltså att det 

alltid finns ett värde att koppla till varje enskild variabel. Detta gäller genomgående i undersökningen. Dock 

kan poängteras att variabelvärdena inte alltid är ömsesidigt uteslutande per Nilssons definition (a.a., s. 141–

142). Under den kvantitativa undersökningen har det visat sig att frågan kring källor inte har varit tydlig 

genom analysen. Vissa analysenheter har haft en tydlig lista på källor och således enkla att kategorisera per 

variablerna, medan andra enheter har haft källor löpande i texten vilket har medfört att vi har behövt göra 

tolkningar av källornas karaktär och huruvida de utgör grund för det slutgiltiga omdömet. I de fall där 

källorna har förekommit löpande i texten, har en djupare analys av texten gjorts för en förståelse av 

resonemanget i texten och på så vis försökt kategorisera källornas typ och mängd. 

På faktiskt.se har alla faktagranskningar taggats med ett ämne, ibland flera, till exempel både 

Integration/invandring och Lag och ordning, om faktagranskningen berör båda ämnen. För att förenkla 

sammanställningen har dessa taggningar minimerats till en per faktagranskning. De faktagranskningar som 

har varit taggade med flera ämnen har gåtts igenom för fastställande av det huvudsakliga ämnet. De som 

endast varit taggade med Annan fråga har i största möjliga mån sorterats in i en redan existerande kategori, 

för att underlätta och tydliggöra sammanställningen. 

Vissa faktagranskningsobjekt har på faktiskt.se angetts vara flera aktörer än en. I dessa fall har 

faktagranskningen gåtts igenom för bestämning av den huvudsakliga aktören. 
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I kategorin Övriga källor har mer svårkategoriserade källor eller typ av källa som endast förekommer en 

gång placerats, till exempel populärvetenskaplig artikel, Youtube-video, personlig blogg eller intervjuer med 

privatpersoner. 

”Avsändare” syftar på den vars påstående föranleder faktagranskningen.  

I de fall en betalvägg har förekommit på artiklarna har detta undgåtts genom en prenumeration på Dagens 

Nyheter vilket har inneburit att artikeln har kunnat ses i sin helhet. I de fall en betalvägg har förekommit på 

Svenska Dagbladet har artikeln granskats genom Retriever Research. Detta innebär att texten i artikeln har 

granskats i sin helhet, men utan hänsyn till layout på SvD:s hemsida. 

I de fall då det ursprungliga påståendet är angivet som en källa i en lista över källor har den räknats bort från 

det totala antalet källor som används i faktagranskningen. Antalet källor avser sådana som används för att 

avgöra sanningshalten i det faktagranskade påståendet. 

I de fall en källförteckning har förekommit i artikeln, har den legat till grund för antalet källor i 

faktagranskningen. Således har inte texten lästs i syfte att räkna och kategorisera källor. 

6.2 Metod: kvalitativ undersökning 

Utöver den kvantitativa undersökningen har tolv artiklar analyserats kvalitativt, med syfte att nå djupare 

förståelse för de delar av faktagranskningarna som inte lämpar sig för en kvantitativ undersökning. Frågorna 

har formulerats utifrån riktlinjerna i den metodbeskrivning som fanns publicerad på faktiskt.se. Riktlinjerna 

omfattar kriterier för påståenden, de elva steg som ingår i faktagranskningsprocessen, och kriterierna för det 

slutgiltiga omdömet. Utöver dessa finns beskrivningar av ovanstående riktlinjer (se avsnitt Metod).  

Följande frågor ligger till grund för den kvalitativa undersökningen: 

• Hur förhåller sig de granskande redaktionerna till den metod som redovisas på faktiskt.se? 

• Vilken karaktär har påståenden som granskas? 

• Redovisas kontakt med avsändaren till det granskade påståendet? Före, för dennes 

källredovisning, samt efter, för kommentar till det slutgiltiga omdömet? 

• Hur används källorna? Är de offentliga? Redovisas på vilket sätt experterna 

är ”obestridliga” och på vilket sätt de utsätts för källkritisk faktagranskning? 

• Hur resoneras det kring säkerhet, osäkerhet och sanning? Tas hänsyn till möjliga tolkningar? 

• Hur resoneras det kring det slutgiltiga omdömet? Motiveras det? Speglar det faktagranskningens 

resonemang och resultat i förhållande till kriterierna? 
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6.3 Material och urval 

Materialet som ligger till grund för den kvantitativa undersökningen är samtliga faktagranskningar 

publicerade på faktiskt.se från lanseringen till och med den 15 november 2018, totalt 117 stycken. 

Materialet till den kvalitativa undersökningen är 12 faktagranskningar (för lista, se avsnitt 7.2 Kvalitativ 

undersökning). Urvalet har grundat sig på ett antal aspekter: spridning mellan slutgiltiga omdömen, 

spridning mellan granskande redaktioner, spridning över tid, och spridning mellan ämnen. Specifikt har de 

valts ut då de under den kvantitativa undersökningens gång har visat sig vara intressanta ur metodsynpunkt, 

varit kontroversiella i debatten, eller rörande någon särskilt intressant fråga. Slutsatser som dras här gäller 

endast de undersökta texterna. En kvalitativ undersökning av andra texter skulle kunna resultera i andra 

slutsatser. 

6.4 Metodkritik 

Huvudanledningen till varför undersökningen börjar med en kvantitativ metod är att det är en passande 

metod för att angripa stora mängder material, och kan enkelt visa på frekvenser och volym (Nilsson 2010, 

s. 123), vilket är centrala delar för att förstå innehållet på faktiskt.se. Vad den kvantitativa undersökningen 

syftade till var just att försöka få en bild av vilka ämnen, aktörer och partier som har undersökts, samt om 

man kunde se om det fanns några skillnader mellan de granskande redaktionerna gällande ämnen, aktörer 

och partier. 

Dock pekar Nilsson på att kritik har riktats mot den kvantitativa metoden, bland annat att man inte kan 

fånga upp en artikels kontext genom enbart en kvantitativ analys. Detta gör sig aktuellt framför allt genom 

digitala medier där ”konsumtionen av innehållet i hög grad sker via länkar mellan olika (typer av) källor” 

(a.a., sid. 125). Vidare hävdar Nilsson att den kvantitativa innehållsanalysen innebär möjligheter ”att studera 

förekomsten av ett innehållselement i relation till ett annat” (a.a., sid. 125–126). Det är just det senare som 

denna undersökning har till syfte att studera. Det tidigare kan argumenteras med valet av en kvalitativ 

undersökning, som syftar till att undersöka vilka metodologiska element som är centrala i faktagranskning 

som en del av journalistik samt vilken sanningssyn som förmedlas genom det omdöme som varje 

faktagranskning får. 

Under den kvantitativa undersökningen har flertalet diskussioner förts kring vad som (och vad som inte) 

faller inom ramen för de olika variablerna vid kodningen av materialet på faktiskt.se. Således har flera 

nödvändiga tolkningar gjorts kring materialet. Dessa tolkningar finns formulerade i kodinstruktionen (se 

bilaga 2) för att ge bästa möjliga förutsättning för den som skulle kunna tänka sig att läsa materialet på 

samma sätt som har gjorts i denna undersökning.  
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Under arbetet har ingen dialog förts med någon av respektive faktagranskande redaktion, vilket i sig kan ses 

som en kritik mot själva arbetet och de slutsatser som framförs. Vi argumenterar för att detta inte har varit 

nödvändigt, då syftet med uppsatsen främst har varit att kartlägga faktiskt.se, och faktagranskning som 

journalistisk genre i Sverige. Vi ser dock att kontakt med respektive redaktion hade kunnat underbygga (och 

leda till ytterligare) analyser utifrån det material som har granskats i uppsatsen, men detta föreslår vi istället 

att andra gör, som önskar forska vidare på faktagranskning i Sverige. 

7. Resultat 

7.1 Kvantitativ undersökning 

Tabell 1: Fördelning av omdömen per redaktion  

 

Redaktion 

Omdöme DN SVT SvD SR KIT Totalt 

Helt fel 24 10 4 4 0 42 

Mestadels fel 7 9 5 1 1 23 

Oklart 0 2 1 1 1 5 

Delvis sant 12 10 4 6 0 32 

Helt sant 9 1 1 3 1 15 

Totalt 52 32 15 15 3 117 

Faktiskt.se är till stor del präglat av DN, då 52 av sammanlagt 117 publicerade faktagranskningar har utförts 

av dem, följt av SVT med 32 stycken. SvD och SR har bidragit med 15 faktagranskningar vardera. KIT:s 

blygsamma deltagande omfattar endast tre faktagranskningar, den sista publicerad 30 maj, varför man kan 

säga att KIT i ett tidigt skede lämnade projektet. 

Tabell 1 visar på tydliga skillnader mellan redaktionerna. Nära hälften av DN:s faktagranskningar har 

resulterat i omdömet ”Helt fel”. För SVT är motsvarande siffra en knapp tredjedel och för SvD och SR 

drygt en fjärdedel. SR har högst andel ”Delvis sant” och SvD har högst andel ”Mestadels fel”. Nästan alla 

redaktioner har i någon mån delat ut omdömet ”Oklart”, ett omdöme som DN inte har delat ut alls. SR var 

också ensamma om att dela ut en majoritet av positiva betyg (”Delvis sant” och ”Helt sant”). Om man 

istället ser till SR och SVT tillsammans (Public Service) visar det på att man kan vara mer mån om en balans 

i betygen vad gäller positiva och negativa (”Helt fel” och ”Mestadels fel”), än exempelvis DN. 
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Tabell 2: Fördelning av faktagranskade ämnen och omdömen 

 

Omdöme 

 

Ämne Helt fel Mestadels fel Oklart Delvis sant Helt sant Totalt 

Ekonomi 3 6 3 10 6 28 

Välfärd 8 5 0 5 5 23 

Integration/invandring 12 1 0 1 1 15 

Lag och ordning 5 3 0 4 2 14 

Annan fråga 6 3 2 3 0 14 

Miljö 2 3 0 7 1 13 

Valets genomförande 4 0 0 1 0 5 

Försvar och säkerhet 2 2 0 1 0 5 

Totalt 42 23 5 32 15 117 

Ekonomi har varit det mest undersökta ämnet, följt av välfärdsfrågor (båda dessa inrymmer i sig ett antal 

av faktiskt.se definierade ämnen, se avsnitt Metod). Andra frågor, som var aktuella valfrågor under valet 

2018, har ägnats färre faktagranskningar. Dessa inkluderar bland annat ”Integration/invandring” och ”Lag 

och ordning”. Att Ekonomi ligger i topp är i linje med de deltagande redaktionernas sammantagna 

benägenhet att i hög grad granska politikers påståenden (se tabell 3). Det är även ett tacksamt ämne ur 

metodsynpunkt, då kriterierna för påståenden som faktagranskas bland annat säger att påståenden ska vara 

baserade på eftersökningsbar information. Ekonomiska frågor går ofta lätt att utreda med hjälp av statistik 

och siffror från myndigheter, källor som i metodbeskrivningen anses ha hög trovärdighet. Förutsatt att 

påståendet är möjligt att undersöka (ej är en spådom eller normativt) medger faktagranskning av Ekonomi-

frågor kategoriska omdömen.  

Även faktagranskningar med ämnet Miljö tenderar ofta att handla om ekonomi, till exempel kostnader för 

vindkraft, klimatbudgetar och satsningar på biobränsle. På så sätt utgör ovanstående tabell endast en grov 

skiss över vilka ämnen som faktagranskats. 

42 faktagranskningar av totalt 117 har resulterat i omdömet ”Helt fel”, det mest förekommande, följt av 

”Delvis sant”. Endast fem faktagranskningar har resulterat i omdömet ”Oklart”. Att det förekom så pass 

många omdömen av karaktären ”Helt fel” kan ha sin förklaring i att det är DN som står för de flesta 

faktagranskningarna, där det i den redaktionella kulturen kan finnas en benägenhet att välja ut påståenden 

som vid ett första påseende verkar binära och icke trovärdiga (se tabell 1).  
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Tabell 3: Fördelning av omdömen per faktagranskad aktör 

 Faktagranskningsobjekt 

Omdöme Politiker Privatperson Organisation Okänt 
Nyhets- 
medium Myndighet 

Alternativ- 
medium 

Helt fel 15 8 6 2 3 1 7 

Mestadels fel 16 4 0 0 0 2 1 

Oklart 3 0 1 1 0 0 0 

Delvis sant 25 3 2 1 0 1 0 

Helt sant 12 1 1 0 0 1 0 

Totalt 71 16 10 4 3 5 8 

I de fall politiker har granskats har omdömen huvudsakligen mynnat ut i de osäkra betygen ”Mestadels fel” 

och ”Delvis sant”, varav det senare i betydligt större del. Detta vittnar möjligtvis om en försiktighet i 

omdömet, att granskarna resonerar kring osäkerhet vid betygsättningen som gör att man inte riktigt kan 

stämpla ett påstående som helt sant eller helt falskt, där det finns någon aspekt som gör att man har 

anledning att delvis tro eller inte tro på påståendet som granskats. Mer om detta i den kvalitativa 

undersökningen. 

Tabell 3 visar även om att politiker mynnar ut i de positiva betygen i betydligt större utsträckning än övriga 

aktörer. Detta kan bero på att antalet faktagranskningar som fokuserar på politiker är betydligt fler än övriga 

aktörer. 

I de fall faktagranskningen har handlat om påståenden från privatpersoner och organisationer har man inte 

varit lika blygsam i betygsättning. Här tenderar man hellre att sätta helt säkra betyg. Detta gäller även 

alternativmedier, som sticker ut betydligt mer då sju av åtta faktagranskningar har mynnat ut i ett helt säkert 

betyg som talar om att påståendet är helt falskt. Detta kan spegla redaktionernas (främst DN, se tabellerna 

1 och 5), benägenhet att välja ut anmärkningsvärda, binära (antingen helt sanna eller helt felaktiga), 

påståenden som man i förväg antar kan vara helt felaktiga. 

Politiker utgör den överlägset största gruppen granskade aktörer, långt över hälften, vilket ligger i linje med 

avsiktsförklaringen i Radiohuset (se Inledning), följt av privatpersoner. Endast tre påståenden från 

nyhetsmedier har granskats, varav två utländska: danska TV2 och polska Poland Daily. Det enda svenska 

nyhetsmedium som har granskats är Smålandsposten. Detta kan ses i relation till antalet alternativmedium som 

har granskats, som fortfarande är litet i antalet, men i relation till antalet nyhetsmedium är de betydligt fler. 
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Tabell 4: Granskade ämnen per redaktion 

 
Ämne som granskas 

Redaktion Ekonomi Välfärd Integration/invandring 

Lag 
och 

ordning 
Annan 
fråga Miljö 

Valets 
genomför- 

ande 

Försvar 
och 

säkerhet 
DN 10 6 14 5 7 4 3 3 

KIT 1 0 0 0 1 1 0 0 

SR 3 8 1 0 0 2 1 0 

SvD 6 3 0 3 1 1 1 0 

SVT 8 6 0 6 5 5 0 2 

Totalt 28 23 15 14 14 13 5 5 

Även här är skillnader tydliga. SVT har gjort två färre faktagranskningar på ämnet Ekonomi än DN, som 

har gjort 20 fler totalt, DN visar sig särskilt benägna att granska påståenden som behandlar 

Integration/Invandring, med 14 av totalt 15 faktagranskningar på ämnet, vilket hos dem även är det mest 

behandlade ämnet totalt. Faktagranskning av påståenden om Välfärd står högt i kurs hos SR, fler än hälften, 

men lägre hos SVT och SvD. Att Public Service-bolagen till mycket liten del faktagranskar påståenden som 

behandlar Integration/invandring kan bero på att man väljer att ta avstånd från kontroversiella frågor i den 

mån det är möjligt. Istället läggs fokus på frågor som berör Välfärd och Ekonomi. 

Tabell 5: Aktörer som granskas av respektive redaktion 

 

Aktör som granskas 

Redaktion Politiker Privatperson Organisation 

Alternativ- 

medium Myndighet Okänt 

Nyhets- 

medium Totalt 

DN 25 13 4 6 0 3 1 52 

KIT 2 1 0 0 0 0 0 3 

SR 11 1 2 0 1 0 0 15 

SvD 10 1 0 2 1 0 1 15 

SVT 23 0 4 0 3 1 1 32 

Totalt 71 16 10 8 5 4 3 117 

Hos alla redaktioner är Politiker den mest granskade aktören, hos SR nära tre fjärdedelar, hos SVT knappt 

tre fjärdedelar och hos DN nära hälften. Hos KIT och SvD två tredjedelar vardera. Detta kan förklaras med 

att varje enskild redaktion har fria tyglar att granska vad de vill, vilket också kan spegla värderingar hos 



 22 

respektive redaktion. Av detta att döma har DN en tendens att granska privatpersoner och alternativmedier 

i en större utsträckning än något annat av de övriga deltagande mediehusen, som istället fokuserar 

huvudsakligen på politiker. De många faktagranskningarna av politiker ligger i linje med ambitionerna vid 

lanseringen, behandlar i regel påståenden som är baserade på eftersökningsbar information, medger ofta ett 

säkert omdöme och kan antas väcka intresse hos många. 

Tabell 6: Parti som granskas av respektive redaktion 

 

Parti som granskas 

Redaktion S M SD Mp L KD V Alliansen C NMR Totalt 

DN 6 3 4 4 4 2 1 0 1 0 25 

KIT 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

SR 3 4 2 1 0 0 1 0 2 0 13 

SvD 3 1 2 1 3 0 0 0 0 0 10 

SVT 5 5 2 3 1 3 2 1 0 2 24 

Totalt 17 14 11 9 8 5 4 1 3 2 74* 

*Den totala siffran överstiger det totala antalet faktagranskningar av politiker då ett antal av dessa behandlar politiker från flera partier. 

Dessa har förts in i tabellen som varsin faktagranskning av respektive parti, förutom en faktagranskning av ett påstående från den samlade 

Alliansen.  

Tabellen visar att påståenden från Socialdemokraterna (S) har varit de mest granskade i de fall parti och 

politiker har legat till grund för faktagranskningen. Detta kan ha sin förklaring i att det var 

Socialdemokraterna som satt i regeringen under den mandatperiod som rådde under den tid då faktiskt.se 

höll igång sina faktagranskningar. DN var det medium som hade flest faktagranskningar av 

Socialdemokraterna, tätt följt av SVT. En möjlig anledning till att man har varit mer aktiv i 

faktagranskningarna av Socialdemokraterna i förhållande till Moderaterna (M) för DN:s räkning kan vara 

deras politiska ställning som oberoende liberal. Detta skulle också kunna förklara att man har lika många 

faktagranskningar av Miljöpartiet (Mp) (som ingick i regering tillsammans med Socialdemokraterna) som 

Sverigedemokraterna (SD). 

Det näst mest granskade partiet är Moderaterna, där SVT står för flest faktagranskningar. En möjlig 

anledning till att man på SVT (och till viss del SR) har ungefär lika många faktagranskningar av de största 

partierna i de två största partiblocken kan grunda sig i förhållningssättet man har inom Public Service, kravet 

på opartiskhet och saklighet (SVT u.å.; SR u.å.). 

Det tredje mest granskade partiet är Sverigedemokraterna, där DN har gjort flest faktagranskningar. 
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Tabell 7: Faktagranskningar av påståenden från SD jämfört med SD:s förekomst totalt 

 
Antal 

Faktagranskning av påstående från SD 11 

Förekomst av SD totalt 28 

Totalt förekom 11 faktagranskningar där det granskade påståendet kom från SD eller någon företrädare för 

partiet. Det som tabell 7 däremot vill påvisa är att förekomsten av Sverigedemokraterna i 

faktagranskningarna är betydligt större än så. Detta syftar dels till om någon företrädare för SD står för 

påståendet som ligger till grund för faktagranskningen, och dels till om SD granskas på något sätt, till 

exempel att en politiker från något annat parti säger något om SD samt om någon företrädare för SD får 

komma till tals i artikeln. Detta inkluderar även synpunkter från SD:s hemsida och sociala medier. 

Tabell 8: Osäkerhetsresonemang fördelat på omdöme 

 

Omdöme    

Resonemang om 

osäkerhet Helt fel Mestadels fel Oklart Delvis sant Helt sant Totalt 

Ja 7 17 5 27 6 62 

Nej 35 6 0 5 9 55 

Totalt 42 23 5 32 15 117 

Tabell 8 visar på förekomsten av resonemang om osäkerhet i sammanfattningen av faktagranskningarna 

som publiceras på faktiskt.se och inte det granskande mediehusets egen hemsida. 35 av de 42 

faktagranskningarna som har fått omdömet ”Helt fel” har sammanfattningar som kategoriskt konstaterar 

att ingen osäkerhet, tveksamhet eller tolkning kan tänkas förekomma vid faktagranskningen. Endast en 

femtedel av sammanfattningarna till faktagranskningar med omdömet ”Helt fel” resonerar kring eller berör 

osäkerhet, tveksamhet eller tolkbarhet. Vid faktagranskningar som landar i omdömet ”Helt sant” berör sex 

sammanfattningar resonemang om osäkerhet, tveksamhet och tolkbarhet, två femtedelar. Av 

sammanfattningarna till faktagranskningar med övriga omdömen berör en majoritet resonemang om 

osäkerhet, tveksamhet och tolkbarhet. Detta kan bero på att den granskande reportern vill visa på vad i 

faktagranskningen som ligger till grund för det osäkra omdömet, alltså vad som gör att man ger omdömena 

”Delvis sant”, ”Mestadels fel” och ”Oklart”. Detta skulle i så fall ligga i linje med deras metod och krav på 

öppenhet (faktiskt.se 2018). 
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Tabell 9: Betalväggar och listor med källor 

 
Betalvägg Lista med 

källor på 

faktiskt.se 

Betalvägg, lista 

över källor på 

faktiskt.se 

Betalvägg, ingen 

lista över källor 

på faktiskt.se 

Betalvägg, ingen lista 

över källor på 

faktiskt.se. Omdöme 

”Helt fel” och 

”Mestadels fel” Redaktion*  

Ja 

 

Nej 

 

Ja 

 

Nej 

DN 40 12 10 42 9 31 11 

SvD 13 2 4 11 3 10 8 

Totalt 53 14 14 53 12 41 19 

*SR, SVT och KIT saknar betalväggar på sina hemsidor, varför dessa räknas bort från den här tabellen. 

Endast DN och SvD använder sig av betalväggar på sina hemsidor, men inte för alla faktagranskningar 

inom ramen för faktiskt.se. Det innebär att man endast kan läsa den sammanfattning med tillhörande 

omdöme som publiceras på faktiskt.se om den fullständiga faktagranskningen ligger bakom betalvägg på 

respektive hemsida. Denna omständighet föranledde tveksamheter från IFCN:s sida vid DN:s ansökan om 

medlemskap i nätverket (IFCN u.å.b.), i vars metod stor vikt läggs vid öppenhet. Betalväggarna kan vara 

anledningen till att det endast är DN och SvD som i vissa fall redovisar en lista över källorna som 

förekommer i faktagranskningen intill sammanfattningen på faktiskt.se. 

DN och SvD står för sammanlagt 67 av de totalt 117 faktagranskningarna på faktiskt.se. Av dessa 67 ligger 

53 bakom betalvägg på respektive hemsida, endast 14 är helt öppna att läsa utan inloggning. Vidare redovisas 

en lista med källor intill sammanfattningarna på faktiskt.se i endast 14 fall, medan 53 saknar lista. 

I 12 fall där den fullständiga faktagranskningen ligger bakom betalvägg finns en lista med källor redovisad 

på faktiskt.se, medan 41 saknar lista. Det innebär att om man saknar inloggning till DN och SvD kan man 

som läsare endast ta del av källorna och bilda sig en uppfattning om deras tillförlitlighet i ett fåtal fall.  

Av de 41 fall där den fullständiga faktagranskningen ligger bakom betalvägg och lista över källor saknas på 

faktiskt.se har det slutgiltiga omdömet av det påstående som faktagranskats fastställts till ”Helt fel” eller 

”Mestadels fel” i 19 fall. Flera av påståendena är yttrade av namngivna avsändare.t Det som sker i praktiken 

är att en namngiven person konstateras ha fel utan att läsare kan ta del av de källor som ligger till grund för 

faktagranskningen om de inte betalar för prenumeration. Betalväggarna och avsaknaden av lista över källor 

på faktiskt.se innebär ett hinder för läsare att själva granska faktagranskningar eller återskapa dem, en 

möjlighet som IFCN i sin Code of Principles säger ska finnas: ”But who’s checking the fact checkers? You 

do!” (IFCN u.å.). 
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Tabell 10: Typer av och antal källor som används per aktör som granskas 

 Källor i respektive faktagranskning 

Aktör som 
granskas 
(Totalt) 

Offentlig statistik Veten- 
skaplig 
under- 

sökning 

Organ-
isation 

Politiker Nyhets- 
medium 

Myndighet Forskare Övrigt 

Alternativ 
medium (8) 

3 0 4 1 13 2 0 8 

Myndighet 
(5) 

12 3 4 0 2 10 1 4 

Nyhets- 
medium (3) 

0 0 0 0 1 4 0 3 

Okänt (4) 9 4 0 1 7 2 2 3 

Organis- 
ation (10) 

3 5 10 8 17 9 6 8 

Politiker (71) 119 9 39 78 60 135 17 67 

Privat- 
person (16) 

9 1 9 22 18 40 0 16 

Totalt 155 22 66 110 118 202 26 109 

 

Sett till totalen är myndighet och offentlig statistik de mest förekommande källorna som använts vid samtliga 

faktagranskningar på faktiskt.se, sett till samtliga aktörer som har granskats. Myndighet och offentlig statistik 

är också de mest förekommande källorna vid faktagranskning av politiker, där mer än två tredjedelar av 

samtliga av dessa fall man har använt dessa två källor används vid faktagranskning av politiker. Detta kan 

ha sin förklaring i att antalet fall där man granskar en politiker är betydligt fler än de övriga aktörerna 

ihopslagna tillsammans. Däremot, om man räknar antalet källor som använts i genomsnitt per 

faktagranskning och aktör, förblir antalet källor vid faktagranskning av politiker något högre än de övriga 

på. 
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Tabell 11: Typer av källa som används av respektive redaktion 

 Källa 

Redaktion 
(Totalt antal 
faktagransk- 

ningar) 

Offentlig statistik Veten- 
skaplig 
under- 

sökning 

Organis- 

ation 

Politiker Nyhets- 

medium 

Myndighet Forskare Övrigt 

DN (52) 67 4 20 38 87 65 1 52 

KIT (3) 6 1 2 2 3 6 0 3 

SR (15) 44 5 7 11 10 58 8 11 

SvD (15) 5 0 5 13 1 13 5 14 

SVT (32) 33 12 32 46 17 60 12 29 

Totalt 155 22 66 110 118 202 26 109 

 

Om man istället ser till antalet källor som använts vid samtliga faktagranskningar utslaget per redaktion, 

visar det att DN är mest benägna att underbygga sina faktagranskningar på nyhetsmedium snarare än 

offentlig statistik och myndighet, något som de är ensamma om. En genomgång av de av DN utförda 

faktagranskningar med flest antal referenser till nyhetsmedier visar att en del används för att utreda 

kontexten snarare än sanningshalten hos påståendet, varför måttet blir något grovt. SvD och SVT följer 

delvis det samband som tabell 10 visar på, då man huvudsakligen använder myndigheter som källor i stor 

utsträckning, men skiljer sig på så vis att man även grundar sig på politiker. För både SvD och SVT var 

offentlig statistik i stort sett lika intressant att använda sig av som organisation. SR och KIT följer det 

samband som tabell 10 påvisar. 

Det går även att utläsa att SVT och SR tillsammans står för 20 av de 26 fall forskare har använts i 

faktagranskningarna. Detta kan ha sin förklaring i att man ser forskare som opartiska och skulle således ligga 

i linje med riktlinjer för Public Service för saklighet och opartiskhet (SVT u.å.; SR 2013). 

Trots att DN har flest antal källor på sina faktagranskningar, har de inte flest källor per faktagranskning. De 

har 6,42 källor per faktagranskning, vilket är det näst lägsta antalet, endast högre än SvD vilka har 3,73 källor 

per faktagranskning. Högst är istället SR med 10,27 källor per faktagranskning. KIT har 7,67 källor per 

faktagranskning och SVT har 7,53 källor per faktagranskning. Att de båda dagstidningarna DN och SvD 

ligger i botten sett till antal källor per faktagranskning kan ha sin förklaring i att man inte omfattas av krav 

från regeringen på samma sätt som Public Service-bolagen gör (SR 2013). Detta kan också ha sin förklaring 

i skillnaden mellan finansiering av kommersiella och Public Service-medier, där de senare finansieras av 

staten medan de tidigare finansieras av intäkter (Statens medieråd 2018). 
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Tabell 12: Typer av källa som ligger till grund för respektive omdöme 

 Källa 

Omdöme 
(Totalt antal 
omdömen) 

Offentlig 
statistik 

Veten- 
skaplig 
under- 
söknig 

Organi- 
sation 

Politiker Nyhets- 
medium 

Myndighet Forskare Övrigt 

Helt fel (42) 23 5 18 26 51 48 10 40 

Mestadels fel 
(23) 

24 5 16 42 9 46 2 22 

Oklart (5) 4 5 3 6 5 9 5 4 

Delvis sant (32) 59 6 24 24 28 64 9 28 

Helt sant (15) 45 1 5 12 25 35 0 15 

Totalt 115 22 66 110 118 202 26 109 

Sett till totala antalet källor per omdöme ligger omdömena ”Helt fel” och ”Delvis sant” i topp, vilket också 

linjerar med att flest faktagranskningar har mynnat ut i dessa omdömen. Annorlunda blir det dock om man 

istället ser till antalet källor per omdöme, med vilken omdömet ”Helt sant” har 9,2 källor per omdöme, följt 

av ”Oklart” med 8,2. ”Helt fel” får då istället lägst antal källor per omdöme med 5,26. 

Man kan även se att myndighet har varit flest källor för omdömena ”Mestadels fel”, ”Oklart” och ”Delvis 

sant”, och ligger högt i antal i de övriga två omdömena. Detta kan förklaras med att antalet myndighetskällor 

är högst sett till totalen. Man kan även se att mellan omdömet ”Mestadels fel” och källan politiker, där 42 

fall av de totala 118 där politiker förekommer som källa i faktagranskningen mynnar ut i betyget ”Mestadels 

fel”. 

7.2 Kvalitativ undersökning 

Den kvalitativa undersökningen omfattar tolv faktagranskningar publicerade i sin helhet på respektive 

nyhetsorganisations hemsida, men med sammanfattningar och omdöme publicerade på faktiskt.se. 

Undersökningen har helt utgått från den metodredovisning som redovisas på faktiskt.se. 

”Metodredovisningen” syftar på allt som uttrycks på sidan Så jobbar vi (faktiskt.se 2018). 

Metodredovisningen kräver inte att varje operativt steg måste redovisas i faktagranskningen, förutom en 

antydan om öppenhet gällande redovisning av vad som är känt om ursprunget hos okända avsändare av 

påståenden, ”så att läsarna själva kan följa processen och se hur vi kom fram till vår slutsats.”. Även raden 

”Våra faktakollare kommer därefter att använda öppna journalistiska metoder för att undersöka 

faktaunderlaget till påståendet.”, efter beskrivningen av hur kontakt tas med det faktagranskade påståendets 

avsändare, tolkas i den här undersökningen som en strävan efter att öppet visa för läsaren hur processen 
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genom vilken faktagranskningen kommer till har sett ut. Av denna anledning är metoden, hur den fungerar 

och på vilket sätt, och i vilken utsträckning den följs, av stort intresse i den här undersökningen. 

I den kvalitativa undersökningen refereras till respektive faktagranskning med siffran framför rubriken i 

nedanstående lista. Angivna datum avser publiceringsdatum på faktiskt.se. 

Följande faktagranskningar ingår i den kvalitativa undersökningen: 

1. ”Faktiskt oklart om samhället kommer förlora 150 miljarder per år” 

SR faktagranskar ett påstående i en rapport från branschorganisationen Energiföretagen. Påståendet lyder: 

"Om näringslivets behov av nyanslutningar till elnätet inte möts kan det leda till en samhällsekonomisk 

kostnad om 150 miljarder om året fram till 2030". Omdöme: Oklart. 2018-10-19.  

2. ”Helt fel om ogiltiga röster och valfusk”  

SR faktagranskar ett påstående av en privatperson på Twitter. Påståendet lyder: "Hur kan det vara 22 524 

fler  

ogiltiga röster detta val än valet 2014? Det här bara ett sätt av många, många fler som ett valfusk har bedrivits 

på i år! #valfusk2018". Omdöme: Helt fel. 2018-09-14.  

3. ”Faktiskt helt fel av Hanif Bali om ‘abnormt höga nivåer’ i asylprognos” 

DN faktagranskar ett påstående av politikern Hanif Bali. Påståendet lyder: ”...asylärendena kommer fortsatt 

ligga på abnormt höga nivåer på ca 23 000”. Omdöme: Helt fel. 2018-07-30.  

4. ”Nej, barn till samkönade föräldrar får inte identitetsproblem” 

SVT faktagranskar ett påstående av Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson om 

identitetsproblem bland barn med föräldrar av samma kön. Påståendet lyder: ”Det finns forskning som 

säger att det finns en identitetsproblematik senare i livet för barn som växt upp så.”. Omdöme: Helt fel. 

2018-05-11. 

5. ”Två tredjedelar av världens vilda djur kommer kanske ha dött på 50 år” 

SVT faktagranskar ett påstående av Världsnaturfondens generalsekreterare Håkan Wirtén. Påståendet 

lyder: ”Vi har tappat två tredjedelar av djuren i världen de senaste 50 åren.” . Omdöme: Delvis sant. 2018-

06-05. 

6. ”Nej, den här bilden visar inte bildäck som ‘återvinns’ i Gaza” 

DN faktagranskar ett påstående, med bifogad bild, av privatperson på sociala medier. Påståendet lyder: 

”Uttjänta bildäck 'återvinns' i Gaza... Och Miljöpartiet kämpar för sugrörsförbud i Sverige”. Omdöme: 

Helt fel. 2018-06-28. 

7. ”Ja, antalet poliser har minskat – men inte mycket” 
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SvD faktagranskar ett påstående av Liberalernas partiledare Jan Björklund. Påståendet lyder: "Nu sjunker 

antalet poliser. Det är sanningen.". Omdöme: Helt sant. 2018-05-07. 

8. ”Missvisande om billig tandvård för asylsökande” 

SvD faktagranskar ett påstående av alternativmediet Samhällsnytt. Påståendet lyder: "Tandvården är för 

dyr för en stor mängd pensionärer är slutsatsen av en ny SIFO-mätning. För asylsökande och illegala är 

priset fortfarande maximalt 50 kr per besök.". Omdöme: Mestadels fel. 2018-05-27.  

9. ”Delvis sant om Löfven och Sveriges skatter i spritt inlägg” 

DN faktagranskar ett påstående av en privatperson. Påståendet lyder: ”Vad får vi för pengarna? Löfvén 

har nu 2018 varit statsminister i 45 månader. [flera påståenden om svensk skatt, reds. anm.] Låt inte 

vanvettet få fortsätta efter valet 2018!”. Omdöme: Delvis sant. 2018-08-10. 

10. ”Nazistiska NMR:s påstående om Förintelsen är givetvis en lögn” 

SVT faktagranskar ett påstående av Vera Oredsson, riksdagskandidat för NMR. Påståendet lyder: 

”Förintelsen är lögn.”. Omdöme: Helt fel. 2018-07-04. 

11. ”LO: Provanställd på livstid med Moderaternas politik” 

SVT faktagranskar ett påstående av LO Sverige. Påståendet lyder: ”Tar du bort turordningsreglerna blir 

det provanställning på livstid.”. Omdöme: Helt fel. 2018-04-25.  

12. ”Den här bilden ger inte en korrekt bild av SD:s jämställdhetspolitik” 

DN faktagranskar ett påstående, med bifogad bild, av en privatperson. Påståendet lyder: 

”Sverigedemokraterna vill: återinföra sambeskattningen, avrusta arbetet mot våld i nära relationer, 

inskränka aborträtten, avveckla anslagen till jämställdhetsarbetet i skolorna.”. Omdöme: Mestadels fel. 

2018-07-04. 

En fullständig kvalitativ analys av samtliga valda texter har gjorts. Nedan följer en tematisk presentation av 

sammanfattningarna utifrån frågeställningen (se även avsnitt Metod).  

7.2.1 Påståendets karaktär 

Vilken karaktär har påståenden som granskas? 

De faktagranskade påståendena har olika karaktärer, vilket pekar på att urvalet av påståenden som 

faktagranskas är brett. Värt att anmärka är att hälften, av de faktagranskningar som har undersökts 

kvalitativt, uppfyller samtliga av de krav som ställs på ett påstående för att det ska faktagranskas inom ramen 

för faktiskt.se (se Bakgrund). 



 30 

Det förekom dock ett fåtal fall där det granskade påståendet inte uppfyller de kriterier som satts upp av 

faktiskt.se för att en faktagranskning ska vara motiverad. Dessa fall innefattar SR:s faktagranskning om den 

samhällsekonomiska kostnaden för energi (fall 1), då denna faktagranskning är en spådom om framtiden 

men till övrigt uppfyller de övriga kraven. 

DN:s faktagranskning av Hanif Balis påstående om asylärendena (fall 3) är till viss del ett normativt 

påstående vilket i själva faktagranskningen ledde till missförstånd mellan granskaren och avsändaren och 

huruvida man har tolkat det normativa begreppet, ”abnormt”. Bali menade som ett förstärkande ord, 

ungefär ”väldigt” eller ”alldeles för”, medan reportern tolkar enligt SAOL, ”inte normal”, eller SAOB, 

”avvikande från normen”. Med Balis definition rör det sig om ett normativt påstående, med reporterns ett 

sakpåstående. Det som utreds i faktagranskningen utgår ifrån reporterns definition av ”abnormt”. I övrigt 

uppfyller påståendet övriga punkter för en faktagranskning. 

SVT:s faktagranskning av Jimmy Åkessons påstående kring identitetsproblematik bland barn till samkönade 

par (fall 4) är unik på så vis att påståendet till synes baseras på eftersökningbar information, men reportern 

får aldrig tillgång till detta av avsändaren. Dock får reportern veta av avsändaren att hen har missförstått 

påståendet. Trots detta har reportern valt att fullfölja sin faktagranskning utifrån sin egen tolkning av 

påståendet, och hänvisar till forskning på området. Således fallerar faktagranskningen när avsändaren får 

möjlighet att kommentera omdömet på faktagranskningen, eftersom de talar om två olika saker inom samma 

ämne.  

SVT:s faktagranskning av antalet djur som kommer vara döda om 50 år (fall 5) är delvis en utsaga om 

framtiden, men inte i lika stor bemärkelse som rubriken antyder. Det gör sig gällande då man syftar de 

femtio år som nämns i rubriken till åren 1970–2020. Alltså, även om det rör sig om en framtid om enbart 

två år, samtidigt som mycket pekar på den förändring som man vill lyfta i påståendet, strider det mot det 

kriterium på faktiskt.se som behandlar utsagor om framtiden. 

SVT:s faktagranskning av Förintelsen (fall 10) strider delvis mot kriteriet att påståendet bör vara 

kontroversiellt, i mening att någon undrar över sanningshalten i det som sägs. Påståendet är kontroversiellt, 

ur den aspekt att det kommer från en kontroversiell människa då dennes syn på Förintelsen är olik många 

andras. Detta innebär således att det inte handlar om hur folk undrar över sanningshalten i påståendet, då 

det är vedertaget att Förintelsen har skett. Faktagranskningen byter sedan fokus till antalet som undkom 

under Förintelsen, då den siffran aldrig har gått att fastställa, vilket i sig är en mer relevant faktagranskning 

utifrån de kriterier som listas på faktiskt.se än om Förintelsen skedde eller ej. 

SVT:s faktagranskning av LO:s uttalande om moderaternas politik (fall 11) är till viss grad en spådom om 

framtiden, ur den aspekt att det enbart handlar om spekulationer om hur det skulle kunna bli om 

Moderaterna kom till makten. Detta innefattar dock flera andra premisser som måste stämma för att 

påståendet ska kunna bli verklighet. 

Sammanfattningsvis kan man se att det förekommer flera fall där man i det granskade påståendet talar om 

en framtidsutsaga. Det förekommer även ett fall där man granskar ett normativt påstående. Kontroversiella 
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påståenden är också av intresse för de granskande redaktionerna. Tydligt är att de riktlinjer man har satt upp 

på faktiskt.se för att motivera en faktagranskning gärna tummas på av faktagranskande redaktion. 

7.2.2 Källor 

Hur har källor använts? Är källorna offentliga? Redovisas på vilket sätt inblandade experter är 

”obestridliga” och hur dessa utsätts för källkritisk faktagranskning? 

Flera punkter i metodredovisningen berör källor, dels de som avsändaren av det faktagranskade påståendet 

redovisar, och dels de som används av reportern i fastställandet av påståendets sanningshalt. I punkt 4 tas 

officiell statistik, forskning och myndighetsrapporter upp. Den kvantitativa undersökningen i den här 

uppsatsen visar att de typer av källor som används i störst utsträckning i faktagranskningarna på faktiskt.se 

var just officiell statistik och uppgifter från myndigheter (både myndighetsrapporter och utsagor från 

myndighetspersoner). Mer sällan användes uttalanden av forskare och vetenskapliga undersökningar. Alla 

fyra sorter förekommer i de undersökta faktagranskningarna, och deras roller varierar. 

I SR:s faktagranskning av energibolagens påstående om en ökad samhällsekonomisk kostnad (fall 1) 

undersöks ett påstående om en framtida kostnad. I en rapport från branschorganisationen Energiföretagen 

har författaren genomfört en uträkning för att bedöma den kommande årskostnaden fram till år 2030 för 

uteblivna nyanslutningar till elnätet. Faktagranskningens övergripande fråga är huruvida sättet att genomföra 

uträkningen på är rimligt, inte om summan som uträkningen kommer fram till är felaktig. Eftersom frågan 

handlar om förståelse snarare än rena siffror utreds den genom åberopande av experter. Två professorer, 

en marknads- och systemutvecklingsdirektör vid den statliga myndigheten Svenska kraftnät, och en VD för 

ett forsknings- och kunskapsföretag tillfrågas (fler källor förekommer i faktagranskningen, men dessa berör 

uppgifter som inte är centrala för den övergripande frågan och påståendets sanningshalt). Den redovisade 

värderingen av dessa källor kan sägas utgöras av att man anger deras befattning och expertisområde. I den 

verkställande direktörens fall anges företagets ägarförhållanden. Eftersom källvärdering inte är exakt mätbart 

förväntas en läsare av faktagranskningen göra en egen bedömning av obestridligheten hos experterna och 

trovärdigheten i deras budskap utifrån kännedom om deras befattningar och expertisområden. 

I SVT:s faktagranskning av Åkessons påstående om identitetsproblematik hos barn till samkönade föräldrar 

(fall 4), tillfrågas främst en vetenskaplig undersökning men även en forskare. Reportern visar på en stor 

studie som motbevisar det Åkesson antas ha påstått. Forskarens roll blir här att bekräfta riktigheten i 

läsningen av studien.  

En liknande roll har experten i DN:s faktagranskning där Hanif Bali påstår att kommande asylmottagning 

kommer att nå abnorma nivåer (fall 3). Efter en presentation av statistik får en professor i statsvetenskap 

bekräfta riktigheten i den slutsats som dragits utifrån siffrorna. 

I en annan av DN:s faktagranskningar, där en drönarbild av en däcksbrand i Texas illustrerar något som 

sägs ha hänt i Gaza (fall 6), ligger främst ”teknisk bevisning” till grund för konstaterandet av påståendets 
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sanningshalt. Här lyckas reportern visa att bilden i påståendet är från en Youtube-video från Texas. 

Eftersom denna omständighet inte är av sådant slag att statistik eller forskning behöver åberopas sker heller 

inget tillfrågande av experter eller forskare. 

Huruvida en forskare eller expert tillfrågas om bekräftelse av den lästa statistiken eller forskningen tycks 

dock variera. I SvD:s faktagranskning, om antalet poliser (fall 7), får statistiken stå för sig själv, och 

resonemanget kring tolkning samt olika sätt att räkna står reportern för. Till skillnad från de två första 

faktagranskningarna i det här avsnittet, 1 och 4, där fastställandet av påståendets sanningshalt krävde 

tolkning, krävs här endast en jämförelse mellan avsändarens påstående och den statistik man anser besitta 

högst auktoritet, men inte någon bekräftande expertröst. Det rör sig alltså om ren sifferexercis som 

reportern själv förklarar.  

Detsamma gäller i DN:s faktagranskning, som behandlar ett antal påståenden om skatter och Stefan Löfven 

(fall 9), där flertalet utreds endast av reportrarna, förutom i två fall där sammanhanget förklaras närmare av 

experter. Man kan här dra slutsatsen att när en fråga gäller rena siffror tolkas dessa ofta endast av reportern. 

När vetenskapliga undersökningar, forskning och statistik som kräver tolkning används tillfrågas ofta 

experter som får bekräfta den tolkning som presenteras. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det råder en hierarki mellan källorna. Om en stor vetenskaplig 

undersökning kan avgöra sanningshalten i det granskade påståendet nämns denna före en enskild forskares 

utsaga. Detta ligger i linje med metodredovisningens punkt 9, där officiell statistik och forskning beskrivs 

ha högre auktoritet än vad en forskare eller expert säger. Det är dessutom lättare för en läsare av 

faktagranskningen att själv granska en vetenskaplig undersökning och statistik än att ta kontakt med en 

forskare eller expert och få denna att förmedla samma muntliga information som reportern har fått ta del 

av. 

Vidare kan man säga att när ”tekniska” bevis presenteras gällande ”binära” (antingen sanna eller falska) 

påståenden tillåts dessa stå för sig själva, men när statistik och forskning presenteras följs dessa ofta av 

experters bekräftande av att reportern har gjort en korrekt läsning och tolkning. 

7.2.3 Kontakt med avsändaren och kontext 

Redovisas kontakt med avsändaren? Före, för dennes källredovisning, samt efter, för kommentar 

till det slutgiltiga omdömet? Tas kontexten kring påståendet i beaktande? 

Enligt metodredovisningen som publicerades på faktiskt.se ingick följande: ”2. Personen eller organisationen 

bakom påståendet kontaktas för att få återge sina öppna källor.” och ”När ett påstående väljs ut för faktakoll 

kontaktar vi tidigt avsändaren för att verifiera påståendet” och ”kontexten runt det”. Enligt punkt 11 i 

metodredovisningen skall kontakt tas, om möjligt, även när omdömet har satts, för att ge en möjlighet till 

avsändaren att kommentera. Utanför punkterna begränsas dock detta till om omdömet är något annat än 

”Helt sant”.  
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Huruvida kontakt tas, hur detta går till och hur det redovisas varierar i de undersökta faktagranskningarna. 

I de fall då påståendet uttrycks av en privatperson på sociala medier redovisas sällan kontakt, eller om någon 

över huvud taget har tagits. I SR:s faktagranskning om ogiltiga röster och valfusk (fall 2) omtalas avsändaren 

endast som ”privatperson på Twitter”. Dennes påstående gällande ogiltiga röster och valfusk, ”Hur kan det 

vara 22 524 fler ogiltiga röster detta val än valet 2014? Det här bara ett sätt av många, många fler som ett 

valfusk har bedrivits på i år”, innehåller två delar, men endast den första faktagranskas. Vad avsändaren 

hade för källor till sitt anmärkningsvärda andra delpåstående redovisas inte, ej heller hur denne ställer sig till 

omdömet ”Helt fel”.  

I vissa fall där ett påstående tycks vara uppenbart taget ur luften eller uttryckt på ett sätt som medger ett 

kategoriskt avfärdande antyds ingen anledning alls till den uteblivna kontakten. I DN:s faktagranskning av 

eldandet av bildäck i Texas (fall 6), illustreras något liknande som hänt i Gaza. Reportern kan här tänkas 

resonera att det faktagranskade påståendet är fullständigt motbevisat eftersom bilden inte var från Gaza 

utan Texas, varför någon kontakt med avsändaren och faktagranskning av dennes källor inte skulle tillföra 

något av värde. 

Detsamma kan tänkas ligga till grund för avsaknaden av efterfrågan och faktagranskning av avsändarens 

källor när dessa kan antas vara absurda. I SVT:s faktagranskning av förintelsen (fall 10) tas kontakt med 

Vera Oredsson, riksdagskandidat för Nordiska Motståndsrörelsen, NMR, som säger att ”det är belagt” att 

”Förintelsen är lögn”. Att följa den metod som anges på faktiskt.se skulle innebära att reportern efterfrågar 

Oredssons källor till att Förintelsen är påhittad, värderar och granskar dessa, och redovisar sättet på vilket 

dessa källor har fel. Ingenting tyder på att något av dessa moment har genomförts vid faktagranskningen. 

I de fall där avsändaren av det faktagranskade påståendet är en offentlig person tas och redovisas i regel 

kontakt. I DN:s faktagranskning av Hanif Balis påstående om asylärendena (fall 3) redovisas en kortare 

intervju med Bali som får kommentera faktagranskningen. Huruvida reportern ber Bali om hans källor 

förblir i texten oklart. Även här kan tänkas att reportern betraktar sin bevisning som så solid att några andra 

källor eller någon annan tolkning av den redan undersökta statistiken inte skulle kunna förändra 

bedömningen av sanningshalten. Huruvida Bali tillfrågas om kommentar till det slutgiltiga omdömet 

redovisas inte uttryckligen, dock framkommer hans bild av den genomförda faktagranskningen i den korta 

intervju som redovisas. 

I vissa faktagranskningar tycks kontakten tas först efter att visst arbete genomförts och vissa slutsatser 

dragits. I SVT:s faktagranskning gällande Jimmy Åkessons påstående om identitetsproblem bland barn till 

samkönade föräldrar (fall 4) redovisas en kort intervju med Åkessons stabschef. Här efterfrågas forskningen 

som Åkesson hävdar existerar. Reportern får samtidigt veta att Åkesson menade något annat än vad 

påståendet som nu faktagranskats ger uttryck för. Enligt stabschefen menade Åkesson inte att det finns 

forskning som säger att barn till samkönade kan få identitetsproblem, utan att det finns forskning som säger 

att barn som inte vet vilka dennes föräldrar är kan få identitetsproblem. Det som granskades var den första 

tolkningen, varför kontexten, om denna tagits reda på och utretts, inte har betydelse för fastställandet av 
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sanningshalten i Åkessons påstående. Att läsaren får vetskap om vad Åkesson menade först efter att 

faktagranskningen redovisats kan tyda på att kontakten med stabschefen skett först när slutsatser om 

sanningshalten i påståendet redan dragits. 

I SVT:s faktagranskning av antalet djur som kommer vara utdöda om 50 år (fall 5), visar det sig vid kontakt 

med avsändaren, Världsnaturfondens generalsekreterare Håkan Wirtén, att kontexten kan ha viss betydelse 

för fastställandet av sanningshalten. I ingressen och den inledande brödtexten lyfts möjligheten att tolka 

påståendet som att två tredjedelar av världens djurarter har försvunnit, vilket Wirtén förtydligade i redovisade 

pratminus: det handlade om antalet vilda ryggradsdjur, inte djurarter. Denna siffra stämmer dock inte 

överens med den källa som Wirtén baserar sitt påstående på och som redovisas. I källan, en rapport från 

Världsnaturfonden, görs istället en bedömning att detta kan bli fallet år 2020. Trots att Wirtén i sak hade helt 

fel, på så sätt att det han sa inte stämde överens med den källa han baserade sitt påstående på, kom han 

tillräckligt nära för att få omdömet ”Delvis sant”.  

Sammanfattningsvis kan sägas att kontakten med avsändare av faktagranskade påståenden varierar. Vissa 

anledningar till detta antyds ibland, särskilt när det gäller utebliven kontakt med privatpersoner: det 

ursprungliga inlägget kan ha tagits bort, det kan vara så spritt att avsändaren av det ursprungliga inlägget blir 

irrelevant, eller att avsändaren inte tros vara den som tagit fram uppgifterna som denne sprider. Politiker 

och makthavare tas dock i regel kontakt med, i enlighet med metodbeskrivningen. 

Utifrån ovanstående exempel kan sägas att det avsändaren menar inte måste tas hänsyn till i själva 

fastställandet av påståendets sanningshalt. Hur påståendet kan uppfattas vid mötet med en mottagare verkar 

väga tyngre. 

7.2.4 Säkerhet, osäkerhet, sanning och tolkning 

Hur resoneras det kring säkerhet, osäkerhet och sanning? Tas hänsyn till möjliga tolkningar? 

I en fotnot till beskrivningen av omdömet ”Helt fel” i metodredovisningen får man veta att kriterierna för 

omdömet ändrades den 25 juni 2018. Innan löd det ”Ingenting i påståendet är sant, det är helt påhittat.” 

Detta ändrades till ”Påståendet stämmer inte alls eller är helt påhittat.”. Detta förefaller vara ett exempel på 

minskat fokus på enskilda fakta till förmån för ökat fokus på helheten. Om ingenting i ett påstående får vara 

sant för betyget ”Helt fel” måste vartenda sakpåstående faktagranskas och motbevisas, något som, om 

kriterierna följs till punkt och pricka, skulle kunna inverka på vilka påståenden som väljs ut för 

faktagranskning.  

Med den nya formuleringen krävs endast att påståendet inte stämmer alls, till exempel att det dras en feltänkt 

slutsats. På så sätt kan fler påståenden konstateras ”Helt fel” med de nuvarande kriterierna än de gamla. Ett 

exempel på detta är DN:s faktagranskning om bildäcken som bränns (fall 6) som publicerades tre dagar efter 

att formuleringen ändrades. I det påstående som faktagranskas åsyftas en verklig händelse, däck som brinner 

i Gaza. Den delen av påståendet kan svårligen sägas vara osann, men påståendet fick omdömet ”Helt fel” 
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eftersom händelsen inte hade med den tillhörande bilden, som är tagen i Texas, att göra. Med andra ord 

hade helhetens sanningshalt betydelse för omdömet, snarare än de enskilda sakpåståendena. Hade de gamla 

kriterierna gällt hade omdömet ”Helt fel” inte kunnat sättas på påståendet. 

Ändringen av formuleringen kan ses som en justering av kraven som ställs på själva faktagranskningen i sig, 

och samtidigt ett erkännande av att solida, bevisbara fakta inte måste vara det mest centrala vid utredningen 

om huruvida ett påstående är sant, utan främst dess sammantagna överensstämmelse med sig självt och de 

förhållanden som reportern konstaterar och redovisar. 

Resonemang om säkerhet, osäkerhet och sanning förekommer i flera av de undersökta faktagranskningarna. 

I sammanfattningen till SVT:s faktagranskning om djurens framtid (fall 5) uttalar sig reportern om vad som 

inte kommer att ha hänt i framtiden: ”Två tredjedelar av världens djurarter kommer inte att ha dött ut på 50 

år”. Att det ligger till på det sättet på må vara troligt, men ej möjligt att säkert fastställa förrän det har hänt 

eller den tidsperiod man preciserat löpt ut. Vad som anses vara sant tycks här vara synonymt med vad en 

trovärdig källa uttrycker, även om detta är en utsaga om framtiden. I flera faktagranskningar lyfts dock 

möjligheten att tolka fakta på olika sätt. I SvD:s faktagranskning av huruvida antalet poliser minskar (fall 7) 

påpekas att man kan avgöra frågan på olika sätt. Ordval, precision och tydlighet hos avsändare till 

faktagranskade påståenden har därmed betydelse för det slutgiltiga omdömet. 

I exceptionella fall kan drastiska slutsatser dras. I SVT:s faktagranskning av Förintelsen (fall 10) fastslår 

reportern inte bara att det granskade påståendet är ”Helt fel” utan även att det är en lögn, enligt rubriken 

på faktiskt.se: ”Nazistiska NMR:s påstående om Förintelsen är givetvis en lögn”. Avsändaren till det 

faktagranskade påståendet är Nordiska Motståndsrörelsens Vera Oredsson. Att denna drastiska 

formulering förekommer här kan bero på att det inte råder någon seriös historisk diskussion om huruvida 

Förintelsen har ägt rum eller inte. Dessutom kan avsändarens politiska åsikter, nazism, spela en roll. Dessa 

faktorer tycks här tillåta formuleringen trots att lögn inte bevisas (i den här undersökningen definieras lögn 

som ett påstående som avsändaren vet är osant (Wikforss 2017, sid. 121–122)). Oredsson själv säger sig 

inte tro på förintelsen. Detta må vara anmärkningsvärt men inte otroligt.  Här kan dock konstateras att 

faktorer finns som kan förklara varför en förintelseförnekare i en faktagranskning kan sägas ljuga, medan 

till exempel Hanif Bali i DN:s faktagranskning (fall 3) inte gör det. Även han bevisades enligt reportern ha 

”Helt fel” och höll dessutom fast vid sitt påstående om de ”abnorma” nivåerna av kommande 

asylmottagning när han ställdes inför siffror som visade på motsatsen. En faktor kan vara den 

”demokratiparagraf” som SVT har att rätta sig efter, där man åläggs att fördöma rasism, våld och 

brutalitet. En annan kan vara att man väntade sig få hård kritik (vilken också kom (Nordlund 2018, 

Krutmeijer 2018, Ivansson 2018, Bohlin 2018, Lindquist 2018)) för att faktagranska något som de allra 

flesta anser vara ett odiskutabelt faktum, och därmed ge uppmärksamhet och legitimitet till förnekare av 

Förintelsen. 

Skulle en svensk faktagranskning genomförd av etablerade medieorganisationer kunna komma fram till 

något annat svar än att den som säger att Förintelsen inte har ägt rum har helt fel? En tolkning av 
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metodbeskrivningen pekar mot att något svar inte bör anses vara fastställt i förväg, då en värdering av 

avsändarens källor nämns som metodologiska steg i faktagranskningsprocessen. Dock visar 

genomförandet och publiceringen av SVT:s faktagranskning om Förintelsen att en faktagranskning 

mycket väl kan ha ett förutbestämt resultat, i alla fall om påståendet är förnekar ett väl historiskt 

dokumenterat folkmord. 

Politisk vilja tycks inom ramen för faktiskt.se reduceras till att omfatta vad partier förklarat vara deras avsikt 

i partiprogram, motionerat om, budgeterat för eller uttryckligen sagt i media, inte vilka tankar politiker hyser 

inom sig själva eller vad man kan tolka sig till. Detta kan vara för att möta kriterierna för faktagranskade 

påståenden, till exempel att det ska vara baserat på eftersökningsbar information och ej normativt. 

I fall då man inte hittar några konkreta exempel på vad ett parti vill kan dock en företrädare komma till tals. 

I en av de undersökta faktagranskningarna, DN:s faktagranskning av en bild med påståenden om SD:s 

jämställdhetspolitik (fall 12), adresseras frågan om vad Sverigedemokraterna vill. Här eftersöks konkreta svar 

på huruvida SD vill genomföra ett antal förändringar av befintligt jämställdhetsarbete. Här har man även 

med sig partiets jämställdhetspolitiska talesperson Paula Bieler som får kommentera. De främsta källorna 

som faktagranskningen baserar sin utredning på är föreslagna budgetar, partiprogram och motioner. I ett 

fall där sådana inte finns att tillgå tillfrågas Bieler om vad partiet vill. En muntlig utsaga från en 

partiföreträdare om partiets vilja tycks alltså vara en källa av lägre auktoritet än motioner, budgetar och 

partiprogram.  

Sammanfattningsvis kan man säga att frågor om vad någon vill reduceras till frågan om vad man kan visa att 

politikern eller partiet vill. Här följer man sina kriterier för påståenden, att de ska vara baserade på 

eftersökningsbar information, vilket exemplifieras tydligt av en rad i faktagranskningen: ”Men, hur ser det 

ut i verkligen[sic] om man tittar på SD:s politik?”. 

7.2.5 Omdömet i förhållande till kriterierna 

Hur resoneras det kring det slutgiltiga omdömet? Motiveras det? Speglar det faktagranskningens 

resonemang och resultat i förhållande till kriterierna? 

I metodbeskrivningens kriterier för de påståenden som faktagranskas står att det ska bygga på 

eftersökningsbar information, inte vara en spådom om framtiden och inte vara normativt. Omdömet 

”Oklart” torde därmed vara ämnat för sådana påståenden vars sanningshalt skulle kunna avgöras men där 

vital information saknas, som till exempel i SVT:s faktagranskning om huruvida Stefan Löfven är miljonär 

(Carlén, Küttim & Wicklén 2018), inte påståenden vars sanningshalt inte går att gradera, till exempel just 

spådomar eller normativa utsagor. 
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Övriga omdömen antyder att reportern har förmåga att samla en så fullständig mängd information att den 

kan säga huruvida ett påstående är sant eller falskt, och även hur mycket eller lite sant det är. Omdömena 

säger alltså en del även om reportern, inte bara avsändaren. 

Hur den faktagranskande reportern har tolkat påståendet och hur stor hänsyn som tas till kontexten har  

betydelse för vilket omdöme som fastställs i flera av de undersökta faktagranskningarna. Ett påstående i 

kombination med vad faktagranskningen visar kan tolkas på sätt som den här undersökningen kallar hård 

och mjuk. Hårda tolkningar kan sägas vara när kontexten och avsändarens mening har liten betydelse, och 

när ordval och tydlighet spelar stor roll. Motsatsen gäller för mjuka tolkningar, när kontexten tas i beaktande, 

när ”sanningen” kan sägas vara det som ligger i linje med vad som uttrycks av etablerade källor, och precisa 

ordval inte är ett krav. Detta gäller i allmänhet inte de fem faktagranskningar som resulterat i omdömet 

”Oklart”, på grund av dessas naturligt osäkra och tveksamma karaktär.  

I SR:s faktagranskning av energibolagen (fall 1) undersöks en kommande samhällskostnad, men att det 

granskade påståendet är en utsaga om framtiden nämns ingenstans som en försvårande omständighet när 

man ska dela ut ett omdöme. Istället inriktar den sig på att utreda huruvida den uträkning som påståendet 

baseras på har stöd av experter. Någon motivering till, eller resonemang bakom, omdömet ”Oklart” 

redovisas inte, utöver sammanfattningen som går igenom vilken information som saknas för ett fastställande 

av påståendets sanningshalt. Det verkar alltså som att viss flexibilitet kring kriterierna i metodredovisningen 

föreligger: att påståenden som är spådomar om framtiden kan faktagranskas om omdömet fastställs till 

”Oklart”. 

Detta är dock inte fallet i SVT:s faktagranskning av djurens framtid (fall 5), vars utredning inledningsvis 

handlade om ett sakpåstående, att två tredjedelar av världens djur har försvunnit de senaste 50 åren, men 

blev något av en spådom när det visade sig att källan som avsändaren baserade sitt påstående på menade att 

omkring två tredjedelar av världens djur kan ha försvunnit till 2020, vilket är något som kan avgöras först det 

året. Här tillåts dock ett annat omdöme än ”Oklart”, då påståendet och källan uppfattas tala om ungefär 

samma sak. På detta sätt kan även spådomar som har fog för sig i etablerade källor nå det slutgiltiga 

omdömet ”Delvis sant”, vilket i det här fallet dock inte motiveras tydligt. Omdömet är således ett resultat 

av en mjuk tolkning. 

I SR:s faktagranskning om valfusk (fall 2) utreds ett påstående som består av två delar, en fråga och ett 

delpåstående. Det som faktagranskas är frågan. Det anmärkningsvärda delpåståendet, att det i valet skulle 

ha förekommit fusk i hög utsträckning, lämnas okommenterat. Det slutgiltiga omdömet, ”Helt fel”, 

motiveras i sammanfattningen med att avsändaren i frågan jämför två siffror som är missvisande, dels den 

första räkningen av antalet ogiltiga röster i det senaste valet, dels den slutgiltiga sammanräkningen av ogiltiga 

röster från förra valet. Att detta konstaterats medför i bokstavlig mening att kriterierna för omdömet ”Helt 

fel” följs till punkt och pricka, under förutsättning att man kan tillåta sig att kommentera det faktagranskade 

påståendets andra delpåstående med: ”Nej, detta är inte ett sätt av många, många fler som valfusk har 

bedrivits på i år”. I så fall lämnar man påståendet om valfusket hängande i luften, men konstaterar att den 
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inledande frågan inte skulle ha med det att göra om så var fallet. Ett sådant bokstavligt läsande av påståenden 

är inte något som den här undersökningen har sett exempel på i större utsträckning, varför man kan förmoda 

att viss flexibilitet föreligger när det kommer till huruvida tolkningar görs hårda eller mjuka. Klart står i alla 

fall att omdömet ”Helt fel” betyder att påståendet inte stämmer alls, men att man inte visar på hur ett 

delpåstående inte stämmer alls. Man kan alltså säga att påståenden som fälls slarvigt eller med tveksamt 

ordval kan tolkas hårt, och därmed få omdömet ”Helt fel”, medan redaktionerna inte ställer lika höga krav 

på precisa formuleringar och ordval i sina egna faktagranskningstexter. 

7.3 Sammanfattning av den kvalitativa undersökningen 

Av ovanstående undersökning framgår tydligt att man i faktagranskningar inom ramen för faktiskt.se inte 

alltid håller sig till riktlinjerna i den redovisade metodbeskrivningen. Kriterierna för påståenden som lyfts till 

faktagranskning följs inte alltid, ibland redovisas inte avsändarens källor, om de över huvud taget har 

efterfrågats, och ibland verkar ingen kontakt alls ha tagits med avsändaren. Detta måste inte vara något 

negativt. Även spådomar och normativa påståenden kan generera intressanta faktagranskningar, och 

påståenden som inte baseras på eftersökningsbar information kan ligga till grund för givande resonemang 

som ökar läsarens kunskap och förståelse för en viss fråga.  

Identiteten hos en privatperson som fäller ett påstående som faktagranskas kan knappast ha lika stor 

betydelse som till exempel en folkvald politikers. På politiker ställs naturligt högre krav på korrekthet och 

hederlighet. Dessutom förväntas en förklaring till påståenden som bestäms vara av tveksam sanningshalt, 

liksom redovisning av hur politikern ställer sig till omdömet; håller hen fast vid sitt bevisat felaktiga 

påstående? 

Som undersökningen av faktagranskningen om Förintelsen med tydlighet visade kan avsändarens källor inte 

gärna behandlas lika varje gång. En folkvald politikers källor till påståenden om till exempel ekonomi eller 

vårdköer låter sig enkelt värderas och redovisas i en faktagranskning. Svårare blir det dock med källor som 

förnekar Förintelsen. 

Detsamma gäller källor till påståenden eller delpåståenden som med ”teknisk bevisning” konstateras osanna. 

Att efterfråga avsändarens källor till påståendet om däcksbranden i Gaza tillför inget, i alla fall inte om 

sanningshalten är beroende av huruvida bilden visar vad den säger sig visa, eftersom den bevisades visa en 

däcksbrand i Texas. 

Vissa definitionsproblem uppstår dock när kontexten runt ett påstående inte tas i beaktande. Faktagranskas 

ett budskap eller faktagranskas en aktörs budskap, och vad kommuniceras i rubriken? Jimmy Åkesson, som 

visade sig mena någonting annat än vad rubriken gör gällande, kopplas genom faktagranskningen till något 

som inte var hans avsikt att uttrycka. Är det då en korrekt återgivning av händelsen att i rubriken, intill en 

bild på Åkesson, skriva ”Nej, barn till samkönade föräldrar får inte identitetsproblem” om detta inte är vad 

Åkesson har menat? 
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Som tidigare nämnts kan reportrar göra hårda och mjuka tolkningar av påståenden i olika faktagranskningar. 

Detta möjliggörs av flexibiliteten kring huruvida kontexten och avsändarens mening ska styra vad som 

faktagranskas. En hård ordboksdefinition av ett ord kan innebära en helt annorlunda faktagranskning än 

om ordet hade tolkats mjukt. ”Abnormt” enligt Hanif Bali var ett förstärkande ord, inte ett ord som antyder 

att något kommer att sticka ut från det normala. Hade reportern tolkat ordet enligt Balis mening hade hon 

fått utreda huruvida nivåerna av kommande asylmottagning är för höga i förhållande till Sveriges kapacitet. 

För att över huvud taget kunna faktagranska det Bali sa var tolkningen av ordet ”abnormt” tvungen att vara 

hård, annars skulle ingen faktagranskning ha kunnat göras, då påståendet i så fall hade varit normativt. 

Kontexten verkar alltså ha en underordnad position i jämförelse med kravet på en faktabaserad 

faktagranskning. 

8. Analys 

8.1 Ämnen, aktörer och partier 

Vilka ämnen, aktörer och partier har undersökts på faktiskt.se? 

Den kvantitativa undersökningen visar att av de 117 faktagranskningar som publicerats på faktiskt.se fram 

till och med den 14 november 2018 var flest av ekonomisk karaktär (27) följt av frågor relaterade till välfärd 

(23) (se tabell 2). Undersökningen visar även att andra frågor som var väl omdebatterade under valet 2018 

som integration, invandring, lag och ordning har granskats i betydligt mindre utsträckning, vilket i sig är 

intressant om man ser till att faktiskt.se var en satsning inför valet. 

Undersökningen visar även att de aktörer som främst granskas är politiker. Av samtliga 117 

faktagranskningar är 71 av dem centrerade kring en eller flera politiker (se tabell 3). Detta ligger i linje med 

den ambition man gick ut med när man lanserade faktiskt.se, vilken delvis var att man skulle granska 

påståenden från politiker. Detta överensstämmer även med Graves och Cherubinis forskning på 

faktagranskning i Europa, där man kom fram till att faktagranskare ansåg det vara av största vikt att granska 

just politiker och deras uttalanden. Detta trots att samma forskning visar att man genom faktagranskningar 

ofta har mycket liten påverkan på politikerna. De gånger man lyckas påverka, sker det rejält dock.  

Tabell 3 vittnar även om en tendens att granska alternativa nyhetsmedier, men inte övriga. Av de 117 

faktagranskningarna var 8 centrerade kring alternativmedier, medan enbart 3 riktade in sig på övriga medier. 

Detta ligger också i linje med Graves och Cherubinis studie som vittnar om att en stor andel faktagranskare 

i Europa mycket sällan, eller nästan aldrig, letar granskningsbara påståenden hos andra journalister eller 

mediehus. 
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Vad beträffar förekomsten av partier i faktagranskningar, räknas även företrädare för dessa in som en del 

av partiet. Samtliga av de partier sittandes i riksdagen under mandatperioden 2014–2018 har granskats av 

de mediehus deltagande i faktiskt.se, men även mindre partier som Nordiska motståndsrörelsen har 

förekommit i faktagranskningar. Socialdemokraterna har varit det mest granskade partiet, vilket kan ha sin 

förklaring i att de var det styrande partiet (tillsammans med Miljöpartiet) och erhöll statsministerposten. 

Därefter var Moderaterna följt av Sverigedemokraterna de mest granskade partierna, vilket kan förklaras i 

partiets storlek och antalet mandat man hade. Ju fler mandat man hade i riksdagen, desto fler 

faktagranskningar gjordes på partiet. Om man istället ser till de olika partiblocken, är det relativt lika, där 

alliansen har en faktagranskning mer än de rödgröna (även inräknat Vänsterpartiet). 

8.2 Skillnader mellan redaktionerna 

Finns det några skillnader mellan redaktionerna gällande faktagranskade ämnen, aktörer och 

partier? 

Den kvantitativa undersökningen visar att det förekom skillnader mellan redaktionerna vid utdelning av 

omdöme (se tabell 1). Resultatet visar att DN i stor utsträckning var mer benägna att dela ut betyget helt 

sant i förhållande till något av de övriga deltagande mediehusen. Dock var de av DN:s faktagranskningar 

som mynnade ut i omdömet ”Helt fel” betydligt fler än de som mynnade ut i ”Helt sant”. Detta kan 

eventuellt förklaras med att man väljer ut binära påståenden (antingen helt sanna eller helt falska) som man 

i förväg antar vara helt falska. Det som kan tala emot detta resonemang är att antalet faktagranskningar som 

har mynnat ut i betyget ”Delvis sant” överstiger antalet ”Helt sant”. Tabell 1 visar även att majoriteten av 

de deltagande mediehusen var mer benägna att dela ut negativa betyg (”Helt fel” och ”Mestadels fel”) än 

positiva betyg (”Delvis sant” och ”Helt sant”). De enda undantagen var SR och KIT, där majoriteten av 

SR:s faktagranskningar mynnade ut i positiva betyg och KIT drog lika mellan de båda, med en 

faktagranskning som mynnade ut i betyget ”Oklart”. ”Oklart” var även det minst förekommande, och var 

utspritt över nästan alla redaktioner, utom DN, vilket också skulle kunna tala för resonemanget att man på 

förhand väljer ut betyg som man antar är binära.  

Man kan även se att skillnader mellan de olika redaktionerna förekom bland de ämnen som granskats. Även 

här sticker DN ut med sina 14 av 15 faktagranskningar på ämnet ”Integration/invandring”, vilket också är 

det mest granskade ämnet av redaktionen. Resterande faktagranskning på ämnet är gjort av SR. Att 

”Integration/invandring” ligger högt i antal faktagranskningar, tillsammans med ”Välfärd” och ”Ekonomi”, 

kan ha sin förklaring i att dessa var centrala frågor under valrörelsen 2018, vilket medföljer att många 

politiker uttalar sig om dessa ämnen. Detta kan således förklaras med den forskning som Graves och 

Cherubini kom fram till att man främst granskar politiker. 

Om man ser till enbart ämnet Integration/invandring, är det ett ämne som public service-medierna tar upp 

i en mycket liten utsträckning (endast SR med en faktagranskning, och SVT ingen). Detta kan ha sin 
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förklaring i att man som en del av Public Service vill hålla sig någorlunda neutral och undvika kontroversiella 

ämnen i den mån den är möjligt. Istället läggs fokus på andra ämnen, i detta fall Ekonomi och Välfärd. 

Sett till fördelningen av aktörer mellan de olika redaktionerna kan man se att Politiker är det mest granskade 

för samtliga (se tabell 5), vilket kan förklaras med resultatet från Graves och Cherubinis tidigare nämnda 

studie. Utmärkande är DN, då de i betydligt större utsträckning granskade privatpersoner och 

alternativmedier än någon annan av de deltagande redaktionerna. Detta kan ha sin förklaring i att varje 

redaktion självständigt väljer ut de påståenden som ska granskas, vilket i sin tur kan spegla värderingar på 

respektive redaktion. Detta resonemang, tillsammans med ovanstående om att DN skulle välja påståenden 

som man på förhand skulle anta vara falska (vilket samtliga av påståendena från alternativa medier var), 

skulle i så fall visa på en negativ syn på alternativa medier. Att SVT och SR gör mycket få faktagranskningar 

på dessa aktörer kan ha sin förklaring i ovanstående resonemang kring Public Service. 

DN var det medium som hade flest faktagranskningar av Socialdemokraterna, tätt följt av SVT (se tabell 6). 

En möjlig anledning till att man har varit mer aktiv i faktagranskningarna av Socialdemokraterna i 

förhållande till Moderaterna för DN:s räkning kan vara deras politiska ställning som oberoende liberal. Detta 

skulle också kunna förklara att man har lika många faktagranskningar av Miljöpartiet (som ingick i regering 

tillsammans med Socialdemokraterna) som Sverigedemokraterna. 

Det näst mest granskade partiet är Moderaterna, där SVT står för flest faktagranskningar. En möjlig 

anledning till att man på SVT (och till viss del SR) har någorlunda lika många faktagranskningar av de största 

partierna i de två största partiblocken kan grunda sig i förhållningssättet man har inom Public Service, kravet 

på opartiskhet och saklighet. 

Ett flertal av de faktagranskningar som publiceras på faktiskt.se ligger bakom betalvägg (se tabell 9). Detta är 

enbart aktuellt för DN och SvD, då resterande mediehus inte använder sig av denna funktion. I vissa fall 

där betalvägg förekommer på faktagranskningen, har en källista inkluderats på faktiskt.se, men långt ifrån alla 

faktagranskningar som ligger bakom en betalvägg har en sådan källista. Denna omständighet föranledde 

tveksamheter från IFCN:s sida vid DN:s ansökan om medlemskap i nätverket, vars metod fokuserar på 

öppenhet. Betalväggarna kan vara anledningen till att det endast är DN och SvD som i vissa fall redovisar 

en lista över källorna som förekommer i faktagranskningen intill sammanfattningen på faktiskt.se. 

Av de 41 fall där den fullständiga faktagranskningen ligger bakom betalvägg och lista över källor saknas på 

faktiskt.se har det slutgiltiga omdömet av det påstående som faktagranskats fastställts till ”Helt fel” eller 

”Mestadels fel” i 19 fall. Flera av påståendena är yttrade av namngivna avsändare. Det som sker i praktiken 

är att en namngiven person konstateras ha fel utan att alla läsare kan ta del av de källor som ligger till grund 

för faktagranskningen om de inte betalar för prenumeration. Betalväggarna och avsaknaden av lista över 

källor på faktiskt.se innebär ett hinder för läsare att själva granska faktagranskningar eller återskapa dem, en 

möjlighet som IFCN i sin Code of Principles säger ska finnas: ”But who’s checking the fact checkers? You 

do!”.  
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Vid ansökningsprocessen gällande DN:s medlemskap i IFCN var ett önskemål att alla faktagranskningar 

skulle kunna läsas av alla, även av dem utan prenumeration på DN (IFCN u.å.b). Detta skulle ligga linje med 

den öppenhet och transparens som IFCN kräver av sina medlemmar. Det framkommer att 

faktagranskningarna som tidigare legat bakom betalvägg hade låsts upp när IFCN:s handläggare skrev sitt 

avslutande omdöme i augusti 2018. Enligt handläggaren ska detta ha varit en åtgärd inför valet, varför DN 

kom att accepteras som fullvärdiga medlemmar i IFCN. Många av DN:s faktagranskningar låg dock återigen 

bakom betalvägg när den här undersökningen genomfördes i november och december 2018. 

Viss skillnad mellan redaktionerna finns även i de källor som de använder sig av i sina faktagranskningar. 

Samtliga redaktioner använde sig i mycket stor utsträckning av myndigheter som källor i sina 

faktagranskningar, medan andra typer av källor skiljde sig mellan redaktionerna (se tabell 11). DN var mest 

benägna (samt mer benägna än övriga redaktioner) att använda sig av andra nyhetsmedier som källor i sina 

faktagranskningar, något som de var ensamma om. Detta är intressant om man sätter det i relation till i 

vilken utsträckning man väljer att granska andra medier. Man undviker gärna att granska andra medier, 

samtidigt som man inte verkar se något problem med att använda dem som obestridliga källor i sina 

faktagranskningar. 

Tabell 11 visar även att i de 26 fall forskare har förekommit som källa i en faktagranskning, står SVT och 

SR tillsammans för 20 av dessa. Skillnad i användningen av forskare som oberoende expert på ett område 

är något som Graves och Cherubini kom fram till i sin studie, som visar att vissa redaktioner gärna använder 

sig av dessa för underlätta sitt arbete, medan andra inte alls ville använda sig av experter. I fallet med SVT 

och SR och deras bereda (sett till övriga redaktioner) användning av experter, kan detta bero på kravet på 

Public Service vad beträffar opartiskhet. Detta kan man dock enbart spekulera i. 

Om man även ser till användandet av källor per faktagranskning, har SR 10,27 källor per faktagranskning, 

men endast 15 faktagranskningar totalt. Samtidigt har DN (som har 52 faktagranskningar totalt, därigenom 

flest) endast använt sig av 6,42 källor per faktagranskning. 

8.3 Centrala element i faktagranskning 

Vilka utmärkande element är centrala i den för Sverige nya journalistiska genren? 

Graves och Cherubini kommer genom sin studie fram till att faktagranskning kan ses som en enskild genre, 

och något som det satsas mycket på då många redaktioner runt om i Europa som vanligtvis inte har en 

hängiven redaktion till ämnet, ofta erbjuder detta i samband med stora nationella val. Detta har även skett i 

Sverige. Det som möjligen skiljer Sverige från övriga Europa är att flera mediehus gått ihop och gemensamt 

publicerat faktagranskningar, även om det enbart var för en kort tid och man nu har valt att fortsätta sina 

faktagranskningar på egen hand. 
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Användandet av en betygsskala på sanningshalten i det granskade påståendet är utan tvivel en utmärkande 

och central del i den faktagranskningar som sker i Sverige. Man är dock inte unik i detta sett till övriga 

Europa, då det framgick av Graves och Cherubinis studie att majoriteten av faktakollar i Europa använder 

sig av en liknande skala, med enstaka modifikationer. Genom vår kvalitativa undersökning kan man dock 

dra slutsatsen att trots de tydliga riktlinjerna för omdömena som står skrivet på faktiskt.se, förekommer fall 

där man gärna tänjer på dessa och låter omdömen mynna ut i ett annat än enligt de kriterier som står skrivna 

på faktiskt.se. Att tänja på betygsgränserna ligger dock i linje med resultatet från Graves och Cherubinis 

undersökning. 

Att granska påståenden från politiker och andra har alltid varit en central del inom journalistiken, men att 

ägna en redaktion till detta, som enbart söker och granskar påståenden, kan ses som en ny del av det 

journalistiska arbetet. Det är en central del i hur man arbetar med faktagranskning i Europa och världen, 

vilket framkommer ur Graves och Cherubinis studie. Att påståendena sedan ska uppfylla vissa krav för att 

anses vara granskningsbara kan ses som en ny metodik. Den kvalitativa undersökningen visar dock att man 

i viss mån inte alltid följde kraven på ett påstående, utan granskade de ändå. Det mest förekommande var 

att man gärna granskande fall som var en spådom om framtiden. 

Studien genomförd av Graves och Cherubini visade även på att en central del i faktagranskning är att ta 

kontakt med personen eller organisationen som står för det granskade påståendet. Detta är praxis i USA, 

medan det är betydligt mer bristfälligt i Europa. faktiskt.se är inget undantag. Man skriver på faktiskt.se att 

man arbetar aktivt med att tidigt ta kontakt med den som står för det granskade påståendet för att verifiera 

deras källor, samt att i de fall omdömet mynnar ut i något annat än ”Helt sant”, för att den ska få 

kommentera omdömet. Detta har dock genom den kvalitativa undersökningen visat sig vara högst 

bristfälligt. I de fall det är en privatperson som står för påståendet förblir det oklart för läsaren om en sådan 

kontakt har etablerats, medan i de fall det är en offentlig person redovisas kontakten. 

En annan aspekt som Graves och Cherubini belyser är användandet av experter, och att vissa faktagranskare 

ansåg att man gärna använde experter och forskare som stöd i tolkning av fakta, medan andra ansåg att man 

enbart använde dessa när man hade tid och plats. Den kvantitativa undersökningen visar i det här fallet att 

man i mycket liten utsträckning använder sig av forskare i förhållande till övriga källor (se tabell 10, 11 och 

12). Men i de fall som forskare och experter förekommer visar den kvalitativa undersökningen att man gärna 

presenterar experten med titel, och argumenterar således varför hen är relevant för faktagranskningen. Dock 

förekommer aldrig ett resonemang kring om de är obestridliga på sitt område, sett ur den aspekt att det 

skulle kunna finnas andra med samma eller liknande expertis. 

Om man istället ser till samtliga källor kan man säga att det råder en hierarki mellan källorna. Om en stor 

vetenskaplig undersökning kan avgöra sanningshalten i det granskade påståendet nämns denna före en 

enskild forskares utsaga. Detta ligger i linje med metodredovisningens punkt 9, där officiell statistik och 

forskning beskrivs ha högre auktoritet än vad en forskare eller expert säger. 
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En aspekt som inte tas upp av Graves och Cherubini, men som blir tydlig genom den kvalitativa 

undersökningen är att det förekommer ett resonemang om säkerhet och osäkerhet i faktagranskningen 

bland många av de undersökta faktagranskningarna. SVT:s faktagranskning om djurens framtid (fall 5) visar 

på ett resonemang genom vilken reportern verkar säker på en utsaga som kommer att ske i framtiden, fast 

det ej är möjligt att fastställa detta innan det har skett. 

En annan aspekt av arbetet med faktagranskning som den kvalitativa undersökningen visar (men som 

utelämnas av Graves och Cherubini) är att man är öppen för att det granskade påståendet kan tolkas på 

olika sätt, samt att den fakta som ligger till underlag för påståendet även det kan tolkas på olika vis. Ett 

tydligt exempel på detta är SvD:s faktagranskning av påståendet om huruvida antalet poliser minskar (fall 

7), där man tar hänsyn till att man kan räkna detta på olika sätt. Man lyfter bland annat att man kan räkna 

antalet poliser i tjänst just nu, polistäthet, räkna med/utan hur många som just nu går polisutbildningen och 

anställda på myndigheten. 

Kortfattat kan man inte tala om att det finns specifika element som är utmärkande för faktagranskning i 

Sverige, utan snarare om ideal som man eftersträvar, och till viss mån också uppfyller. Dessa ideal baserar 

sig på andra praktiker som utövas av faktagranskare i Europa och USA. Dock är element som resonemang 

kring osäkerhet och hänsyn till eventuella tolkningar en aspekt som inte tas upp i den internationella 

forskningen på området utan är enbart något som vi har sett förekommer i Sverige. 

8.4 Kunskaps- och sanningssyn 

Vilken kunskaps- och sanningssyn ger faktagranskningarna och dessas resultat uttryck för? 

Med Ekström och Nohrstedt i minnet, som fann att Sverige befinner sig i en amerikansk journalistisk 

tradition gällande objektivitetens tillämpande (Ekström & Nohrstedt 1996, sid. 92) kan konstateras att så 

fortsatt är fallet gällande faktiskt.se. Metoden som används har utvecklats av amerikanska Poynter Institute, 

en organisation som specialiserar sig på utbildning och utveckling inom journalistik. Politifact, ett av de allra 

första faktagranskningsprojekten och något av en målbild för efterföljarna, är, liksom IFCN, en avdelning 

inom Poynter Institute. I deras metodbeskrivning sägs de faktagranskande reportrarna ”set their own 

opinions aside” för att söka presentera ”true facts, unaffected by agenda or biases” (PolitiFact u.å.). Här är 

alltså de postmoderna teorier som Ekström och Nohrstedt visade fanns i Sverige på 90-talet långt borta, 

snarare är formuleringarna synnerligen lika dem som den klassiska objektiviteten framhäver. Så uttryckliga 

är emellertid inte faktiskt.se, utan man hänvisar i metodbeskrivningen istället till det mer vaga ”öppna 

journalistiska metoder”. SvD bifogar dock en sidfot till sina faktagranskningar inom ramen för faktiskt.se där 

man kan läsa: ”En faktagranskning är en objektiv granskning av ett påstående i samhällsdebatten.”. 

I övrigt följer faktiskt.se i stort sett sin förlaga när det kommer till metod gällande val av påståenden, öppna 

källor, lista över källor och kriterier för omdömen. Det finns dock skillnader. Bland annat antyder Politifacts 
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hårdaste omdöme, ”Pants on fire”, lögn (enligt barnramsan Liar, liar, pants on fire), vilket faktiskt.se inte gör 

regelmässigt. Dessutom verkar PolitiFacts faktagranskningar genomgå en mer rigorös redaktionell 

granskning, bland annat sker en votering mellan tre redaktörer om reporterns föreslagna omdöme ska gälla 

vid publiceringen (ibid.), till skillnad från hos faktiskt.se där den faktagranskande reportern ensam sätter 

omdömet. 

Om man jämför en vanlig nyhetsartikel med en faktagranskning kan man se att Walter Lippmans önskan 

om en vetenskaplig metod för att säkerställa objektivitet (Schudson 1978, sid. 152) har gått i uppfyllelse. 

Liksom inom vetenskapen ska nu källor granskas och kritiseras, varje steg ska redovisas så att en läsare kan 

återskapa faktagranskningen, öppenhet ska råda om den faktagranskande redaktionens ägande och vilka 

som ger dem bidrag och resultatet ska redovisas öppet. Lippman eftersträvade dessutom en 

professionalisering av journalistiken genom en enhetlig vetenskaplig metod (ibid.). Huruvida detta var ett 

mål hos de i faktiskt.se deltagande medieorganisationerna omfattas inte av den här uppsatsen, men 

möjligheten finns att man genom implementerandet av en beprövad utländsk metod ansåg sig befästa sin 

position och motivera sina kunskapsanspråk. 

Den kunskap man anser sig eftersträva och förmedla kan sägas vara den säkra kunskapen. Man placerar sig 

i en positivistisk tanketradition, på så sätt att man inte analyserar eller spekulerar, utan man presenterar 

endast sådant som man anser sig kunna visa säkert med hjälp av konkreta bevis. Detta blir tydligt när till 

exempel frågan om hur ”verkligheten” ser ut gällande vad en politiker vill anses vara samma sak som det 

man kan visa att politikern eller partiet drivit politiskt, snarare än vad de vill i sitt tänkande. 

Utan detta positivistiska drag skulle uttryck i metodbeskrivningen, som ”gradering av sanningshalten”, eller 

omdömena själva, inte kunna motiveras. Det är också det positivistiska draget som ger 

faktagranskningsmetoden- och formatet sin vetenskapliga karaktär. 

För att nå de bevisbara fakta som faktagranskningsformatet är beroende av krävs en reducering av 

”verkligheten” till enskildheter vilka sedan bevisas, en metodologisk process som vi här kallar för 

partikularisering/positivisering. Teorin bakom denna process är att man vid faktagranskning måste förmoda att 

verkligheten består av en mängd enskilda fakta, här kallat partikularisering. I ett faktagranskningssammanhang 

utanför ramen för faktiskt.se blev detta tydligt. Moderaten Gunnar Hökmark menade i en analys i Expressen 

att svenska fredsrörelser ursäktar Vladimir Putins agerande (Hökmark 2018), vilket SVT:s Faktakollen ville 

ha underlag på. Hökmark ombads att presentera bevis för sin analys, i det här fallet citat av företrädare för 

Svenska Freds där de uttryckligen ursäktar Putin (Laurin 2018b), alltså ett bevis som kan visas upp. 

Positivisering är förmodan att de enskilda fakta som bygger upp den beskrivna verkligheten är binära, det vill 

säga antingen sanna eller falska, för att sedan bevisa detta, och på detta basera den konstaterade 

sanningshalten i det granskade påståendet. 
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Vad de faktagranskande reportrarna hyser för epistemologiska filosofier personligen vet vi inte, men klart 

är att metoden som faktagranskning använder sig av medför en partikularisering/positivisering av 

”verkligheten” för att denna ska passa faktagranskningsformatet.  

Betyder likheterna mellan Lippmans vision om den vetenskapliga journalistiska metoden på 20- och 30-

talen och den föreliggande skärpningen av den journalistiska metoden i positivistisk vetenskaplig riktning 

att den senare har skett under inflytande av liknande faktorer i samhället som gällde vid den förra, enligt 

Schudson PR, propaganda, och hopplöshet inför demokratins svagheter och kapitalismen? 

Exakt vilka av dessa faktorer som finns i samhället idag går att diskutera, men klart är i alla fall att man vid 

lanseringen av faktiskt.se såg risker i form av desinformation. Martin Jönsson motiverade ett 

faktagranskningssamarbete bland annat med att: ”det är väldigt många fler aktörer som aktivt vill påverka, 

skapa kaos, desinformera, manipulera i den här valrörelsen [2018].” (Nesser 2018 (i filmklippet vid 0:22)). 

Schudson menar att demokratins införande under 1900-talets första decennier medförde ett ökat 

ifrågasättande av traditionella auktoriteter (Schudson 1978, sid. 121). I vår tid ifrågasätter anti-vaccinrörelser 

etablerade läkemedels förmåga att förhindra, lindra och bota sjukdomar. I USA finns rörelser som menar 

att jorden är platt, andra att människan aldrig har besökt månen, ytterligare andra att klimatförändringarna 

är en myt. En av presidentkandidaterna i USA-valet 2016, Hillary Clinton, sades vara inblandad i en 

pedofilring i en källare under en pizzeria i Washington. Då som nu föreligger en skepticism i samhället, 

auktoriteter misstros även idag.  

Medborgare i demokratiska länder där yttrandefrihet råder har idag möjlighet att uttrycka sina tankar och 

åsikter fritt och offentligt. Med sociala medier kan man dessutom nå en potentiellt stor läsekrets. Kunskaps- 

och åsiktsspridningen av idag kan sägas ha individualiserats på ett sätt liknande det som Schudson beskriver 

var en konsekvens av det demokratiska marknadssamhällets relativistiska logik (a.a. sid. 122), bland annat 

att alla sägs ha likvärdiga röster och att varor saknar inneboende värde. Etablerade auktoriteter hade enligt 

Schudson inte längre monopol på verkligheten. 

Om en skepticism mot delar av samhället rådde på 20- och 30-talen visade sig dock få vara benägna att 

ifrågasätta verkligheten hos sina egna åsikter och värderingar. Det var i ljuset av detta, svårigheten i att 

avgöra vad som var sant, som den journalistiska objektiviteten uppstod, enligt Schudson inte för att man 

inom journalistiken fortfarande trodde att rena fakta speglade verkligheten, utan som en åtgärd för att 

hantera ”fakta” som inte gick att lita på.  

Den positivistiska vetenskapliga faktagranskningsmetoden kan vid ett första påseende jämföras med sättet 

att hantera en skepticism liknande den som rådde när objektiviteten blev ett ideal, men med en avsevärd 

skillnad. Faktiskt.se, liksom andra faktagranskare som använder sig av sanningsomdömen, berättar för 

läsaren vad man menar är sant och falskt, och ibland lögn. Man närmar sig här snarare journalistiken runt 

förra sekelskiftet, före objektivitetens intåg, där man menade att rapportering av enskilda sanna fakta 

förmedlar sanningen och verkligheten, vad Schudson kallar naiv empirism (a.a., sid. 6). Vad som skulle 
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kunna tala för detta är just metoden, som anpassats, inte för att hantera fakta som inte gick att lita på, 

såsom Schudson beskriver det (a.a., sid. 122), utan för att hantera de fakta som går att lita på, alltså en 

positivistisk inställning.  

Om man menar att faktagranskning kan beskrivas som en återgång till den naiva empirismen, föreligger 

dock ett undantag. Schudson menar att journalister under den naiva empirismens dagar i sitt tänkande hyste 

en tro på att fakta speglade verkligheten. Att detta skulle vara fallet idag ser vi inga egentliga tecken på, 

snarare är det metoden som ger uttryck för en naiv empirism, genom sitt fokus på fakta, och i synnerhet 

sina sanningsomdömen, vilka dock inte är obligatoriska. 

Sammanfattningsvis kan sägas att faktagranskning samlar element från tidigare journalistiska filosofier och 

kombinerar dessa till en nutida metod. Faktagranskning tycks inte vara ett uttryck för varken renodlad 

objektivitet eller naiv empirism, snarare får den från dessa olika drag.  

9. Diskussion 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka faktagranskning som en för Sverige ny journalistisk 

genre, samt vilken syn på sanning som den ger uttryck för. Vi ser den här undersökningen som en inledande 

betraktelse av vad denna korta period av svensk faktagranskning har fört med sig. 

Under undersökningens gång har många intressanta frågor uppstått som vi inte undersökt specifikt men 

som vi här kan diskutera. Hur stämmer till exempel de tidiga ambitionerna med faktiskt.se med hur det 

slutligen blev? Blev man, som Martin Jönsson hoppades, ett värn mot grupper som ville skapa kaos och 

sprida desinformation? 

Vi menar att i den mån desinformation har stävjats har den legat i ambitionen att prägla samhällsdebatten 

inför valet 2018 med fakta och etablerad journalistik, snarare än att angripa påståenden av grupper som vill 

påverka det svenska valet. De flesta faktagranskningarna på faktiskt.se har trots allt handlat om politikers 

påståenden om ekonomi och välfärd, och omdömen har ofta baserats på myndighetsrapporter och offentlig 

statistik. Politikerna har dessutom, som den kvantitativa undersökningen visar, ofta haft delvis rätt i sina 

påståenden.  

Huruvida Sverige verkligen utsattes för grupper som ville störa valet vet vi inte, men om så skedde verkar 

man på faktiskt.se i alla fall inte ha valt att faktagranska särskilt många påståenden från sådana. Faktiskt.se har 

alltså inte i första hand agerat värn mot desinformationskampanjer med syfte att skapa kaos, utan snarare 

sysslat med klassiska valfrågor.  

Utifrån vår undersökning, främst den kvalitativa delen, uppfattar vi inte att resonemang om sanning, 

osanning, lögn, verklighet och säker kunskap har spelat någon större roll inom svensk faktagranskning 

hittills (dock vet vi inte hur stor roll dessa frågor har haft inne på redaktionerna), trots höga sanningsanspråk. 

Detta behöver inte vara ett större problem förutsatt att faktagranskningar behandlar binära fakta som har 
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säkra svar, vilket dock inte alltid har varit fallet. Avsaknaden av diskussioner kring nämnda företeelser blir 

dessutom tydlig när kontexten kring ett påstående har spelat liten roll och ett ”hårt” omdöme satts.  

Användningen av sanningsomdömen, som enligt vår analys inte behöver visa på en personlig epistemologi 

hos faktagranskare, kan vara något av en gimmick, i alla fall om man lyssnar till Charlotta Friborg, ansvarig 

utgivare på SVT Nyheter. I radioprogrammet Medierna säger hon att ”det är när vi tvingas göra 

ställningstaganden som journalistiken får nerv” (Medierna 28 april 2018). Att vara kategorisk i omdömen 

om sanningen bakom politikers påståenden kanske bara är ett sätt att visa på oberoende och professionalitet. 

Kanske att få uppmärksamhet? Att kunna säga att till exempel en politiker har ”Helt fel” eller ”Helt sant”, 

väcker säkerligen större uppmärksamhet än något i stil med ”Enligt trovärdiga källor är detta förmodligen 

sannolikt”. 

Vi menar att det självpåtagna tvånget att sätta ett sanningsomdöme på alla påståenden, i kombination med 

flexibiliteten kring metoden, framför allt möjligheten att tolka påståenden hårt eller mjukt, har öppnat för 

viss godtycklighet. Man har kunnat vara följsam med vad man betraktar som sympatiska avsändare, och mer 

av en paragrafryttare med avsändare som man betraktar som förkastliga. Man har alltså kunnat behandla 

avsändare och påståenden olika. Om Tuchman (1972) menade att objektivitet användes av journalister som 

skydd mot kritik tycker vi oss snarare se att faktagranskning, om metoden är flexibel, snarare ökar risken för 

kritik, då vissa aktörer, ibland med rätta, kan anse sina egna påståenden tolkade hårt medan andras 

påståenden tolkade mjukt. 

En åtgärd mot detta hade kunnat vara att följa metoden till punkt och pricka, vilket skulle medföra att alla 

påståenden behandlas lika. Detta skulle dock kunna riskera att att läsningen av en faktagranskning inte skulle 

bli mycket mer än att ta del av en standardiserad redogörelse snarare än en läsvärd artikel. 

Den tydliga vetenskapliga karaktären hos faktagranskningsmetoden kan antyda en önskan om 

professionalisering, men metoden har dessutom en de-professionaliserande funktion. En läsare av 

faktagranskningen ska kunna granska och själv återskapa den. Reportern ska inte vara den enda som kan 

komma fram till resultatet. Vi har inte undersökt huruvida läsare av faktagranskningar själva har granskat 

källor eller tagit kontakt med experter. Hur faktiskt.se har mottagits i samhället och bland politiker ser vi 

gärna fortsatt forskning kring, men under undersökningens gång har vi informellt frågat folk i vår närhet 

om de känner till faktiskt.se. De flesta har inte känt till detta faktagranskningssamarbete alls. 

Lucas Graves föreslog att faktagranskning innebär att bifoga ”fotnoter” till uttalanden i samhällsdebatten 

(Graves 2013, sid. 226). Samme Graves konstaterade också, tillsammans med Federica Cherubini, att 

faktagranskare i allmänhet ignoreras av politiker (Graves & Cherubini 2016, sid. 23). 

Vid den här undersökningens början var vår ambition att även föra in data om reaktioner i sociala medier i 

vår kvantitativa undersökning. Denna idé övergavs till förmån för ett fokus på innehållet. De inledande 

observationerna vi dock hann göra visade på en blygsam mängd likes, kommentarer, reaktioner och 

delningar i sociala medier. 
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Kanske vore det fördelaktigt om faktagranskningsredaktionerna anammade denna något perifera roll i 

samhällsdebatten, och nöjde sig med att de faktagranskningar man utför inte blir mer än just fotnoter. 

Metoden hindrar ju, i alla fall i teorin, granskning av allt som inte följer kriterierna, och det som granskas 

rör sig endast kring ett påstående. Kanske skulle faktagranskningsmetoden gynnas av att justeras till att endast 

tillåta källor, på vilka faktagranskningens slutgiltiga omdöme baseras, i form av skriftliga 

myndighetsrapporter och offentlig statistik, medan alla frågor som kräver andra källor får genomgå normal 

journalistisk undersökning, fri från kriterier för påståenden, krav på replikerbarhet och sanningsomdömen. 

Flera av de faktagranskningar vi har läst har varit imponerande tydliga och pedagogiska gällande just statistik. 

Det är dessutom vid läsning av sådana som vi inte har haft någon anledning att ifrågasätta slutgiltiga 

omdömen eller brist på resonemang kring vad som kan anses vara säker kunskap och sanning. 

Faktiskt.se upphörde vid utgången av valåret 2018, vilket innebär att Sverige och svensk journalistik hittills 

har upplevt ett drygt halvår med faktagranskning. Enligt uppgifter kan faktiskt.se komma att återuppstå i ny 

form. Hur denna kommer att se ut vet vi inte, men vi gissar att den debatt kring journalistik och sanning 

som uppstod när faktiskt.se lanserades kommer att återuppstå när nästa faktagranskningsprojekt sjösätts.  

Faktagranskning må ha en plats i svensk journalistik framöver. Det finns trots allt faktapåståenden som 

kan sägas vara sanna och osanna, men hur detta görs, och hur påståenden och avsändare behandlas, kan 

behöva tänkas kring mer än vad som hittills gjorts. I annat fall kan den kritik som en gång riktades mot 

Walter Cronkites ”And that’s the way it is” gälla även för efterföljarna till faktiskt.se: Att man utger sig för 

att besitta kunskap om vad som är “Helt sant” och “Helt fel”. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Kodschema 

  

Variabel Värde 

V1 Datum åååå-mm-dd 

V2 Rubrik Text 

V3 Granskande redaktion DN 

SVT 

SR 

SvD 

KIT 

V4 Byline Text 

V5 Omdöme Helt sant 

Delvis sant 

Oklart 

Mestadels fel 

Helt fel 

V6 Källa – Offentlig statistik 0 - … 

V7 Källa – Vetenskapliga undersökningar 0 - … 

V8 Källa – Intresseorganisation 0 - … 

V9 Källa – Politiker 0 - … 

V10 Källa – Nyhetsmedium 0 - … 
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V11 Källa – Myndighet 0 - … 

V12 Källa – Forskare 0 - … 

V13 Källa – Övrigt Text 

V14 Antal rättelser, tillägg, ändringar (angivet på respektive mediums 

plattform) 

0 - … 

V15 Betalvägg Ja 

Nej 

V16 Ämne Annan fråga 

Ekonomi 

Försvar och säkerhet 

Integration/invandring 

Lag och ordning 

Miljö 

Välfärd 

Valets genomförande 

V17 Faktagranskningsobjekt Privatperson 

Politiker 

Organisation 

Okänt 

Nyhetsmedium 

Alternativmedium 

(höger) 

Myndighet 
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V18 Parti V 

S 

Mp 

C 

L 

M 

KD 

SD 

NMR 

Flera partier 

V19 Organisation Text 

V20 Förekommer SD? Ja 

Nej 

V21 Resonemang om osäkerhet? Ja 

Nej 

  

Bilaga 2: Kodinstruktion 

Variabeln V1, ”Datum”, publiceringsdatum som angivet på faktiskt.se. 

Variabeln V2, ”Rubrik”, syftar till den rubrik som faktagranskningen har på faktiskt.se. Denna kan skilja 

sig från den rubrik som är satt på respektive granskande mediehus egen hemsida. 

Variabeln V3, ”Granskande redaktion”, syftar till den redaktion som står för faktagranskningen. Denna 

variabel tillgavs variabelvärdena ”DN”, ”SVT”, ”SR”, ”SvD” och ”KIT”. ”DN” är en förkortning för 

Dagens Nyheter, ”SVT” är en förkortning för Sveriges Television, ”SR” är en förkortning för Sveriges 

Radio och ”SvD” är en förkortning för SVenska Dagbladet. 

Variabeln V4, ”Byline”, namn på granskande reporter/reportrar. 

Variabeln V5, ”Omdöme”, syftar till vilket omdöme som respektive faktagranskning har fått av den 

granskande reportern. 
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Variabeln V6, ”Källa – Offentlig statistik”, syftar till om faktagranskningen har använts sig av offentlig 

statistik för att styrka sitt resultat. Statistiken kan komma från myndigheter men skiljer sig ifrån variabel 

V11, Myndighet, som syftar till att identifiera myndighetsrapporter och uttalade påståenden från 

myndighetspersoner. Det kan handla om statistik från till exempel SCB, som är en myndighet, men vars 

material består av siffror. 

Variabeln V7, ”Källa – Vetenskapliga undersökningar”, syftar till om faktagranskningen har använts sig av 

oberoende, vetenskapliga undersökningar i sin faktagranskning, utförda av etablerade forskare vid 

universitet eller andra akademiska institutioner. 

Variabeln V8, ”Källa – Organisation”, syftar till om faktagranskningen har utgått från källor av icke-politisk 

karaktär. Hit räknas till exempel FN, Världsnaturfonden och facebookgrupper. 

Variabeln V9, ”Källa – Politiker”, syftar till enskilda politiker som flera, samt även partier. Dock räknas 

inte det granskade påståendet till denna variabel. 

Variabeln V10, ”Källa – Nyhetsmedium”, syftar till om faktagranskningen har sökt stöd i fakta hos andra 

nyhetsmedier, såväl i Sverige som utomlands. Hit räknas dock inte alternativmedier eller sociala medier hit. 

Variabeln V11, ”Källa – Myndighet”, syftar till om faktagranskningen innehåller källor från oberoende 

myndigheter för att stödja sina sak. Detta inkluderar dokument från myndighet, rapporter och uttalanden 

som gjorts av en myndighetsperson. 

Variabeln V12, ”Källa – Forskare”, syftar till om faktagranskningen innehåller källor som baserar sig på 

forskare eller andra akademiker som professorer, docenter etc. 

Variabeln V13, ”Källa – Övrigt”, syftar till om faktagranskningen innehåller källor som inte kan 

kategoriseras inom någon av variablerna V6, V7, V8, V9, V10, V11 eller V12. 

Variabeln V14, ”Antal rättelser, tillägg ändringar”, syftar till om man i faktagranskningen har gjort ändringar 

eller andra tillägg efter publicering. Detta anges i regel genom en not i början eller slutet på artikeln. 

Variabeln V15, ”Betalvägg”, syftar till om faktagranskningen ligger bakom en betalvägg på respektive 

mediehus egen hemsida. 

Variabeln V16, ”Ämne”, tillgavs variabelvärdena ”Ekonomi”, ”Försvar och säkerhet”, 

”Integration/invandring”, ”Lag och ordning”, ”Miljö”, ”Välfärd”, ”Valets genomförande” och ”Annan 

fråga”. ”Ekonomi” definieras med att faktagranskningen berör ekonomiska frågor som kan vara såväl 

privata som statliga. Hit räknas även internationella ekonomiska ärenden. ”Försvar och säkerhet” definieras 

med att faktagranskningen berör frågor om Sveriges säkerhet och suveränitet. Hit räknas även frågor som 

berör andra länders inverkan på Sverige sett från ett försvarsperspektiv. ”Integration/invandring” 

definieras… ”Lag och ordning” definieras… ”Miljö” definieras genom frågor som har direkt anknytning till 



 58 

miljön. Detta gäller även globalt som lokalt. ”Välfärd” definieras med frågor som berör skola, sjukvård, 

arbete och äldreomsorg. Detta inkluderar samtliga gruppnivåer: individ, grupp och samhälls. Hit räknas inte 

ekonomi, då det är ett eget variabelvärde. ”Valets genomförande” definieras genom frågor som har direkt 

anknytning till det svenska valet 2018.  ”Annan fråga” definieras genom ämnen som inte tas upp enligt de 

tidigare nämnda värdena. Till största delen delas faktagranskningarna in i de kategorier som redaktionerna 

taggat dem med. I de fall faktagranskningar har taggats med som flera ämnen har det huvudsakliga ämnet 

valts som kategori. 

Variabeln V17, ”Faktagranskningsobjekt”, syftar på den aktör som granskas, alltså vem eller vilka som har 

uttryckt det granskade påståendet. Denna variabel tillgavs variabelvärdena ”Privatperson”, ”Politiker”, 

”Organisation”, ”Okänt”, ”Nyhetsmedium”, ”Alternativmedium” och ”Myndighet”. ”Privatperson” är alla 

de enskilda som inte uttalar sig i sin befattning eller inom ett expertområde. Hit räknas även påståenden 

från privatpersoner på sociala medier. ”Politiker” är de medlemmar av politiska partier som uttalar sig utifrån 

sin egenskap som politiker. Hit räknas även påståenden från partiers hemsidor eller sociala medier. 

”Organisation” är de sammanslutningar som driver frågor. Hit räknas såväl FN som facebookgrupper, 

branschorganisationer och fackföreningar. ”Nyhetsmedium” är de etablerade medier som bedriver 

nyhetsjournalistik, till exempel SR, SVT, TV4, dags- och kvällspress och lokaltidningar. Hit räknas inte 

tidskrifter. ”Alternativmedium” är de medier som inte faller in variabelvärdet ”Nyhetsmedium”. 

”Myndighet” är offentliga organ som regeringskansliet, departement, kommuner, länsstyrelser, landsting 

etc.  ”Okänt” definieras genom att det inte faller in på någon av de faktagranskningsobjekten som är 

beskrivna ovan. 

Variabeln V18, ”Parti”, syftar till vilket parti som granskas, i de fall ett parti är central för faktagranskningen. 

Variabeln tillgavs variabelvärdena ”V”, ”S”, ”Mp”, ”C”, ”L”, ”M”, ”KD”, ”SD”, ”NMR” och ”Flera 

partier”. ”V” är förkortning för Vänsterpartiet. ”S” är förkortning för Socialdemokraterna. ”Mp” är 

förkortning för Miljöpartiet. ”C” är förkortning för Centerpartiet. ”L” är förkortning för Liberalerna. ”M” 

är förkortning för Moderaterna. ”KD” är förkortning för Kristdemokraterna. ”SD” är förkortning för 

Sverigedemokraterna. ”NMR” är förkortning för Nordiska Motståndsrörelsen. ”Flera partier” syftar till om 

det är fler än ett parti som granskas. 

Variabeln V19, ”Organisation”, syftar till vilken organisation som granskas, i de fall detta är aktuellt. 

Variabeln V20, ”Förekommer SD”, syftar dels till om någon företrädare för Sverigedemokraterna står för 

påståendet som ligger till grund för faktagranskningen, men även om någon har fällt ett uttalande om 

Sverigedemokraterna granskas, och om någon företrädare för Sverigedemokraterna får komma till tals i 

faktagranskningen. Detta inkluderar även synpunkter tagna från Sverigedemokraternas partisida på internet 

och sociala medier. 

Variabeln V21, ”Resonemang om osäkerhet”, syftar till kring huruvida det har förts ett resonemang kring 

om man hade kunnat ge ett annorlunda betyg på sanningshalten i artikeln, och argumenterar för varför. 
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Detta har endast utgått från den sammanfattning av faktagranskningen som publicerats på faktiskt.se, och 

inte mediehusets egen hemsida. 
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