
G R Ä V  D J U P A R E  …

I N V E R K A N

D R I V K R A F T

neutral

liten

medium

stor

falsk 
tillskrivning

vilseledande

bedrägeri förfalskat
innehäll 

webbsidor och konton på sociala medier som 
utger sig vara känd person eller varumärke 

innehåll som inte motsvarar det som sägs i 
rubriken eller bildtext

äkta bilder, filmer eller citat tillskrivs fel händelse
eller person

www.eavi .eu

propaganda

kan användas i negativ 
och positiv mening

används av politiska makthavare, företag och
 organisationer för att påverka attityder,
 värderingar och kunskap

talar till våra känslor

klickbete uppseendeväckande, sensationella rubriker 
väcker uppmärksamhet

ofta vilseledande och innehållet motsvarar
 inte alltid rubriken

söker annonsintäkter

felaktigheter

seriösa organisationer publicerar 
ursäkter 

etablerade nyhetsmedier gör ibland fel

misstag kan skada varumärket, kränka 
personer eller leda till rättstvister

desinformation

felaktigt tillskriva någon, förfalskat 
innehåll och vilseledande rubriker 

en blandning av sant, falskt eller delvis 
falskt innehåll

påhittat

gerillamarknadsföring, bottar, kommentarer
 och varumärkesförfalskning

 

helt påhittat innehåll som sprids medvetet i 
syfte att desinformera

konspirations-
teorier

förenklade svar på svåra frågor som reaktion 
på rädsla och osäkerhet

satir och skämt

kan vara generande för den som tar 
innehållet för sanning

retorisk samhällskommentar eller humor

stor variation i kvalitet, den bakomliggande 
betydelsen inte alltid uppenbar

sponsrat 
innehåll

måste tydligt presenteras som marknadsföring 
för att inte lura konsumenter 

annonser utformade som redaktionell text

partiskhet

framhäver fakta som bekräftar viss 
ståndpunkt, men förbiser annat

ideologiskt, omfattar tolkning av fakta 
även om man hävdar opartiskhet

pseudovetenskap Health, environment and other science-
related news which is exagerrated, contra-
dicts experts or misprepresents acutal sci-
entific studies. May also be commericially 
motivated to sell health 
products. 

förespråkar mirakelkurer, falska miljöåtgärder, 
vaccinationsmotstånd och klimatförnekelse 

motsäger ofta experter

pengar

(des)information

politik/makt

åsikt/intresse

humor/roligt

 M E R  Ä N  “ F A K E  N E W S ”
1 0  S O R T E R S  V I L S E L E D A N D E  N Y H E T E R

emotionellt och passionerat 
språk

 

ej falsifierbara, motbevis betraktas som 
ytterligare bevis för konspirationsteorin

förvränger vetenskapliga studier med 
överdrivna eller falska påståenden 

syftet kan vara att informera men avsändaren 
kan vara omedveten om felaktigheterna

drivs av annonsintäkter, politiskt inflytande 
eller båda

 
innehåll som statistik, grafer, bilder och filmer 
som har modifierats eller manipulerats

N.B. Beteckningarna inverkan och drivkraft är inte definitiva utan ska ses som diskussionsunderlag.  

möjlig intressekonflikt för seriösa 
nyhetsmedier

 avvisar experter och auktoriteter 


