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Abstract 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur falsk information under Ukrainakonflikten ser ut. Undersökningen 

baseras på material från den källkritiska, ukrainska hemsidan, Stopfake.org. Den startades som ett 

projekt av alumner och studenter vid Mohyla School of Journalism i Kiev. Undersökningen baseras på 

allt material som publicerats på hemsidan från mars 2014 till april 2015 I uppsatsen visar vi ett urval av 

konkreta exempel på hur falsk information ser ut. Materialet har använts för en kvantitativ undersökning 

där vi kodat den presenterade informationen och sedan analyserat resultatet. Resultatet av 

undersökningen visar att det är betydligt vanligare med missinformation, vilseledande information, än 

vad det är med desinformation, falsk information med falsk kontext. Vidare är det även mycket 

vanligare att använda sig av svartmålande och skönmålande falsk information. 
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1 Inledning 

 

Spridning av falsk information är ett verktyg för att manipulera den allmänna opinionen och används i 

demokratier, företag och diktaturer av olika aktörer för att nå sina mål. Oftast politiska eller 

ekonomiska. Men falsk information i sig självt är värdelös. För att den ska få genomslagskraft krävs 

kontroll över de som förmodas styra informationsflödet: massmedierna. Därför har stater utvecklat 

metoder för att kunna manipulera medierna. En av de mest påtagliga är kontrollen av information i 

modern krigsjournalistik.1 Den journalistiska formen och produktionsvillkoren används mot reportrar 

för att se till att historierna berättas som makthavarna vill. Fenomenet är inte begränsat till att få 

historierna berättade ur ett speciellt perspektiv. Stater fabricerar falsk information för att etablera sitt 

perspektiv i konflikter.2 

 

Studiens syfte är att undersöka hur falsk information ser ut. Därför har en kartläggande fallstudie gjorts 

på den pågående konflikten i östra Ukraina. Metoderna; kvantitativ innehållsanalys samt kvalitativa 

exempel har använts för att göra slutsatserna så pålitliga som möjligt. Det ska snabbt påpekas att 

uppsatsen görs med ett mörkertal som är oändligt. En analys kan bara göras på den faktiskt avslöjade 

falska informationen, men det säger ingenting om hur mycket mer falsk information som faktiskt 

cirkulerar.  

 

Uppsatsen är upplagd så att bakgrund, teori, tidigare forskning, syfte och avgränsning kommer att 

presenteras först. Det kommer att följas av en metoddiskussion och val av fall för att slutligen presentera 

och diskutera resultaten. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Knightey, P 2004, Sanningen är Krigets Första Offer, 3:e upplagan, Ordfront Förlag. 
2 Freund, AM Krueger, IJ Lewandosky, S Stritzke, WGK Oberouer, K 2013, Misinformation, Disinformation, and Violent 

Conflict: From Iraq and the “War on Terror” to Future Threats to Peace, i American Psychologist, Vol. 68, No. 7. Sid: 487-

501. <http://search.proquest.com/docview/1442375578?OpenUrlRefId=info:xri/sid:primo&accountid=13936> 
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1.1 Bakgrund 

 

Konflikten i Ukraina började i november 2013 när president Janukovytj backade ur ett avtal om närmare 

samarbete med EU till förmån för närmare samarbete med Ryssland. Beslutet orsakade protester vilket 

eskalerade under de följande månaderna. I februari 2014 kulminerar protesterna i Kiev när flera 

demonstranter dödas, vilket tvingar president Janukovytj att fly staden. Samtidigt installerar den EU-

vänliga oppositionen en tillfällig regering i Kiev. Ryssland tar öppet stöd för Janukovytj. Men konflikten 

eskalerar på Krim, vilket leder till att halvön annekteras av Ryssland i mars 2014. Konflikten trappas 

gradvis upp under 2014 och flera av de ukrainska städerna i öst förklarar självständighet. Rykten går om 

att ryska trupper passerar gränsen in i östra Ukraina för att slåss för det som fått smeknamnet “Nya 

Ryssland”. Den ukrainska regeringen svarar med att sätta in militären för att kuva upproret i öst. Just nu, 

våren 2015, finns en bräcklig vapenvila mellan de båda sidorna utan att konflikten är löst.3 

 

Under konfliktens gång har det bevisats att Ryssland använder sig av falsk information för att väcka 

opinion och legitimera sina handlingar. Exempel är “trollfabriken” DN avslöjade den femte februari 

2015.4 Tidigare forskning har visat att det är vanligt att alla parter inblandade i en konflikt försöker styra 

informationsflödet. Massmedier är de verktyg som används för att manipulera informationsflödet på en 

systemnivå.  

 

TV är det populäraste mediet i både Ryssland och Ukraina. I Ryssland står antingen staten eller stora 

industriella koncerner bakom TV-kanalerna såsom NTV som ägs av gasbolaget Gazprom.5 Men även 

dessa kanaler är kontrollerade indirekt av staten eftersom staten äger de industriella koncernerna. 

Exempel på de statsägda medierna är Russia1 och Zvezda som ägs av försvarsdepartementet. Medierna 

kontrolleras antingen direkt av Kreml, eller har nära kontakter till regeringen. Under senare tid har också 

Kreml satsat på att leverera sin version av verkligheten genom att etablera engelskspråkiga 

internationella medier. Den största är statsfinansierade “Russia Today”. Under annekteringen av Krim 

ökade mängden pro-rysk propaganda både i nationella och internationella ryska medier.6  

 

                                                 

3 BBC World 2014, ‘Ukraine Crisis: Timeline’, BBC, 13/11, sedd: 18/4/2015. <http://www.bbc.com/news/world-middle-

east-26248275> 
4 Neveus, I 2015, ‘De är Putins soldater på nätet’, Dagens Nyheter, 05/02, sedd: 18/4/2015. 

<http://www.dn.se/nyheter/varlden/de-ar-putins-soldater-pa-natet/> 
5 Pomorantsev, P Weiss, M 2014, ‘The Menace of Unreality: How the Kremlin Weaponizes Information, Culture and Money, 

The Interpreter, Institute of Modern Russia. 
6 BBC News 2015, ‘Russa profile - Media’, i BBC, 23/02, sedd: 02/05/2015 <http://www.bbc.com/news/world-europe-

17840134>  

http://www.bbc.com/news/world-europe-17840134
http://www.bbc.com/news/world-europe-17840134
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I Ukraina har mediesystemet befunnit sig i en omvandlingsprocess sedan Rysslands annektering av 

Krim 2014. Ryskägda medier har sjunkit i popularitet, och majoriteten av de ukrainska medierna driver 

en nationalistisk profil. I mars 2014 stängdes fyra ryska tv-kanaler på grund av rysk propaganda. 

Samtidigt befinner sig medierna i de separatistkontrollerade områdena i östra ukraina under press att 

leverera pro-ryska nyheter. Men privatägda TV-kanaler fortsätter vara de mest dominanta medierna där 

mediekoncernerna Inter TV och 1+1 är de populäraste.7 

 

1.1.1 Stopfake.org 

 

Vi lever i en värld där det är väldigt vanligt att massmedier används för att sprida falsk information och 

därför är det viktigt att bedriva en studie för att förstå hur detta sker. Ännu viktigare är det att förstå 

internet och sociala mediers roll i denna spridning och därför har vi valt att använda hemsidan 

Stopfake.org för att försöka förstå hur detta går till. Hemsidan Stopfake.org är en källkritisk organisation 

som drivs av alumner och studenter från Mohyla School of Journalism i Kiev, och av det professionella 

programmet Digital Future of Journalism. Stopfake lanserades den 2 mars 2014 och dess syfte är att 

uppmärksamma avslöjad falsk information i Ukrainakonflikten. Hemsidan utforskar endast fusk som 

sprids gällande Ukraina och Ryssland. De som driver hemsidan är oberoende från politiska partier och 

organisationer. Hemsidan har ett konstant nyhetsflöde med avslöjade oegentligheter som publiceras på 

deras första sida. Stopfake producerar både artiklar och videos med avslöjad falsk information och 

bygger på ideellt engagemang från voluntärer och journalister på Mohyla. Huvudsyftet med hemsidan 

har varit att uppmärksamma avslöjad falsk information. Men på senare tid börjar de även skriva olika 

artiklar som behandlar olika situationer i Ukrainakonflikten samt publicera TV-klipp på hemsidan. 

Hemsidan har också mallar för hur man som privatperson kan avslöja falsk information på egen hand. 

Detta är också varför vi anser hemsidan vara källkritisk, eftersom att de visar hur de gått tillväga vid 

avslöjandet så kan man som privatperson kontrollera om man får samma resultat som hemsidan. 8  

 

En liten observation om hur Stopfake arbetar ska snabbt göras här eftersom att deras sätt att presentera 

material komplicerade kodningen en del. Stopfake följer inte en konsekvent form när de presenterar den 

avslöjade falska informationen. Utan det verkar bestämmas individuellt av journalisten. Eftersom 

Stopfakes artiklar inte följer en konsekvent form så komplicerades den kvantitativa innehållsanalysen. 

Vi kodade den falska informationen efter dess form i stället för dess innehåll då vi inte kan ryska. 

                                                 

7 BBC News 2014, ‘Ukraine profile - Media’, i BBC, 11/6, sedd: 02/05/2015. <http://www.bbc.com/news/world-europe-

18006248>  
8 Stopfake 2014, ‘About Us’, Stopfake, sedd: 31/03/2015. <http://www.stopfake.org/en/about-us/> 

http://www.bbc.com/news/world-europe-18006248
http://www.bbc.com/news/world-europe-18006248
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Stopfakes skribenters engelskkunskaper var stundtals väldigt begränsade vilket komplicerade studien 

mer. Det kunde vara svårt i vissa fall att förstå vad Stopfake menade i sina artiklar. Därför var den 

interna dialog vi förde väldigt viktig för att säkra reliabiliteten i uppsatsen. 

 

Det är nämligen inte bara Stopfake.org som avslöjar falsk information om konflikten. Ibland avslöjar 

andra ideella organisationer såsom Amnesty International (som undersökte rykten om massgravar i östra 

Ukraina, det fanns inga) eller offentliga myndigheter, både ryska och ukrainska, som dementerar den 

falska informationen. 

 

1.1.2 Centrala begrepp 

Vi har valt att ha ett separat avsnitt där vi definierar vissa begrepp som vi flitigt använder oss utav i 

uppsatsen. Detta är alltså så vi valt att definiera begreppen. Detta för klargöra vad vi menar när vi 

använder oss av dessa i olika sammanhang. 

 

Propaganda – En framställning av material avsedd att föra fram en agenda eller budskap.9 

Desinformation – Falsk information som är förfalskat helt och hållet. Även då något blivit förvridet till 

den grad att kontexten blir helt annorlunda. En medveten falsifiering av material.10 

Missinformation – Falsk information som visar en förvriden kontext av originalpubliceringen.11  

Falsk information – En överkategori som desinformation och missinformation faller under. Detta är vår 

egen definition. 

Konstruera – Hur någonting byggs upp, det vill säga vilka beståndsdelar som falsk information har. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

9 Jowett, G O'Donnell, V 2012, Propaganda and persuasion. 5:e upplagan, London: SAGE 
10 Sjöstedt, G 1988, Desinformation, vilseledning och nationell säkerhet: en problembeskrivning, Stockholm: Styr. för 

psykologiskt försvar 
11 Sjöstedt, G 1988, Desinformation, vilseledning och nationell säkerhet: en problembeskrivning, Stockholm: Styr. för 

psykologiskt försvar 
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1.2 Teoretisk ram/utgångspunkt  

 

Uppsatsen använder en variation av den politisk-ekonomiska teorin ”Manufactured Consent”. Men 

området medialiseringen av konflikter saknar en koherent ”Grand Theory”. I avsaknaden av en meta 

teori finns i stället flera mindre teorier som alla gör viktiga poänger. För att komma runt ”Manufactured 

Consents” stelbenthet använder vi en variation av teorin. 

1.2.1 Manufactured Consent 

Grundkoncepten i teorin är att genom sammanslagningar och köp av mindre medieföretag koncentrerar 

ägandet av medierna till en elit. Eliten kan kontrollera marknaden genom att skapa marknadshinder och 

kontrollera kostnader och därigenom förhindra att nya medieföretag etablerar sig. Den mediala eliten är 

integrerad med den ekonomiska och politiska eliten. Genom mediernas finansiella beroende av annonser 

kopplas medierna ihop med den ekonomiska eliten. Företag annonserar i de medier vars politisk-

ekonomiska agenda överensstämmer med deras egen. Företag har flera maktmedel mot medierna. 

Genom mediernas krympande budgetar och ökande beroende av gratis informationskällor, så kallad 

subventionerad information, kan den politiska eliten utöva makt mot medierna. Det görs genom 

erbjudandet av experter, presskonferenser och uttalanden. Eliterna kan också utöva makt mot medierna 

genom att kritisera journalistiken och bojkotta medier som är för negativt inställda. Exempelvis neka 

dem tillträde till presskonferenser eller dra tillbaks annonsintäkter. Sammanfattningsvis hävdar denna 

teoretiska skolbildning att den ekonomiska, politiska och mediala eliten samarbetar för att verkställa en 

specifik agenda. Kritiken som kan föras mot teorin är att den är deterministisk, tar inte tillräcklig hänsyn 

till historiska faktorer och att den underskattar journalistikens förmåga till självständighet. Därför 

behöver teorin kompletteras.12 

1.2.2 Falsk information i propaganda 

 

Innan konflikter startas går staters propagandamaskiner igång. Varken USA eller Ryssland är undantag. 

Falsk information förekommer alltså oberoende av statsskick. Medialiseringen av konflikter sker genom 

etablerade metoder som utvecklats med tiden av militären och politikerna. Politikerna och medierna 

samarbetar för att konflikten ska framställas på ett speciellt sätt. Detta görs för att manipulera beteenden 

och skapa en osäkerhet hos publiken. När publiken är osäker blir den enklare att manipulera. Syftet med 

propaganda är att publiken ska reagera och förändras. Ett av de viktigaste elementen i propaganda är falsk 

                                                 

12 Cottle. S 2006, ‘Getting a fix on mediatized conflict: Paradigms and perspectives’, i Mediatized Conflict: Developments in 

Media and Conflict Studies, Open University Press. Sid: 13-20. 
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information. Det finns två typer av det. Den första är desinformation, vilket är medvetet förfalskad 

information, och det andra är missinformation, vilseledande information.13  

 

Forskaren Deepa Kumar beskriver att falsk information som ett element i propagandan. Vilket är när 

någon medvetet och systematiskt väljer att gå ut med falsk information i syfte att förvränga sanningen 

och förse publiken med osann fakta. Syftet är att manipulera den allmänna opinionen. Att ha den 

allmänna opinionen med sig är framför allt viktigt innan och under krig. För att garantera folkets stöd 

har stater utvecklat strategier för att kontrollera eller manipulera informationsflödet.14 Propaganda är 

den mest framträdande metoden. Detta fenomen kallas i rapporten Menace of Unreality ”the 

weaponisation of information.”15 

 

Genom att manipulera medierna, att få dem att berätta historien från en vilseledande och desinformativ 

kontext, kan människors verklighetsuppfattning påverkas. Med internets revolutionerade 

informationsteknologi. I och med att alla användare kan bli publicister kan också vem som helst sprida 

falsk information. Detta har ändrat förutsättningarna för informationskrigsföringen, och utrustat 

generalerna i informationskriget med en helt ny arsenal av vapen.16 

 

Rysslands användning av internet för att sprida falsk information är väl dokumenterat i ”Menace of 

Unreality”. Genom etableringen av alternativa informationskanaler och arméer med internettroll som 

ska fylla de sociala medierna med ”suppressing fire” skapas kaos i motståndarens led. Man finansierar 

även tankesmedjor som presenterar forskning där man endast presenterar slutsatser som gynnar den 

egna sidan.17  

 

Internationella Relationer forskaren Gunnar Sjöstedt har försökt kategorisera olika former av falsk 

information. Hans fyra kategorier är: Public Relations (PR), rekrytering, destabilisering och 

kunskapsmanipulation. För uppsatsen är det de tre första som är relevanta. PR handlar om att svartmåla 

eller skönmåla andra aktörer. Alltså att skapa en positiv eller negativ bild av andra stater, organisationer 

eller händelser. Rekrytering handlar också om att manipulera bilden av något, men syftet är inte att 

                                                 

13 Jowett, G O'Donnell, V 2012, Propaganda and persuasion. 5:e upplagan, London: SAGE, sid. 7-13, 32-39 
14 Kumar, D 2006, ‘Media, War, and Propaganda: Strategies of Information Management During the 2003 Iraq War’, i 

Communication in Critical/Cultural Studies, Vol. 3, No.1, sid: 48-69. 

<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14791420500505650#.VQ_1_fnF-p1> 
15 Pomorantsev, P Weiss, M 2014, ‘The Menace of Unreality: How the Kremlin Weaponizes Information, Culture and 

Money, The Interpreter, Institute of Modern Russia. 
16 Jowett, G O'Donnell, V 2012, Propaganda and persuasion. 5:e upplagan, London: SAGE, sid. 158-164. 
17 Pomorantsev, P Weiss, M 2014, ‘The Menace of Unreality: How the Kremlin Weaponizes Information, Culture and 

Money, The Interpreter, Institute of Modern Russia. 



7 

 

bygga opinion i de egna leden utan att locka till sig fler anhängare. Att rekrytera intressenter. 

Destabilisering har som mål att infektera en relation mellan två eller fler länder. Att hetsa dem mot 

varandra, eller försöka bryta sönder allianser inifrån.18 

1.3 Syfte och vetenskaplig frågeställning  

 

Uppsatsens syfte är att kartlägga och undersöka hur falsk information under Ukrainakonflikten ser ut. 

Eftersom den informationsteknologiska revolutionen har förändrat hur medielandskapet ser ut behövs ett 

modernt exempel för att kunna dra representativa slutsatser. Därför kommer den pågående konflikten i 

Ukraina fungera som fall för den här studien. Frågeställningarna som ska besvaras är: 

 

1) Vilken typ av falsk information är vanligast förekommande, desinformation eller missinformation? 

2) Förändras typen falsk information under tidsperioden 02/03/2014 -13/04/2015?  

3) I den falska information som sprids under konflikten, är det skönmålning eller svartmålning som oftast 

förekommer? 

4) Hur förmedlas den falska informationen genom text, bild, tv eller videoklipp? 

1.4 Tidigare forskning 

 

Mycket av den tidigare forskningen om ämnet handlar om Gulfkriget 1990 och Irakkriget 2003 eftersom 

många av de angivna skälen för krigen visade sig vara falska. Medierna spelade en central roll i att 

distribuera och cementera falsk informationen hos allmänheten. Bland annat Noam Chomskys bok 

Media Control tar upp det. Boken behandlar PR-industrins funktion och framväxt i USA som en del av 

det politiska etablissemanget. Chomsky säger att syftet bakom PR-industrin är att manipulera den 

allmänna opinionen. Han menar att de amerikanska massmedierna är kumpaner tillsammans med 

makthavarna för att kontrollera opinionen. Även om Chomsky ibland tar närmast en konspiratorisk ton 

går det inte att förbise några av de poänger han gör. Framför allt inte angående hur de amerikanska 

medierna fungerade under Gulfkriget eftersom liknande argument har gjorts och bevis lagts fram av 

andra forskare också.19 

 

                                                 

18 Sjöstedt, G 1988, Desinformation, vilseledning och nationell säkerhet: en problembeskrivning, Stockholm: Styr. för 

psykologiskt försvar, sid. 25-33. 
19 Chomsky, N 2002, Media Control, 2:a upplagan, Seven Stories Press. 
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Andra viktiga verk som berör hur krigsrapportering fungerar och vilka konsekvenser det har för 

journalistiken är böcker som ”Krigets första offer är sanningen” av Philip Knightley eller ”New Wars, 

New Media and New War Journalism” av Nohrstedt och Ottosen. Dessa böcker beskriver hur 

krigsrapportering har utvecklats.20 Krigsrapportering är speciell eftersom det inte går att bedriva ett krig 

utan folkets stöd. Vietnamkriget och televisionens genomslag visade behovet av att vinkla verkligheten 

positivt. Det ökade aktörers förståelse för hur viktig manipulation av informationsflödet är. Detta görs 

genom spridning av falsk information.21 Narrativet runt Gulfkriget är ett typexempel på hur falsk 

information kan påverka den allmänna opinionen. Från ett lands ledares perspektiv handlade det om att 

legitimera sitt agerande på den internationella arenan. Flera av anledningarna som gavs för kriget visade 

sig vara påhittade. Det mest kända exemplet på falsk information i Kuwait var historien om hur irakiska 

soldater slet bebisar ur kuvöser på ett Kuwaitiskt sjukhus för att kunna skicka tillbaks kuvöserna till 

Irak. Historien kompletterades senare med TV-klipp av en tonårig flicka som med gråten i halsen 

berättade om övergreppen för amerikanska kongressledamöter. Storyn blev ett huvudargument för 

varför Saddam Hussein skulle stoppas.22 Men efter kriget visade sig historien vara en PR bluff 

finansierad av Husseins opposition. I rättvisans namn ska det dock nämnas att flera av beslutsfattarna för 

kriget reagerade med ilska när de fick veta att det var en bluff. Samtidigt gav militären medvetet felaktig 

information om krigets utveckling till krigsreportrarna. Kriget beskrevs som ett kirurgiskt krig utan 

civila offer där de amerikanska trupperna slog ut motståndet med ”smarta” precisionsmissiler. 

Metaforen kirurgi spelar på precisionen i de amerikanska attackerna. Enbart de hotfulla, fientliga 

elementen neutraliserades. I själva verket utgjorde endast smarta bomber 7 procent av de som avfyrats 

under kriget och totalt av alla bomber som fälldes missade över 70 procent sina mål. Men i militärens 

händer på fiendemark var reportrarna i sådan beroende position att fri rapportering inte kunde ske. Ett 

annat PR-trick genomförde militären med patriotmissilen som kunde skjuta ner de irakiska 

långdistansrobotarna. De beskrevs som näst intill fel säkra och hade skjutit ner 41 av 42 irakiska 

missiler. Men i en militärrapport som släpptes efter kriget stod det att patriotraketen sannolikt inte hade 

lyckats skjuta ner en enda irakisk missil.23 

 

I en artikel publicerad i tidskriften Communication and Cultural Studies säger forskaren Deepa Kumar 

att de amerikanska medierna tillsammans det militär-industriella komplexet medvetet såg till att en pro-

                                                 

20 Nohrstedt, AS Ottosen, R 2014, New Wars, New Media and New War Journalism, Nordicom. 
21 Knightey, P 2004, Sanningen är Krigets Första Offer, 3:e upplagan, Ordfront Förlag. 
22 Knightey, P 2004, ”Det livsfarliga videospelet 1990-1991”, i Sanningen är Krigets Första Offer, 3:e upplagan, Ordfront 

Förlag. Sid: 486-503 
23 Knightey, P 2004, ”Det livsfarliga videospelet 1990-1991”, i Sanningen är Krigets Första Offer, 3:e upplagan, Ordfront 

Förlag. Sid: 486-503 
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krig diskurs dominerade debatten. Han hänvisar till miss- och desinformation som släpptes av 

Bushadministrationen för att legitimera Irakkriget 2003. Kumar menar att ju längre ”the war against 

terror” förekommer desto mer sofistikerade kommer metoderna för att kontrollera informationsflödet att 

bli. Metoderna som användes var att krigsjournalisterna var en utvald, liten pool som dels fick så liten 

access till kriget att nyhetsorganisationer tvingades slåss mot varandra om platser. Metoden med 

inbäddade journalister hade tidigare använts av britterna i Falklandskriget. Samtidigt kunde militären 

genom presskonferenser styra vilken information journalisterna på plats fick ta del av.24 Kumar 

fortsätter berätta att innan Irakkriget 2003 såg Mediemoguln Rupert Murdoch till att alla 

världsomspännande 175 publicisterna inom hans News Corporation tog ställning för kriget. 

”Manufactured Consent” teorin får poäng här. Medierna och politikerna hade gemensamma politiska 

och ekonomiska mål och därför samarbetade de för att kriget skulle bli verklighet. Flaggskeppet inom 

News Corp, Fox News, tog en aktiv ställning för kriget och favoriserade öppet pro-krig sidan. Problemet 

var att de fick höga tittarsiffror. Det ledde till att andra medie-organisationer började ta efter. Kumar 

berättar att andra strukturella begränsningar såsom minskat ekonomiskt stöd för grävande journalistik, 

ökat beroende av subventionerad information och marginaliseringen av anti-diskursiva röster genererat 

ett system där informationsflödet kunde manipuleras. Journalister som gick emot pro-krig linjen i 

Irakkriget och rapporterade fritt blev avskedade. Kändisjournalisten Peter Arnett fick sparken från NBC 

efter att ha påstått att den amerikanska invasionen inte gick lika bra som planerat. Kumar säger att 

medierna valde att ignorera vissa fakta och de journalister eller nyhetsorganisationer som ifrågasatte 

diskursen förlorade tillgång till offentlig information. Bushadministrationen tryckte också på med 

spekulativa argument, och använde sig av ”guilt by association” strategier genom att nämna Hussein 

eller Irak tillsammans med Al Quaida, 9/11 eller massförstörelsevapen och förvrängde historier 

medvetet.25 

 

I artikeln Misinformation, Disinformation, and Violent Conflict: From Iraq and the “War on Terror” to 

Future Threats to Peace beskrivs ett forskningsprojekt som undersökte hur människor höll fast vid 

felaktig information. Trots avslöjad som felaktig, och kopplade det till människans kognitiva förmåga 

och hur det påverkar den allmänna opinionen vid krig. Tesen är att kontroll och spridningen av 

information och allmänhetens respons till vad som rapporteras i massmedierna spelar en viktig roll i att 

                                                 

24  Kumar, D 2006, Media, War, and Propaganda: Strategies of Information Management During the 2003 Iraq War, i 

Communication in Critical/Cultural Studies, Vol. 3, No.1, sid: 48-69. 

<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14791420500505650#.VQ_1_fnF-p1> 
25  Kumar, D 2006, Media, War, and Propaganda: Strategies of Information Management During the 2003 Iraq War, i 

Communication in Critical/Cultural Studies, Vol. 3, No.1, sid: 48-69. 

<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14791420500505650#.VQ_1_fnF-p1> 
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sätta ett land på krigsfot. IT-revolutionen har stärkt den psykologiska dimensionen i konflikter. Den 

psykologiska dimensionen är att styra hur människor tycker, tänker, visualiserar och kontextualiserar 

kring olika frågor.  Journalistik använder sig av narrativ för att berätta historier. Ett narrativ är redan i 

sig självt en vinkling av historien. Därmed är det ett tacksamt berättargrepp att sprida falsk information 

igenom. Ge skaparna bakom narrativet “rätt” information så vinklas det till ens fördel. Detta skedde i 

Irakkriget. Tre av argumenten för interventionen var att Irak försökte bygga massförstörelsevapen, 

samarbetade med Al-Quaida och hade massförstörelsevapen som kunde användas mot USA. De visade 

sig alla vara falska. När ett narrativ blir dominant i diskursen får information som verifierar det 

narrativet större trovärdighet. Studien visar att motbevisande information dessutom ofta kan ge fel utfall. 

I stället för att upplysa människorna om sanningen förstärker den motbevisande informationen de 

felaktiga åsikterna. Sammanfattningsvis betyder det att när i en inrotad diskurs blir till och med 

motbevisat falsk information svårt att korrigera och ytterligare falsk information som bekräftar 

diskursen får mer genomslagskraft.26 

 

Porantsev och Weiss rapport “The Menace of Unreality” från 2014 gör en kartläggning av hur rysk 

informationskrigsföring fungerar i dag och kopplar det till landets historiska kontext. Framför allt 

myntar de begreppet “the weaponisation of information”. Begreppet menar att informationen är 

ytterligare ett slagfält jämte luft, vatten och mark och författarna kartlägger Rysslands informationskrig 

mot omvärlden. Det finns flera olika mottagare för informationen. Flaggskeppet utåt mot västvärlden är 

tv-kanalen Russia Today (RT). I den liberala, politiska strukturen har dissidenter missbelåtna med hur 

samhället fungerar större förmåga att uttrycka sig jämfört med i auktoritära regimer. Dessa missbelåtna 

människor är målgruppen för rysk falsk information, men det större målet är att splittra västvärlden 

inifrån. RT opererar på regel genom att ta in konspirationsteoretiker som experter, eller exempelvis 

människor som nynazisten Manuel Ochsenreiter i rollen av en Mellanösternanalytiker. Mycket av de 

publicerade nyheterna handlar om att smutskasta USA snarare än att främja Ryssland. RTs budget ökade 

också med 41 procent under 2014. De sociala medierna är ett av de viktigaste verktygen i 

militariseringen av falsk information. Under Kalla Kriget hade KGB behövt arbeta hårt för att få in 

rapporter i västerländska medier. Nu erbjuds de en plattform där de kan publicera en obegränsad mängd 

falsk information. Dessutom har en rysk armé av internettroll dokumenterats som massproducerar 

kommentarer och argumenterar på olika västerländska sajter. Deras syfte är inte nödvändigtvis att 

övertyga, utan att fylla västerländska medier med nonsens. Något amerikansk militär hävdat är 

                                                 

26 Freund, AM Krueger, IJ Lewandosky, S Stritzke, WGK Oberouer, K 2013, Misinformation, Disinformation, and Violent 

Conflict: From Iraq and the “War on Terror” to Future Threats to Peace, i American Psychologist, Vol. 68, No. 7. Sid: 487-

501. <http://search.proquest.com/docview/1442375578?OpenUrlRefId=info:xri/sid:primo&accountid=13936>  
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informationskrigsföringens version av “suppression fire”.  Tankesmedjor och PR byråer betalas också 

för att få in ryssvänliga debattartiklar i utländska medier. Samtidigt utövas kontroll över 

informationsflödet inrikes genom att Rysslands politiska elit är landets mediala elit. Gränsen mellan det 

privata och offentliga är tunn i semi-auktoritära regimer. Narrativet att det är en fascistisk grupp som 

lyckats ta kontrollen över Kiev, stödda av CIA och att den rysktalande befolkningen i östra Ukraina 

befinner sig i dödlig fara har etablerats i Ryssland. Perspektivet att en stor del av Maydanprotesterna 

bestod av fascister lyckades aldrig riktigt tvättas bort.27 

 

Sammanfattningsvis går det att belägga att falsk information är vanligt i konflikter, att det alltid har 

använts men formen utvecklas allt eftersom informationsteknologin och journalistiken utvecklas. För 

den som fortfarande tvivlar på mängden falsk information i informationsflödet kan ett argument för 

USA göras. Den liberala mediestrukturen är konstruerad just för att stoppa manipulation av 

informationsflödet, vilket gör det osannolikt att det skulle ske i USA. Eftersom det är sant att falsk 

information sprids i ett system designat för att stoppa det är det logiskt att anta att det sker även i andra 

mediesystem. Rent kognitivt fungerar människor så att vi fångar upp information enklare om den 

matchar vår världsbild.  Världsbilden konstrueras genom narrativ om vad som händer i världen och 

narrativet målas upp av medierna. När narrativet innehåller falsk information blir även världsbilden 

felaktig. Därför gör en diskurs med ett dominant perspektiv att det blir enklare att sprida falsk 

information, så länge lögnerna matchar narrativet.28 

 

1.5 Litteratur och teorikritik 

Två teorier som skulle kunnat användas i stället för ”Manufactured Consent” ska få ett 

hedersomnämnande i detta stycke. Den första är gestaltningsteori och den andra är dagordningsteorin. 

Gestaltningsteorin hade varit användbar eftersom falsk information handlar om att manipulera 

perspektiv. Den falska informationens funktion är att ge en gestaltning av verkligheten företräde framför 

andra perspektiv.29 Hur den ryska falska informationen porträtterade Ukraina är i alla högsta grad en 

gestaltning. Men ska man genomföra en gestaltningsanalys räcker det inte med att undersöka om något 

svart eller skönmålas. Forskaren måste visa hur artiklarna målar upp gestaltningarna och hur de skiljer 

                                                 

27 Pomorantsev, P Weiss, M 2014, ‘The Menace of Unreality: How the Kremlin Weaponizes Information, Culture and 

Money, The Interpreter, Institute of Modern Russia. 
28 Freund, AM Krueger, IJ Lewandosky, S Stritzke, WGK Oberouer, K 2013, Misinformation, Disinformation, and Violent 

Conflict: From Iraq and the “War on Terror” to Future Threats to Peace, i American Psychologist, Vol. 68, No. 7. Sid: 487-

501. <http://search.proquest.com/docview/1442375578?OpenUrlRefId=info:xri/sid:primo&accountid=13936> 
29 Jowett, G O'Donnell, V 2012, Propaganda and persuasion. 5:e upplagan, London: SAGE, sid. 7-13, 32-39. 



12 

 

sig från varandra.30 En sådan analys kräver att förstahandskällorna kan granskas, och inte en 

andrahandskälla som vi använder (Stopfake). Eftersom ingen av författarna kan ryska gick en sådan 

studie inte att genomföra. Vi valde att inte använda dagordningsteorin av samma skäl. Dessutom handlar 

dagordningsteorin om hur medierna påverkar vilka samhällsfrågor konsumenterna anser viktiga, och 

inte förekomsten och formen av falsk information.31 

 

Vi valde att använda oss av ”Manufactured Consent” eftersom den kan förklara förekomsten av falsk 

information. Då den pekar på samarbetet mellan samhällets eliter är det en bra teori att använda i 

Ukrainakonfliken på grund av hur det ryska, oligarkiska mediesystemet fungerar.32 Dock hade det vissa 

brister då teorin dels inte förklarar hur falsk informationen ser ut och dels underskattar journalistikens 

förmåga till självständighet. Det komplicerar analys och slutsatser. Därför kompletterade vi den med 

medieforskning om propaganda, medialiseringen av konflikter och psykologisk forskning om hur 

människor fungerar kognitivt. ”Menace of Unreality” en central del av den tidigare forskningen 

eftersom rapporten dokumenterar det ryska politiska etablissemangets informationsdoktrin.33 Den största 

problematiken vår studie lider av är att urvalet till tidigare forskning och teori kan kännas tunt. Men i 

avsaknaden av en metateori präglas detta forskningsfält av en snårskog av olika teorier och forskning. 

Det ska medges att kapitlen teori och tidigare forskning inte återspeglar omfattningen av den mängd 

teorier som finns inom området. Kumar är exempelvis en anhängare till ”Manufactured Consent”.  Med 

den begränsade tid och storlek studien hade krävdes det att den valda teorin och dess perspektiv gavs 

tillräckligt med utrymme. Men läsaren ska känna till och läsa undersökningen med reservationen att det 

finns fler teorier skulle kunnat användas för studien.  

 

 

 

 

                                                 

30 Shehata, A 2012, ”Medierna och Makten över Publiken”, i (RED’s: Nord, L Strömbäck, J) Medierna och Demokratin, 

Upplaga: 2, Studentlitteratur, Lund, Sid: 327-333. 
31 Shehata, A 2012, ”Medierna och Makten över Publiken”, i (RED’s: Nord, L Strömbäck, J) Medierna och Demokratin, 

Upplaga: 2, Studentlitteratur, Lund, Sid: 319-324. 
32 BBC News 2015, ‘Russa profile - Media’, i BBC, 23/02, sedd: 02/05/2015 <http://www.bbc.com/news/world-europe-

17840134> 
33 Pomorantsev, P Weiss, M 2014, ‘The Menace of Unreality: How the Kremlin Weaponizes Information, Culture and 

Money, The Interpreter, Institute of Modern Russia. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-17840134
http://www.bbc.com/news/world-europe-17840134
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2. Metod och val av fall  

Vi har valt att göra en fallstudie för att få reda på hur falsk information fungerar i praktiken. Det finns 

teorier om hur propaganda fungerar, hur det konstrueras och vilken roll massmedier spelar i 

distributionen. Men teorier behöver testas och fallstudien är en bra metod för att placera det teoretiska i 

en praktisk kontext.34 

 

Det finns fyra skäl till varför Stopfake och Ukrainakonflikten har valts som fall. För det första är det en 

aktuell konflikt. Det innebär att den falska information som sprids i konflikten är representativ för hur 

moderna medier fungerar. Viss falsk information sprider sig faktiskt till västerländska medier. Det 

påstås i Menace of Reality att falsk information som sprids till västvärlden genom det liberala 

mediesystemet är ett kugghjul i den ryska informationsdoktrinen.35 Ett andra argument till varför 

Ukraina är valt är att bara en modern konflikt fångar hur Internet används för att sprida falsk 

information. För det tredje är Ukrainakonflikten ett tacksamt fall att arbeta med eftersom det redan är 

belagt att falsk information används, vilket underlättar forskningen. Det fjärde och sista argumentet 

bygger på variation i forskningen. Tidigare studier har till stor del fokuserat på falsk information i 

amerikanska medier. Vilket sannolikt också har att göra med tillgänglighet till forskningsmaterial. Men 

det gör en studie av falsk information från Ryssland och Ukraina mer relevant eftersom det fångar en 

annan mediekultur och lägger en grund för framtida jämförande studier mellan olika mediesystem. 

 

Fallstudien kommer att genomföras med en kvantitativ innehållsanalys som kompletteras med 

kvalitativa exempel. Den kvantitativa analysen ska kartlägga den falska information som Stopfake.org 

har lyckats avslöja. Eftersom konflikten har pågått i mindre än två år finns det en begränsad mängd 

analysenheter från Stopfake. För att studien ska vara representativ genomförde vi en totalundersökning 

på allt som Stopfake har lyckats avslöja. Uppsatsen gör inte anspråk på att undersöka all falsk 

information släppt av alla sidor. Vi vet inte hur mycket mer falsk information som cirkulerar, eller hur 

allvarlig den är. Studien görs med ett mörkertal som är oändligt. Den kan bara genomföras på den falska 

information som redan avslöjats och slutsatserna kan därför inte göra anspråk på att vara fullständigt 

representativa. Den kvalitativa exempelsamlingen ska plocka fram olika fall på hur falsk information är 

konstruerad. Att vem som helst i dag kan bli en publicist är en så pass viktig aspekt av 

                                                 

34 Flyvberg, B 2003, Fem missförstånd om fallstudieforskning, Statsvetenskaplig Tidskrift, Vol.106, No.3, sid: 185-206. 
35 Pomorantsev, P Weiss, M 2014, ‘The Menace of Unreality: How the Kremlin Weaponizes Information, Culture and 

Money, The Interpreter, Institute of Modern Russia. 
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informationsflödet att den måste fångas för att slutsatserna ska vara representativa. Därför har en 

modern konflikt valts. 

 

För att operationalisera Sjöstedts teori om falsk information har vi sammanfogat den med Pomerantsevs 

och Weiss slutsatser i rapporten “The Menace of Unreality. Av Sjöstedts fyra kategorier av falsk 

information kunde vi operationalisera tre för den kvantitativa innehållsanalysen: PR, rekrytering och 

destabilisering. Den fjärde kategorin, kunskapsmanipulation, ser relevant ut vid första anblick men berör 

snarare underrättelsetjänsters katt och råtta lek mot varandra än manipulation av massmedier. För att 

utreda under vilken kategori något sorterar under har vi tre variabler som utreder om 

originalpubliceringen svartmålar eller skönmålar, vilka intressenterna är för artikeln och vem det är som 

gynnas utav den. Alla tre kategorierna flyter in och ut ur varandra vilket komplicerar kartläggningen 

men resonemanget bakom variablerna förklaras mer detaljerat i diskussionen nedan.  

 

2.1 Kodschemats uppbyggnad  

 

De första variablerna ska klargöra vem publicisten är. Det vill säga vem som publicerat materialet som 

Stopfake avslöjat. Ingen särskiljning görs mellan statliga eller privata mediaorganisationer eftersom 

båda länderna har oligarkiska mediesystem där skiljelinjen mellan det privata och offentliga är otydlig. 

Dock har vi valt att ta med namnen på de största ryska publicisterna. Eftersom vi med den kvantitativa 

studien vill kartlägga och hitta mönster är det relevant att undersöka hur mycket falsk information som 

härstammar från varje publicist. Detta då vi vill visa vilka som är mest frekventa. Den stora mängden 

olika publicister tvingade oss att begränsa variablerna till de vanligaste och största publicisterna av falsk 

information. De som var mindre vanliga fick av nödvändighet klumpas ihop till "andra ryska eller 

ukrainska medier. Anledningen till att inga ukrainska medier finns listade i variabel fyra är att Stopfake 

publicerat endast ett fåtal inlägg från dem.  

 

På variabel fem har vi lagt till Krim som ett eget variabelvärde eftersom vi märkte under pilotstudien att 

det fanns så pass mycket falsk information om Krim att det rättfärdigade ett eget värde. Variabel sex har 

två variabelvärden, desinformation och missinformation. Skillnaden mellan termerna är att 

desinformation är lögner rakt igenom, medvetet falsifierade lögner. Medan missinformation är 

vilseledande. Exempelvis att foto, bild och rubriker medvetet används för att ge en viss bild som 

producenten vet är fel. Variabel sju kodar vilken typ av falsk information det rör sig om. Variabel sex 

klassar det som antingen des- eller missinformation medan variabel sju kodar analysenheterna efter 
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vilken metod avsändaren har använt sig av. Alltså om de har använt sig av en falsk bild, eller om det är 

en förfalskad artikel publicerad utan bild. Om det är desinformation har det kodats som 7.11: 

förfalskning eftersom det då är förfalskat rakt igenom. De andra variablerna avser att särskilja skillnader 

i hur missinformation fungerar. Variabelvärde 7.10: falskt uttalande berör när en offentlig person helt 

enkelt hävdar något de vet inte stämmer. Något som i så fall behöver beläggas i efterhand. 

 

Variabel åtta till elva avser att kartlägga hur publicisterna konstruerar falsk information. Att räkna ord 

och sedan dra slutsatser utifrån det är ointressant om fenomenet ska kartläggas. Det är formen som ska 

studeras, inte de enskilda politiska kontexterna. Därför har dessa variabler operationaliserats till vilka 

metoder som används för att skapa trovärdighet i texterna. Tillvägagångssättet kan kritiseras därför att 

metoderna vi har valt koda som olika variabelvärden är vanliga journalistiska metoder och att 

slutsatserna inte kommer att leda till att läsaren kan särskilja på typerna av falsk information. Men det 

gör vi inte heller anspråk på. De som sprider falsk information använder sig av journalistiska metoder 

eftersom att det kan skapa trovärdighet. Vi vill se om det finns någon specifik journalistisk form som är 

mer populär, därefter kommer den falska informationens (originalpubliceringen) angivna källor 

kartläggas. När den journalistiska formen används vid spridning av falsk information, vilka slags källor 

använder de sig av för att ge informationen trovärdighet? Om en viss slags källa skulle visa sig vara 

överrepresenterad, eller att källor knappt används överhuvudtaget, så skulle det vara en väldigt relevant 

upptäckt. Vi ville kartlägga vilka källor som används i den falska informationen som sprids. Variabel 

nio är därför kompletterad med alternativen "anges ej"och "källor saknas" för att fånga 

källhänvisningarna i all falsk information, även den som saknar källor. 

 

Vår pilotstudie visade att det var vanligt att använda sig av foto vid spridning av falsk information. 

Därför har den fått en egen variabel som avser att kartlägga med vilka metoder förfalskade foton 

konstrueras. Dessutom är det relevant att utforska hur den falska informationen avslöjas. De två följande 

variablerna belyser om informationen spritts vidare och i så fall till vilka länder. De sista variablerna 

avser att kategorisera avslöjad falsk information i enlighet med Sjöstedts tre kategorier; vem eller vilka 

som gynnas av den falska informationen, om den svart- eller skönmålar och till vilken grupp den riktar 

sig till. 

2.2 Kvalitativa exempel på falsk information  

 

Efter att den kvantitativa kartläggningen gjorts ansåg vi att det behövdes exempel för att illustrera de 

olika kategorierna av falsk information som vi funnit. Detta för att göra det tydligt hur de olika typerna 
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av falsk information har använts. Därför valde vi att visa dessa i ett separat avsnitt för att exemplifiera 

de olika kategorierna av falsk information. Falsk information är av naturen extremt kontextberoende. 

Det följer inte ett bestämt mönster i innehåll vilket gör slutsatser dragna utifrån den kvantitativa 

kartläggningen inkompletta. Därför valde vi att komplettera genom att exemplifiera. Artiklarna valdes ut 

under den kvantitativa kodningen eftersom vi bedömde dem som representativa för sin genre av falsk 

information.  

 

När en artikel uppfattades som representativ för ett visst sätt att konstruera falsk information, eller stod 

ut ur mängden, markerades den. Totalt är 36 artiklar markerade av 379 analysenheter, varav 14 används 

i den kvalitativa undersökningen. Majoriteten av fallen skulle kunna bytas ut mot andra eftersom de 

illustrerar samma typ av falsk information. Men några av fallen är ovanliga och sticker ut från de 

vanligaste formerna som används för att sprida falsk information genom medier. Det kvalitativa urvalet 

bygger alltså på en induktiv ansats gjord under den kvantitativa studien. 

 

Vi har valt att använda både typiska och icke-typiska fall för att förhindra att relevant fakta undanhålls. 

Dock finns det en risk att urvalet är skevt utifrån Thuréns tredje kriterium: Ett urval är skevt om 

ytterligare information förändrar helhetsbilden. Detta återkopplas till att redan avslöjad falsk 

information säger inget om hur mycket mer som cirkulerar. Det finns en risk att återstående falsk 

information, när den väl är avslöjad, faktiskt motbevisar det som har observerats i den här studien. Men 

eftersom vi bara kan undersöka den falska information som redan avslöjats görs studien med denna 

reservation.36 

2.3 Avgränsning 

 

Uppsatsen är avgränsad till den pågående konflikten i Ukraina och det material som är publicerat av 

Stopfake.org. Utöver att tidsbegränsningar gör det svårt att undersöka mer är det redan belagt av andra 

studier att falsk information används av alla aktörer på den internationella arenan. 37 Den ryska falska 

informationens existens är dokumenterad.38 Stopfake är också transparenta i sina metoder för att avslöja 

falsk information. Transparensen i materialet gör Stopfake trovärdiga. Men det finns problem med att 

använda en källa till material. Det kan minska slutsatsernas representativitet genom att urvalet av 

                                                 

36 Thurén, T 2005, ”Urval”, i Källkritik, 2:a upplagan, Liber, sid: 87-96. 
37 Pomorantsev, P Weiss, M 2014, ‘The Menace of Unreality: How the Kremlin Weaponizes Information, Culture and 

Money, The Interpreter, Institute of Modern Russia 
38 Neveus, I 2015, ‘De är Putins soldater på nätet’, Dagens Nyheter, 05/02, sedd: 18/4/2015. 

<http://www.dn.se/nyheter/varlden/de-ar-putins-soldater-pa-natet/> 
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material kan vara skevt. Om Stopfake systematiskt väljer bort vissa nyheter utan att tala om det för 

läsarna så kommer slutsatsernas representativitet minska. Dessutom är materialet Stopfake kan publicera 

beroende på vad som rapporteras in till dem. Även om organisationen är oberoende från politiska partier 

så har Stopfake tagit ställning mot Ryssland. Det betyder att den falska informationen som rapporteras 

in till dem sannolikt kommer att vara vinklad i ett anti-ryskt perspektiv. Det hade gått att komma runt 

problemen om det fanns fler källor till avslöjad falsk information. Olyckligtvis finns inga fler. När 

Stopfake tydligt belägger att den falska informationen verkligen är falsk blir Stopfakes artiklar 

representativa för hur den avslöjade falska informationen ser ut. Därför fungerar Stopfake för 

undersökningen, trots att de är ett ensamt fall. Dessutom är att förstå hur falsk information används mot 

journalistiken är så pass viktigt att studien behöver genomföras. 

 

Om fler liknande organisationer som Stopfake skulle en källkritisk jämförelse mellan de ryska och 

ukrainska organisationerna vara berättigad. Men det skulle vara en annan studie. Dessutom är en 

totalundersökning av avslöjad falsk information från ett fall bättre än en ytlig undersökning med flera 

fall. Så länge det utvalda fallet är representativt och metoderna reliabla. 

2.4 Validitet och reliabilitet 

 

Vi har kodat innehållet i Stopfakes artiklar för att dra slutsatser om falsk information publicerat av andra 

medier. Går det att göra? Vi kan varken ryska eller ukrainska, men eftersom att vi inte undersöker 

innehållet av den falska informationen utan vilken form av falsk information det är som används så går 

studien att genomföra. Vid första anblick kan studiens validitet vara problematisk. Men eftersom det är 

form snarare än manifest/latent innehåll som undersöks så kommer vi runt problematiken. Vi studerar 

inte efter underförstådda meningar eller hur Ukraina eller Ryssland porträtteras i falsk information. 

Anledningen till att vi kommer runt problematiken är att Stopfake har en engelsk version av hemsidan 

där de förklarar utförligt hur den falska informationen har blivit konstruerad. Vi anser att Stopfakes 

material är tillförlitligt eftersom att de har ett avsnitt på hemsidan där de förklarar steg för steg hur du 

som privatperson kan avslöja falsk information. På detta sätt är det möjligt att själv kontrollera deras 

avslöjanden på hemsidan. Undersökningen studerar därför vad den påstår sig studera och har validitet. 

Konflikten mellan Ukraina och Ryssland fungerar som fall eftersom det är en modern konflikt. Fallet är 

dock inte det viktiga. Teoretiskt sätt skulle fallet kunna bytas ut mot USA 2003 eller till vilket land som 

helst, under eller precis innan, en konflikt.  
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Flera variabler har använts i kodschemat utan att ha använts i analysen eller slutsatserna. Eftersom vi 

inte ville missa någon relevant data byggdes kodschemat upp med målet att kartlägga så mycket av den 

falska informationens form som möjligt. Viss data visade sig faktiskt vara oanvändbar. Men genom att 

kartlägga typ av publicist, typ av falsk information, operationalisera och kategorisera Sjöstedts teori, 

kartlägga på vem som gynnas och vilka som är målgruppen för den falska informationen så är 

mätningarna tillförlitliga. Det största problemet mot mätningarnas tillförlitlighet är 

interkodarreliabiliteten. Men för att se till att vi båda kodade och resonerade på samma sätt satt vi i 

samma rum medan den kvantitativa kodningen gjordes och förde en öppen dialog om hur vi resonerade 

samtidigt som vi kodade.  

 

3. Resultat och analys  

3.1 Kvalitativa exempel på falsk information 

 

3.1.1 Exempel på missinformation 

 

Artikeln ovan är ett typexempel på hur korrekta foton rycks ur sin kontext. Detta visar alltså på hur 

missinformation används för att vilseleda läsaren med hjälp av korrekt foto med en påhittad text. 

Artikeln påstår att ukrainare tvingas gå ner på knä inför en nationalistisk, fascistisk kolonn. Just denna 
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publicering spreds av en tjeckisk, extremhöger webbtidning. Den bygger vidare på det ryska narrativet 

att det är nazister och fascister som har tagit makten i Kiev. Att Maidanprotesterna var en kupp 

orkestrerad av extremhögern för att ta makten. I själva verket är det en begravningsprocession där de 

lokala invånarna går ner på knä för att hedra sina landsmän som omkommit i östra Ukraina.39 

 

 

Ett annat exempel är ett typexempel på en smånyhet, denna nyhet publicerade flera mindre ryska 

hemsidor artiklar om. De menade på att den dåvarande presidenten av Ukraina skulle leda en ”gay 

parad” i staden Lviv. Uppgifterna dementerades av både Stopfake och Lvivs LGBT organisationer. Men 

nyheten är ett exempel på hur nyhetsflödet fylls av information som syftar till att svartmåla Ukraina. 

Antingen genom att visa på den fascistiska Maidankuppen eller genom att visa hur degenererade och 

dekadent det nya Ukraina är.40 Men liknande falsk information sprids på sociala medier från ukrainskt 

håll också. Under fredssamtalen i Minsk spreds det redigerade bilder som visar hur president Putin 

under förhandlingarna bryter sönder en penna.41 

                                                 

39 Stopfake 2015, ’Fake: Ukrainians have to kneel to the right sector’, i Stopfake.org, 8 mars, sedd: 11/05/2015. 

<http://www.stopfake.org/en/fake-ukrainians-must-kneel-to-the-right-sector/> 
40 Stopfake 2014, ‘Lies: Oleksandr Turchynov to Lead the Ukrainian Gay Parade’, i Stopfake.org, 13 april, sedd: 11/05/2015. 

<http://www.stopfake.org/en/lies-oleksandr-turchynov-to-lead-the-ukrainian-gay-parade/> 
41 Stopfake 2015, ‘Fake: Putin Breaks Pencil During Minsk Talks’, i Stopfake.org, 12 februari, sedd: 11/05/2015. 

<http://www.stopfake.org/en/fake-putin-breaks-pencil-during-minsk-talks/> 
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Fallet ovan är ett exempel på missinformation som skulle kunna ha uppkommit oskyldigt. Anledningen 

är att innehållet är korrekt men klippet har fått en vilseledande rubrik vilket kan ha skett då någon 

missuppfattat vad som sägs i klippet. Det ryska försvarsdepartementets kanal, Zvezda, publicerade ett 

videoklipp med en vilseledande rubrik. I rubriken påstår de att den ukrainska kaptenen för bataljon 

Dnipro-1, Yurii Bereza, erkänner att han har blivit fascist. I själva verket är klippet en intervju med 

Yurii Bereza i programmet ”Evening with Mykola Kniazhytskyi”. Han berättar om sin tid i Kamtjatka i 

östra Ryssland under 90-talet, direkt efter kalla krigets slut, då de ryska soldaterna ska ha kallat han 

fascist endast på grund av att han är från Ukraina. Detta är ett exempel på hur ett videoklipp används 

korrekt men blir vilseledande med anledning av en missledande rubrik. Vidare så spreds detta klippet till 

sociala medier och andra sajter i Ryssland.42 

                                                 

42 Stopfake 2015, ’Deceptive Headline by Zvezda: “Ukrainian Battalion Commander Confessed on Ukrainian TV about How 

He Had Become a Fascist’ i Stopfake.org, 15 mars, sedd: 11/05/2015. <http://www.stopfake.org/en/deceptive-headline-by-

zvezda-ukrainian-battalion-commander-confessed-on-ukrainian-tv-about-how-he-had-become-a-

fascist/?PageSpeed=noscript> 
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Avslöjandet ovan skiljer sig från de som vi visat som exempel tidigare, detta då denna artikel behandlar 

ukrainsk missinformation. Det handlar om ett Facebook inlägg gjord av en ukrainsk användare. Han 

gjorde ett inlägg om hur han avslöjat rysk desinformation om en skådespelerska som utger sig för att 

vara olika ögonvittnen i olika event. Nyheten fick stor spridning och fick statusen av att vara ett bevis på 

hur ryska medier skapar desinformation. Men Stopfake visar att det rör sig om tre olika kvinnor som alla 

tre liknar en rysk skådespelerska. Det finns skillnader i utseende, i röst och i hur de talar de är så pass 

stora att Stopfake, efter granskning, drar slutsatsen att det är tre olika personer som framträder.43 Dock 

kommer vi i nästa avsnitt ”Exempel på desinformation” visa på olika iscensättningar som har uppdagats. 

 

3.1.2 Exempel på desinformation 

 

I vår studie har vi sätt hur ryska kanaler eller organisationer använder sig av iscensättningar av event 

och skådespelare för att konstruera falska klipp. De två följande exemplen kommer att visa på det. 

 

                                                 

43 Stopfake 2015, ’ Fake: Infamous Heroine of the “Sloviansk Boy’s Crucifixion” Report Found Among the “Victims” of the 

Explosion in Donetsk’, i Stopfake.org, 24 januari, sedd: 11/05/2015. <http://www.stopfake.org/en/fake-the-infamous-

heroine-of-the-slaviansk-boy-s-crucifixion-report-found-among-the-victims-of-the-explosion-in-donetsk/> 
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Det första exemplet visar på hur en pro-rysk demonstration är iscensatt. Demonstrationen skulle 

föreställa hur kraftverksarbetare i staden Odessa i södra Ukraina (ej på Krim) demonstrerar med plakat 

vars inskription är ”Ingen blockad, Låt oss samarbeta med Donbass” (en av separatisthuvudstäderna i 

östra Ukraina). Men demonstrationen var inte inspelad i Odessa utan var inspelad på Krim. 

Arrangörerna påstod att det var en reklamfilm och deltagarna fick betalt för sin närvaro. Nyheten om 

demonstrationen spreds sedan online och vissa lokala medier plockade upp nyheten. Men efter 

intervjuer med några arbetare på det nämnda kraftverket i Odessa dementerade nyheten tillsammans 

med en rysk hemsida kallad ”Realities”.44 

 

Den 27 februari 2014 skrev NTV en nyhet om hur en Krimsk självförsvarsgrupp tagit kontroll över 

Krims parlament. I nyheten intervjuades en lokal invånare som påstods ha hjälpt självförsvarsgrupperna 

att ta kontrollen över byggnaden. Senare visade sig att det egentligen var ryska specialstyrkan 

”Spetznaz” som gått in, och inte någon lokal separatistgrupp, och att ögonvittnet var en lokal 

skådespelare och ståuppkomiker. Men vid det laget hade redan rysk media och nyhetsbyråer spridit 

nyheten vidare. Skådespelaren medgav själv i en intervju senare att det var förfalskat.45 

                                                 

44 Stopfake 2014, ‘Video of “Strike” of Odessa Portside Plant was Filmed in Crimea 

’, i Stopfake.org, 20 december, sedd: 11/05/2015. <http://www.stopfake.org/en/video-of-strike-of-odessa-portside-plant-was-

shot-in-crimea/> 
45 Stopfake 2014, ’FAKE: Crimean self-defence units take over parliament building; Pro actor used as witness’, i 

Stopfake.org, 4 mars, sedd: 11/05/2015. <http://www.stopfake.org/en/fake-crimean-self-defence-units-take-over-parliament-

building-pro-actor-used-as-witness/> 
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Ett annat exempel på hur desinformation fungerar illustreras av Russia Today som i början av konflikten 

publicerade en nyhet om hur judar flyr från Kiev för att komma undan den nya anti-semitiska 

regeringen. Russia Today varvar bilder med klotter på synagoger i stil med ”death to the jews” med en 

intervju med Ukrainas högsta rabbin, Yaakov Dov Bleich, som talar om hur osäkra judar känner sig i 

dag på grund av den nya regeringen. I själva verket är det en förvanskad intervju. De har alltså 

manipulerat och klippt i filmen till den grad att de får fram en helt förvriden kontext om vad som 

egentligen sades. Rabbi Dov Bleich talar egentligen om hur övergreppen på judar ökat sedan Ryssland 

tog kontrollen över Krim. Den nedklottrade synagogan ligger inte heller i Kiev. Utan den ligger i 

Simferopol, Krims huvudstad. Klippet har sedermera tagits bort från Youtube efter att den har blivit 

flaggad som intrång i upphovsrätten. Genom att klippa om en intervju, varva med riktigt foto, men 

genom att påstå att bilderna kommer från Kiev i stället för Krim, konfirmerar klippet diskursen att 

nazister kontrollerar Kiev och att det är en illegitim regim som behöver stoppas.46 

 

                                                 

46 Stopfake 2014, ’ FAKE: Jewish people are leaving Kiev because of the anti-Semitism of the new government’, i 

Stopfake.org, 17 mars, sedd: 11/05/2015. <http://www.stopfake.org/en/fake-jewish-people-are-leaving-kiev-because-of-the-

anti-semitism-of-the-new-government/> 
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Ovan är ett bra exempel på hur desinformation används för att sprida iscensatta Youtube-klipp. Detta är 

ett bra sätt att sprida falsk information genom eftersom att publicisten är skyddad av anonymiteten av 

internet. Vem som helst kan lägga upp falska videoklipp utan att bli ställd till ansvar för det. Detta klipp 

ovan ska föreställa två ukrainska militärer som ”blir” avrättade av separatisterna om Ukraina inte släppte 

den fängslade rebellen Olha Ivanonvna. Detta är en order från mannen vi ser på bilden. Det visade sig 

senare efter en intervju med en av de ”avrättade” att det hela var en skenavrättning. Trots att detta endast 

var ett videoklipp som inte hade någon tydlig eller säker källa så spreds det flitigt vidare i både 

ukrainska och ryska medier.47 

 

 

Denna bild är ett bra exempel på hur enkelt det är att manipulera en bild. Denna bild har blivit klassad 

som desinformation då den är manipulerad till den grad att den får ett nytt budskap. Vidare har de skrivit 

en text till bilden för att legitimera sin ståndpunkt i konflikten. Den manipulerade bilden är en post som 

spreds på internet och främst på sociala medier. Bilden är ursprungligen en satir som medges av 

skaparen vara manipulerad. Men när den började spridas angav inte de som delade den att det var en 

manipulerad bild, utan hävdade att den var äkta och visade på vilka det var som slogs för Ukraina. 

Studien har visat att det är betydligt vanligare att desinformation publiceras via internet eller via mindre 

medier än via stora medier. Stora medier använder sig mer av vilseledning än förfalskning. Texten till 

                                                 

47 Stopfake 2014, ’ Execution of hostages by Colonel of the Russian Main Intelligence Directorate proved to de staged’, i 

Stopfake.org, 11 juni, sedd: 11/05/2015. <http://www.stopfake.org/en/execution-of-hostages-by-colonel-of-the-russian-main-

intelligence-directorate-proved-to-de-staged/> 
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bilden hävdar att det är en legoknekt som slåss för Ukraina som badar i en isvak utskuren som en 

svastika. Publiceringen är ett exempel på hur förfalskade smånyheter sprids online.48  

 

 

 

Denna bild på Hitler är en liknande variant av desinformation som presenterades ovan. Det är alltså 

också ett exempel på hur man manipulerat en bild och sedan spridit den via sociala medier. Återigen för 

att bekräfta diskursen om högerextremism i Kiev. Den visar en bild på Hitler bredvid två ukrainska 

nationella hjältar. Från början var det en tredje ukrainare bredvid de andra, men det redigerades om till 

Hitler och spreds sedan på ryska versionen av Facebook: Vkontake.49  

 

 

Ovan är ett exempel som visar på desinformation som blivit spridd från ukrainskt håll. Det är ukrainsk 

media (for-ua.com) som har använt sig av en död experts uttalande. Professorn ska ha baktalat den nya 

                                                 

48 ´Stopfake 2015, Photo Fake: The Azov Regiment Bathed in an Ice-Hole in the Form of Swastika’, i Stopfake.org, 22 

januari, sedd: 11/05/2015. <http://www.stopfake.org/en/photo-fake-the-azov-regiment-bathed-in-an-ice-hole-in-the-form-of-

swastika/> 
49 Stopfake 2014, ’ Fake Photo: Portrait of Hitler on Poster of Ukrainian Nationalists’, i Stopfake.org, 19 oktober, sedd: 

11/05/2015. <http://www.stopfake.org/en/fake-photo-portrait-of-hitler-on-poster-of-ukrainian-nationalists/> 
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Ukrainska regeringen, han ska också ha menat att den nya regeringen inte kräver ordentligt med respekt 

i Europa. Professorn från University of Bonn, Gerd Langguth, hade varit död i nästan ett år när 

journalisterna publicerade det ”exklusiva uttalandet” från honom. Detta blev väl spritt i Ukraina. Dock 

visade det sig vara falskt och högst osannolikt att någon skulle kunna ha fått ett exklusivt uttalande ett år 

efter professorns död.50 Liknande exempel har vi även sett från ryskt håll där det har handlat om att döda 

kändisar har skrivit under en lista för att ge sitt samtycke till Putin gällande annekteringen av Krim.51 

 

 

Vidare vill vi visa exempel på desinformation som spridits via den ryska hemsidan LifeNews.ru. I denna 

nyhet har de påstått att det ukrainska parlamentet, Verkhovna Rada, hade föreslagit att ta bort Kievs 

hjältestatus vilken de fick för sina insatser i andra världskriget. Det finns 12 städer som har fått denna 

titel, varav Kiev är en av dem. Det är endast städer som ingick i Sovjet unionen som fått dessa titlar för 

deras insatser i kriget mot Nazityskland. Det var dock inte bara LifeNews som spred informationen om 

att Kiev skulle bli av med sin hjältestatus. Men LifeNews spann vidare på historien och intervjuade en 

krigsveteran som var mycket upprörd över detta. Det visade sig senare att endast ordet ”hjälte” blivit 

borttaget ur rubriken från motionen, detta betyder alltså inte att Kiev skulle ha blivit av med sin status. 

De förklarade att i den slutgiltiga versionen av motionen så skulle ordet ”hjälte” finnas med.52 

 

                                                 

50 Stopfake 2014, ’Ukrainian Site Receives <Exclusive Comments> from a Dead Expert, i Stopfake.org, 17 april, sedd: 

11/05/2015. <http://www.stopfake.org/en/ukrainian-site-receives-exclusive-comments-from-a-dead-expert/> 
51 Stopfake 2014, ‘In the list of artists who support Putin, a deceased artist was entered’, i Stopfake.org, 15 mars, sedd: 

11/05/2015. <http://www.stopfake.org/en/in-the-list-of-artists-who-support-putin-a-deceased-artist-was-entered/> 
52 Stopfake 2014, ’ FAKE: Verkhovna Rada suggests to strip Kyiv of Hero City title’, i Stopfake.org, 16 mars, sedd 

11/05/2015. < http://www.stopfake.org/en/fake-verkhovna-rada-suggests-to-strip-kyiv-of-hero-city-

title/?PageSpeed=noscript> 
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Den ryska huvudkanalen Russia1 sände en desinformativ video om att den ukrainske politikern Oleg 

Tyagnibok ville införa förbud mot att tala ryska samt att ryssar inte skulle ges medborgarskap i Ukraina. 

I TV klippet som Russia1 publicerade är det en prata konstant i klippet som översätter vad Tyagnibok 

säger. De översätter helt fel och ger nyheten en felaktig kontext. I det ukrainska klippet finns det ingen 

prata och i själva verket så framkommer motsatsen mot vad Russia1 förmedlade. Exakt vad som sägs i 

original klippet kan vi dock inte förstå då han pratar ukrainska. Men vi hör skillnad på språk och röst i 

klippen.53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

53 Stopfake 2014, ’ Russian TV Fake Oleg: Tyagnibok calls to ban Russian language in Ukraine’, i Stopfake.org, 5 mars, 

sedd: 11/05/2015. < http://www.stopfake.org/en/russian-tv-fake-oleg-tyagnibok-calls-to-ban-russian-language-in-

ukraine/?PageSpeed=noscript> 
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3.2 Kvantitativ innehållsanalys 

Diagram 1.1 

 n=379 

Studien visar att den vanligaste versionen av falsk information var missinformation. Totala mängden fall 

var 379 stycken och 64 procent (244st) var missinformation och 34 procent (128st) var desinformation. 

Två procent av fallen blev kategoriserade som övrigt då de var så invecklade att vi inte kunde avgöra om 

det var desinformation eller missinformation. Exempelvis har det förekommit fall där det varken tycks 

vara desinformation eller missinformation, utan snarare två olika tolkningar av samma fråga mot 

varandra. Exempelvis så förekom det ett fall där Ryssland och Ukraina tolkade samma lag på helt olika 

sätt. Stopfake publicerade Rysslands tolkning av lagen som förfalskning, utan att juridiskt belägga det 

från en tredje part.54  

 

                                                 

54 Stopfake 2014, ’Fake: Russia’s actions are justified by international law’, i Stopfake.org, 11/03, sedd 11/05/2015. 

<http://www.stopfake.org/en/fake-russia-s-actions-are-justified-by-international-law/> 

http://www.stopfake.org/en/fake-russia-s-actions-are-justified-by-international-law/
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Det finns en korrelation mellan mängden falsk information som avslöjas och kontroversiella händelser i 

konflikten. Missinformationen är som vanligast under större delen av tiden med undantag för november 

2014. Andelen avslöjad missinformation är störst under maj 2014 med 41 fall av missinformation. I maj 

2014 skedde det en folkomröstning i östra Ukraina för självständighet. Det var även i maj som Petro 

Porosjenko blev vald till President. Samtidigt förhandlades det fram ett avtal för närmare samarbete 

mellan EU och Ukraina.55 Rent spekulativt går det att tänka sig en korrelation mellan total mängd falsk 

information, total mängd avslöjad falsk information och viktiga milstolpar i konflikten. Det vi har 

lyckats få fram är att den avslöjade falska informationen ökade under en del av viktiga milstolparna, 

vilket vi visar på nedan. Intressant att uppmärksamma är att Stopfake i mars hade tio medarbetare som 

aktivt jobbade med att avslöja falsk information men de avslöjade fler fall i maj och då hade de endast 

fem medarbetare. Senare i november när den avslöjade desinformationen pikade arbetade endast en 

person med att avslöja falsk information. Den avslöjade falska informationen varierar mycket månad för 

månad och detta kan både bero på aktivitet på sajten samt antalet falsk information som faktiskt 

cirkulerar. Hur flödet av falsk information ser ut är väldigt svårt att uppskatta men hur aktiva Stopfake 

har varit har vi dock fått reda på. Eftersom att de avslöjade mer falsk information då de var fem stycken 

medarbetare än när de var tio stycken kan man diskutera hur viktig varje enskild individ är. Olika 

medarbetare kan ha olika styrkor i jakten på falsk information.  

 

                                                 

55 BBC World 2014, ‘Ukraine Crisis: Timeline’, i BBC News, 13/11, sedd: 11/05/2015. <http://www.bbc.com/news/world-

middle-east-26248275> 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275
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Nästa intressanta avvikelse inträffar i november. Samtidigt som fredsförhandlingarna är igång och den 

första vapenvilan är igång sedan september. Under den andra till tredje november anklagar Porosjenko 

rebellerna för att destabilisera fredsprocessen när de väljer separatister som ledare i ryssbackade val. 

Han säger även att den ukrainska militären ska göra sig redo för att slåss mot separatisterna. Senare den 

12 november säger NATOs befälhavare Philip Breedlove att NATO har observerat att rysk militär setts 

korsa gränsen till Ukraina.56 Avtalet om eldupphör som gick i kraft i september kollapsade gradvis för 

att tillslut brytas helt.57 

 

En annan intressant observation är att trots mängden avslöjad falsk information sjunker ju längre 

konflikten pågår håller sig desinformationen relativt stabil. Med undantag för avvikelsen i november. 

Men den sjunkande mängden är inte helt representativ för hur falsk information förändras över tid. I 

mars 2014 hade Stopfake också flest arbetare. Sedan sjönk mängden volontärer under årets gång. Det 

var drygt 5 medarbetare under april och maj. Efter sommaren sjönk de till tre. Diagram 1.2 visar därför 

snarare aktivitet från Stopfakes sida. Stopfakes chefredaktör, Tatiana Matychak, berättade för oss i ett 

email att hon upplevde att den totala mängden inrapporterade fall var relativt konstant månad för månad. 

Hur många de kunde avslöja berodde på deras resurser. Men hon la till att den förändring de hade 

observerat över tid var innehåll och kvalité på förfalskningarna. Men det gör också piken i november 

betydligt mer anmärkningsvärd. Stopfake hade bara en person som arbetade med att avslöja falsk 

information i november. Vi har frågat Matychak om vilka förändringar i kvalité hon hade observerat 

över tid men vid tidpunkten för publicering hade hon inte svarat än.58  

 

 

                                                 

56 BBC World 2014, ‘Ukraine Crisis: Timeline’, i BBC News, 13/11, sedd: 11/05/2015. <http://www.bbc.com/news/world-

middle-east-26248275> 
57 Sveriges Radio 2015, ‘Tidslinje och grafik: Ukraina’, i Sveriges Radio 25/02, sedd 

14/05/2015.<http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5800077 >  
58 Matychak, T 2015, chefredaktör, email, 26/05/2015. 

Tabell 1.1: Kategorier av falsk information kontra vem som gynnas 

 

 

Vilken sida gynnas av den falska informationen? 

Total Ukraina Ryssland Ingen Oklart Övrigt 

Vilken kategori av 

falsk information är 

det? 

PR 13 206 3 19 4 245 

Rekrytering 1 2 2 0 1 6 

Destabilisering 1 3 2 0 1 7 

Oklart 1 6 13 91 5 116 

Övrigt 0 0 0 4 1 5 

Total 16 217 20 114 12 379 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5800077
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PR är den vanligaste kategorin av all avslöjad falsk information under Ukrainakonflikten vilket visas i 

tabell 1.1. Av alla artiklar var det 245 som föll under PR-kategorin. Dock bör tilläggas att 116 var så 

pass oklara att de inte gick att kategorisera. De platsade inte under någon av kategorierna och det var 

svårt att förstå om eller vem det var som skulle gynnas av att den falska informationen spreds vidare.  

 

För kategorin rekrytering är det svårt att avgöra om det handlar om att ändra bilden på den andra parten i 

konflikten, eller om det handlar om att rekrytera andra intressenter för att stödja den egna sidan av 

konflikten. Alternativen är inte heller ömsesidigt uteslutande. Men ett exempel på hur rekrytering 

fungerar är när flera ukrainska medier rapporterade att kinesiska och ryska militära styrkor har drabbat 

samman. De ukrainska medierna använde sig av den ryska sajten Lifenews.ru som källa. Enligt Stopfake 

kunde detta visa på hur ukrainska medier faller för den ryska propagandaapparaten. Nyheten var 

nämligen falsk. Från ryskt perspektiv blir det ett bevis på hur opålitliga ukrainska medier är, och kan 

därför vara ett försök från ryskt håll att rekrytera västerländska intressenter.59 

 

Den sista av Sjöstedts kategorier som vi valt att använda, destabilisering, är också svårtolkad. Något 

som kan förklara PR:s dominans är att vilken kategori det blir beror på vilka avsikter sändaren hade när 

den valde att sprida den falska informationen. Eftersom vi inte vet hur avsändaren resonerade kan vi 

bara koda efter vad artikeln faktiskt innehåller. Trots att avsändaren kanske medvetet ville infektera 

relationer mellan två parter. Ett exempel som vi valt att koda som destabilisering är ett Youtube-klipp 

där amerikanska soldater lär ukrainska soldater ett missilsystem. Videon är egentligen från Tyskland och 

inte Ukraina. Denna video kan syfta till att destabilisera relationen mellan USA och Ryssland, detta 

eftersom att det i videon framstår som att USA stödjer Ukraina militärt. Det är svårt att avgöra om det är 

destabilisering. Men om videon är publicerad från Ukrainskt håll kan den avse att fortsätta infektera 

relationen mellan USA och Ryssland.60 

 

                                                 

59 Stopfake 2014, ’ Fake: Chinese Militaries Attacked Russian Soldiers on the Border’, i Stopfake 17/10, sedd 14/05/2015. 

<http://www.stopfake.org/en/fake-chinese-militaries-attacked-russian-soldiers-on-the-border/> 
60 Stopfake 2015, ’ Video Fake: American Trainers Teach Ukrainian Military Men How to Use a Javelin Missile System’, i 

Stopfake 09/01, sed 14/05/2015. <http://www.stopfake.org/en/video-fake-american-trainers-teach-ukrainian-military-men-

how-to-use-a-javelin-missile-system/> 

http://www.stopfake.org/en/fake-chinese-militaries-attacked-russian-soldiers-on-the-border/
http://www.stopfake.org/en/video-fake-american-trainers-teach-ukrainian-military-men-how-to-use-a-javelin-missile-system/
http://www.stopfake.org/en/video-fake-american-trainers-teach-ukrainian-military-men-how-to-use-a-javelin-missile-system/
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Det visade sig också det är vanligare att svartmåla sin motståndare snarare än att skönmåla sig själv. 

Närmare bestämt var det 189 artiklar av 379 som svartmålade en annan sida och gynnade Ryssland. 

Endast tio av artiklarna som svartmålade gynnade Ukraina. I 18 av fallen var det oklart om det handlade 

om skönmålning eller svartmålning. Det har även funnits fall där det inte är tydligt om det är Ryssland 

eller Ukraina som ursprungligen spred den falska informationen. Exempelvis gick det ett rykte om de 

separatistkontrollerade områdena där de menade på att studenterna som tog examen där skulle få ryska 

diplom i stället för ukrainska. Ryktet dementerades av det ryska utbildningsdepartementet. Men det var 

svårt att se vilka det var som ursprungligen spred ryktet och varför.61 

 

Vidare förekom det även en del fall av skönmålning. Totalt fanns det 25 fall av skönmålning. 22 stycken 

av fallen gynnade Ryssland och endast tre gynnade Ukraina. I samtliga fall var det ofta samma sida som 

gynnades av desinformation som hade spridit den. Vi har observerat att det nästan alltid var Ukraina 

som svartmålades. Några enstaka fall på USA och EU observerades också. Det fanns ett samband 

mellan att en publicering inte kunde klassificeras som någon av kategorierna och att det var oklart vem 

det var som gynnades av det. I 49 av de ”övriga” fallen gick det inte heller att uttyda vem det var som 

gynnades av att desinformationen publicerades.  

 

Exempel på svartmålande PR är då den ryska tv kanalen NTV publicerade en video som skulle illustrera 

kaos på vägarna i västra Ukraina. De menar på att antalet bilolyckor har ökat. Dock går det att se i 

videon att den är mycket gammal och vidare syns snö i bakgrunden som vid denna tidpunkt ska ha varit 

borta sedan länge. Det är tydligt att detta är svartmålande PR. Senare förklarar också Stopfake att NTV 

sedan tidigare har lärt sig att trafik problem lätt blir huvudnyheter på internet diskussion.62 

                                                 

61 Stopfake 2014, ‘Fake: Graduates of “LPR” and “DPR” are to Receive Russian Diplomas’, i Stopfake.org, 12/11, sedd: 

15/05/2015. <http://www.stopfake.org/en/fake-graduates-of-lpr-and-dpr-are-to-receive-russian-diplomas/> 
62 Stopfake 2014, ’ NTV illustrated “chaos on the roads of Western Ukraine” with video from traffic jams in Mezhygirya’, i 

Stopfake 13/03, sedd 14/05/2015. <http://www.stopfake.org/en/ntv-illustrated-chaos-on-the-roads-of-western-ukraine-with-

video-from-traffic-jams-in-mezhygirya/> 

Tabell 1.2 Vilka som gynnas mot skönmålning eller svartmålning 

Count   

 
Vilka som gynnas? 

Total Ukraina Ryssland Ingen Oklart Övrigt 

Är det 

skönmålning eller 

svartmålning? 

Skönmålning 3 22 0 0 0 25 

Svartmålning 10 183 5 18 6 222 

Övrigt 0 1 1 49 2 53 

Ej PR eller rekrytering 3 11 14 47 4 79 

Total 16 217 20 114 12 379 

http://www.stopfake.org/en/ntv-illustrated-chaos-on-the-roads-of-western-ukraine-with-video-from-traffic-jams-in-mezhygirya/
http://www.stopfake.org/en/ntv-illustrated-chaos-on-the-roads-of-western-ukraine-with-video-from-traffic-jams-in-mezhygirya/
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Ett exempel på skönmålande PR är när nyhetssajten Kryminform publicerade information om att 

Microsoft ska ha erkänt Krim som en del av Ryssland. Detta förnekar senare Microsoft. Detta visar på 

ett försök på hur en rysk sajt försöker legitimera Rysslands annektering av Krim. Alltså ser vi ett försök 

från ryskt håll att skönmåla sig själv.63 

 

 

 

Russia1 är huvudkanalen i Ryssland vilken man skulle kunna likställa med SVT1 i Sverige. Alla Russia-

kanaler ägs av den ryska staten, alltså Russia1, Russia2, Russia24 och så vidare. Zvezda ägs av det ryska 

försvarsdepartementet. Det är en federal kanal, liksom russia-kanalerna, vilket innebär att den är 

tillgänglig i hela Ryssland. Lifenews är en relativt ny nyhetssajt, skapad 2009. År 2013 i september 

startade sajten en tv-kanal. Publiken är till största del ryssar och har mätts upp till 200-300 000.64 

Kanalen ägs av privata affärsmän och kanalen stödjer den ryska regeringen. Kanalen är 

sensationsinriktad och är hårt kritiserade för brist på journalistisk etik. NTV är en tv-kanal som ägs av 

                                                 

63 Stopfake 2014, ‘Lies: Microsoft Recognized Crimea as a Part of Russia’, i Stopfake 05/12, sedd 14/05/2015. 

<http://www.stopfake.org/en/lies-microsoft-recognized-crimea-as-a-part-of-russia/> 
64 Johansson, E 2015, Fil dr, projektforskare, email 13/05/2015 

http://www.stopfake.org/en/lies-microsoft-recognized-crimea-as-a-part-of-russia/
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det statsägda gasbolaget Gazprom. Kanalen är därför inte ägt av staten direkt, men blir det indirekt i och 

med att Gazprom är statsägt. Både Ria-Novosti och ITAR-TASS är nyhetsbyråer som ägs av staten. De 

har båda sidor på engelska, vilket ökar möjligheten för bred publik. ITAR-TASS är den äldsta  

nyhetsbyrån i Ryssland.65 

 

Russia1 är den överlägset största enskilda publicenten av desinformation. Tätt följda av Russia24, 

Zvezda och Lifenews. Lifenews föll under ”Annat ryskt medium”. Under innehållsanalysen observerade 

vi dock att Lifenews, trots att de är en liten sajt, publicerade väldigt mycket desinformation. Tyvärr, var 

det för långt in i analysen för att ge dem ett eget variabelvärde. Men Lifenews utgör på egen hand 

majoriteten av stapeln ”Annat ryskt medium” i diagram 1.3. Sedan återkommer flera av de andra stora 

medierna under värdet ”Flera medier”. Stopfake följer inte en konsekvent form i artiklarna när de 

avslöjar fejkade nyheter. Ibland skriver de ut vem som publicerade vad först, ibland räknas en bunt med 

olika publicister upp. Det hade varit omöjligt att göra ett variabelvärde för varje möjlig kombination av 

variebelvärden. Diagrammet är därför aningen missvisande.  

 

                                                 

65 BBC News 2015, ‘Russia profile- Media’, i BBC News 25/02, sedd: 14/05/2015. < http://www.bbc.com/news/world-

europe-17840134 >; Johansson, E 2015, Fil dr, projektforskare, email 13/05/2015 

Tabell 1.3: Typ av falsk information mot typ av publicist 

Count   

 
Typ av falsk information 

Total Desinformation Missinformation Övrigt 

Typ av publicist Rysk Nyhetsbyrå 15 14 0 29 

Publicerat av Ry myndigheter 4 2 0 6 

Övrigt 10 65 1 76 

Ukrainsk Nyhetsbyrå 0 1 0 1 

Publicerad i ryska Medier 61 116 2 179 

Publicerad i ukrainska medier 11 11 1 23 

Publicerad i både ryska och 

ukrainska medier 
6 13 0 19 

Publicerat i sociala medier i 

Ryssland 
6 8 1 15 

Publicerat i sociala medier i 

Ukraina 
5 4 1 10 

Publicerad i sociala medier i 

Ukr och Ry 
10 8 1 19 

Publicerat av Ukr myndigheter 0 2 0 2 

Total 128 244 7 379 

http://www.bbc.com/news/world-europe-17840134
http://www.bbc.com/news/world-europe-17840134
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 Diagram 1.4: Form av falsk information 

 
De journalistiska former som används mest är text, foto och TV, vilket kan observeras i diagram 1.4. 

Men online-artiklar med temabilder, eller bilder tagna ur sin kontext, är vanligare än TV. Trots att 

Ryssland är ett land vars medievanor domineras av TV visar resultatet att falsk information förekom 

oftare i textform jämfört med TV. Resultatet kan tolkas som att text är en enklare journalistisk form att 

utnyttja. Vem som helst kan slänga ihop en text, referera till en utländsk rapport på ett annat språk och 

sedan lägga till en temabild och en vilseledande rubrik. Det krävs betydligt mer resurser för att 

producera desinformativ TV.  
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Diagram 1.5: Hur används bilderna i falsk information

 

 

Resultatet visar i diagram 1.5 att artiklarna med bild oftast använder sig av en temabild eller att 

journalisten har producerat en falsk nyhet att fotot inte är manipulerat. Med det menas att journalisten 

kan ha intervjuat boende i Donetsk om att Ukrainsk militär bombar dem för en påhittad nyhet men 

fotona journalisten tog på intervjuade är korrekta. De blev intervjuade, fotona är på dem och de är inte 

manipulerade. Det näst vanligaste var att rycka bilder ur sina sammanhang och sedan förvränga eller 

hitta på en kontext till bilderna. Exempelvis fotot med ukrainarna som gått ner på knä för att hedra 

begravningsprocessionen. Resultatet visade också att det var sällan bilder iscensattes, och de 

bildmanipulerade fotona spreds betydligt oftare på sociala medier än av etablerade ryska nyhetskanaler.  
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Diagram 1.6: Vilka källor refereras det till? 

 

 

Typen av källor som anges i falsk information liknar i stor del vanlig journalistik. De i särklass 

vanligaste källorna var refereringar till uttalanden från elitpersoner, intervjuer med folk eller att det 

refererades till en förvrängd kontext. Dock skrev Stopfake.org inte alltid ut vilka källor originalartikeln 

refererade till. Men det verkade göras när källorna var en viktig del av deceptionen. Vilket är varför 

”Anges ej” är den högsta stapeln i diagram 1.6. Om det inte fanns några källor skrevs det dock ut. Men 

detta refererade mest till desinformation som cirkulerade på sociala medier. Ofta med manipulerade 

bilder. Det som vanligast publicerades och spreds på sociala medier var relativt små nyheter. Det var 

oftast en manipulerad bild eller en förfalskad video. 
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4. Slutsatser och diskussion 

 

I denna del av uppsatsen har vi valt att besvara uppsatsens olika frågeställningar var för sig för att sedan 

föra en diskussion av materialet. Det gör det enklare för läsaren att följa med i slutsatserna och 

resonemangen. Vidare väljer vi att ha diskussionen separat där vi ventilerar tankegångar som kommit 

upp under arbetets gång. 

 

Vilken typ av falsk information är vanligast förekommande, desinformation eller 

missinformation? 

Undersökningen visar att missinformation var den vanligaste typen av falsk information. Det bekräftar 

vad Jowett och O’Donnel säger om att vilseledning är effektivare än desinformation.66 Missinformation 

har en förmåga att ta sig in i folks tankebanor. Den rotar sig fast i läsarna, och ändrar den allmänna 

opinionen. Den tidigare forskningen säger att människor kognitivt plockar upp information enklare om 

det bekräftar deras världsbild.67 Det innebär att så länge ny falsk information bekräftar människors 

världsbild ökar dess genomslagskraft.68 Vi observerade också att de stora, etablerade medierna 

publicerade mer vilseledande information än desinformation. Nyhetsflödet fylls alltså med vilseledande 

nyheter som bygger på både sanna och falska element.69  

 

Diskussion 

Missinformation används sannolikt mer än desinformation eftersom det är effektivare. En bra lögn är 

gömd i sanningen. Desto närmare producenten håller sig till sanningen desto trovärdigare blir lögnerna. 

Nyheten innehåller då element som bekräftar konsumentens världsbild, vilket ökar missinformationens 

genomslagskraft. En annan effekt är att ju mer inrotat den förvrängda världsbilden blir, desto svårare 

blir det att ändra konsumenternas uppfattning. Om det förvrängda perspektivet blir dominant kommer all 

information som bekräftar det få ökad trovärdighet. Sedan ska journalistikens förmåga att rapportera 

sakligt och korrekt inte underskattas. Men i ett oligarkiskt mediesystem, som det ryska, är medierna 

ännu mer marginaliserade, vilket försvårar oberoende rapportering. Men viktigt att ha i åtanken är att det 

                                                 

66 Jowett, G O'Donnell, V 2012, Propaganda and persuasion. 5:e upplagan, London: SAGE, sid. 7-13, 32-39 
67 Freund, AM Krueger, IJ Lewandosky, S Stritzke, WGK Oberouer, K 2013, Misinformation, Disinformation, and Violent 

Conflict: From Iraq and the “War on Terror” to Future Threats to Peace, i American Psychologist, Vol. 68, No. 7. Sid: 487-

501. <http://search.proquest.com/docview/1442375578?OpenUrlRefId=info:xri/sid:primo&accountid=13936> 
68 Freund, AM Krueger, IJ Lewandosky, S Stritzke, WGK Oberouer, K 2013, Misinformation, Disinformation, and Violent 

Conflict: From Iraq and the “War on Terror” to Future Threats to Peace, i American Psychologist, Vol. 68, No. 7. Sid: 487-

501. <http://search.proquest.com/docview/1442375578?OpenUrlRefId=info:xri/sid:primo&accountid=13936> 
69 Jowett, G O'Donnell, V 2012, Propaganda and persuasion. 5:e upplagan, London: SAGE, sid. 7-13, 32-39. 

 



39 

 

finns flera sidor av ett mynt. Det är alltid svårt att veta om avsänd missinformation var medvetet, en 

olyckshändelse eller ett missförstånd.  

 

Förändras typen falsk information under tidsperioden 02/03/2014 -13/04/2015?  

Resultatet som visade förändringarna över tid reflekterade Stopfakes förändringar i resurser snarare än 

förändringar i den totala mängden falsk information. Men resultatet är inte värdelöst. Två intressanta 

noteringar kan göras från det. Den första är att Stopfakes resurser korrelerar med centrala händelser i 

konflikten. Det andra är medarbetares individuella betydelse för att avslöja falsk information kan 

ifrågasättas. I mars 2014 hade Stopfake tio medarbetare och avslöjade 18 fall av missinformation. I maj 

2014 avslöjade de 41 fall med fem medarbetare.70 Trots att resultatets förändringar över tid varierade 

med Stopfakes resurser så visar det också att över tid så blir missinformation svårare att avslöja. 

Chefredaktör Molycheks observation var att den totala mängden inrapporterad falsk information var 

någorlunda konstant.  

 

Diskussion 

Även om förändringarna över tid är beroende av Stopfakes resurser är en skillnad på 18 avslöjade fall 

till 41 så pass stor att spekulationer om hur den totala mängden falsk information bör göras. Det känns 

rationellt att ju mer falsk information som cirkulerar desto mer kommer att avslöjas. Alltså att av den 

totala mängden kommer en relativt stabil procentandel att avslöjas. Den andelen är sedan beroende på 

hur hårt informationsflödet granskas. Detta är en ren spekulation, men skulle kunna utgöra en intressant 

hypotes för en framtida studie. 

 

En förklaring till varför missinformationen sjunker medan desinformationen är stabil kan vara att 

desinformation är enklare att avslöja en missinformation. Desinformation tenderar att vara 

bildmanipulerade foton som sprids på sociala medier. Som soldaten i svastika isvaken. Den 

desinformation som sprids genom etablerade medier är svartmålande, mer väl konstruerade 

förfalskningar. Exempel på det är Russia Today’s nyhet om judarna om flyr. Skillnaden ligger i skalan 

på förfalskningen. Desinformationen på sociala medier är grövre, slarvigare, enklare att avslöja och 

produceras anonymt. Om mängden avslöjad missinformation sjunker för att Stopfake har färre resurser 

och inte hinner lägga ner den tid som krävs för att avslöja mer komplicerad falsk information så 

bekräftar det Jowett och O’Donnels tes om att missinformation är effektivare.71 Ju svårare 

vilseledningen blir att avslöja desto effektivare är den. 

                                                 

70 Matychak, T 2015, chefredaktör, email, 26/05/2015. 
71 Jowett, G O'Donnell, V 2012, Propaganda and persuasion. 5:e upplagan, London: SAGE, sid. 7-13, 32-39. 
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I den falska information som sprids under konflikten, är det skönmålning eller svartmålning som 

oftast förekommer? 

 

Under studiens gång märkte vi att Sjöstedts kategorier av falsk information var oanvändbara. De allra 

flesta föll under kategorin PR. Men hans indelning av skönmålande och svartmålande falsk information 

var både relevant och intressant. Resultatet visade att det var betydligt vanligare att svartmåla än att 

skönmåla. I de allra flesta fall handlade det om att Ryssland svartmålade Ukraina. När skönmålning 

skedde handlade det oftast om att Ryssland skönmålade sig själva gentemot västvärlden. Vår 

undersökning visar att svartmålning av fienden är en central del av hur falsk information konstrueras. 

Att massmedierna trycker ut så mycket svartmålande falsk information kan förklaras av ”Manufactured 

consent” eftersom de ryska politisk-ekonomiska eliterna har ett nära samarbete.72  I de allra flesta fall 

står antingen staten eller ekonomiska koncerner som staten är delägare i, såsom Gazprom, bakom de 

stora medierna. Slutsatsen är att eliternas samarbete förenklar förekomsten av en dominant gestaltning i 

nyhetsflödet.73 Det perspektivet bygger på att svartmåla fienden snarare än att skönmåla sig själva. 

 

Diskussion 

Vi tror att det är enklare att svartmåla än att skönmåla eftersom människor betraktar sig ofta som 

”goda”. Därmed är inte skönmålning lika effektivt. Ryssar och ukrainare behöver inte övertygas om att 

de själva är bra. Det är fienden som måste demoniseras. Sedan är konflikten legitimerad. Vi kunde också 

se att majoriteten av de ryska skönmålande artiklarna handlade om att skönmåla Ryssland gentemot EU, 

NATO och USA, inte mot Ukraina. Samtidigt tycks det vara enklare från en part att hitta på en liten 

nonsensnyhet som svartmålar den andra parten och senare påstå att det var ett missförstånd. Även om 

man utesluter uttalandet så kommer det ha satt sina spår ändå. Att Sjöstedts kategorier var oanvändbara 

kan förklaras av att antingen är PR en väldigt inkluderande kategori, eller så är att sprida PR 

massmediernas roll i det falsk informativa maskineriet. Den falska informationen konstrueras genom 

smutskastning av fienden för att demonisera denne och därmed legitimera kriget.74 

 

Hur förmedlas den falska informationen genom text, bild, tv eller videoklipp? 

                                                 

72 BBC News 2015, ‘Russia profile- Media’, i BBC News 25/02, sedd: 14/05/2015. < http://www.bbc.com/news/world-

europe-17840134 >; 
73 Cottle. S 2006, ‘Getting a fix on mediatized conflict: Paradigms and perspectives’, i Mediatized Conflict: Developments in 

Media and Conflict Studies, Open University Press. Sid: 13-20. 
74 Sjöstedt, G 1988, Desinformation, vilseledning och nationell säkerhet: en problembeskrivning. Stockholm: Styr. för 

Psykologiskt Försvar. 
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Teorin säger inget specifikt om vilken form av journalistiken som används mest för att sprida falsk 

information. Men Jowett och O’Donnel säger att falsk information handlar om att påverka människors 

verklighetsuppfattning.75 Vår studie visar att den vanligaste formen för att påverka människors 

verklighetsuppfattning är genom missledande text och foto. Trots att Ryssland är ett TV land. Foto 

används ensamt eller tillsammans med text. Det är dock inte vanligt att manipulera bilderna. Det 

vanligaste är att använda temabilder eller ej manipulerade foton. Men resultatet visar att det är vanligare 

att rycka foton ur sin kontext än vad det är att bildmanipulera dem.  

 

Diskussion 

Vi tror att bilder och text är vanligare former av falsk information för att de är enkla att manipulera. Ju 

mer arbete något kräver desto ovanligare är den formen av falsk information. Temabilder är vanligare än 

foto som är ryckt ur sin kontext. I sin tur är de fotona vanligare än bildmanipulerade foton som är 

vanligare än iscensatta. Det tyder på ett samband mellan ansträngningen för att producera en viss form 

av falsk information och hur mycket av den formen som produceras. Det är lättare att skriva en påhittad 

text till ett foto och påstå att det ska föreställa något annat än vad det föreställer än att iscensätta en TV 

produktion med samma ämne. 

4.1 Sammanfattning 

Den ryska falska informationen i Ukrainakonflikten kunde produceras på grund av det ryska politisk-

ekonomiska elitens kontroll över Rysslands massmedier.76 Den falska informationen såg ut på följande 

sätt: den byggde till större del på vilseledning än förfalskning eftersom vilseledning är effektivare och 

producenterna använde sig i högre grad av svartmålning än skönmålning.77 Mängden avslöjad 

missinformation sjönk över tid medan avslöjad desinformation var relativt konstant. Enligt Stopfakes 

chefredaktör berodde det inte på förändringar i mängd inrapporterad falsk information, utan det berodde 

på Stopfakes resurser och förändringar i kvalitén på falsk informationen.78 Vidare spreds det olika 

mängd falsk information mellan medier beroende på hur enkelt falsk informationen är att producera. 

 

                                                 

75 Jowett, G O'Donnell, V 2012, Propaganda and persuasion. 5:e upplagan, London: SAGE, sid. 7-13, 32-39. 
76 Cottle. S 2006, ‘Getting a fix on mediatized conflict: Paradigms and perspectives’, i Mediatized Conflict: Developments in 

Media and Conflict Studies, Open University Press. Sid: 13-20. 
77 Jowett, G O'Donnell, V 2012, Propaganda and persuasion. 5:e upplagan, London: SAGE, sid. 7-13, 32-39. 
78 Matychak, T 2015, chefredaktör, email, 26/05/2015. 
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5. Vidare forskning  

En intressant fortsättningsstudie skulle vara att göra en liknande undersökning av hur falsk information 

ser ut, antingen på Stopfake.org eller på västerländska medier under valfri konflikt, men använda sig av 

andra teorier än vad vår studie har använt. Förslag på andra teorier är: dagordningsteori, Stuart Halls 

”Encoding/Decoding”, konstruktivism och gestaltningsteori. 
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1. Datum för publicering på Stopfake 

1.1 För publicering på Stopfake.org 

Kommentar: 

 

2 Datum för original publicering 

1.1 Original publicering 

Kommentarer: 

  

3. Vart blir den falska information publicerad först enligt SF? 

3.1 Rysk nyhetsbyrå 

3.2 Ukrainsk nyhetsbyrå 

3.3 Publicerad i ryska medier 

3.4 Publicerad i ukrainska medier 

3.5 Publicerad i både ryska och ukrainska medier 

3.6 Publicerat via sociala medier i Ryssland 

3.7 Publicerat via sociala medier i Ukraina 

3.8 Publicerat via sociala medier i både Ryssland och Ukraina 

3.9 Publicerat av ukrainska myndigheter 

3.10 Publicerat av ryska myndigheter 

3.11 Övrigt 

Kommentarer: 

  

4 Namn på den första publicisten enligt Stopfake.org  

4.1 Russia1 

4.2 Russia 2 

4.3 Russia24/vesti 

4.4 NTV 

4.5 TNT 

4.6 TASS 

4.7 Moskva24 

4.8 RenTV 

4.9 Zvezda/Star 

4.10 RIA “Novosti” 

4.11 Mindre medium (oklar ägare) 
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4.12 Rysk Myndighet 

4.13 Ukrainsk Myndighet 

4.14 Flera medier 

4.15 Övrigt 

4.16 Anges Ej 

4.17 Annat ryskt medium 

4.18 Annat ukrainskt medium 

4.19 Sociala medier 

4.20 Russia Today 

Kommentar: 

  

5 Vilket geografiskt område handlar det om (ursprungligt medium) 

5.1 Ryssland 

5.2 Ukraina 

5.3 Krim 

5.4 Både Ryssland och Ukraina 

5.5 Övrigt 

Kommentar: 

  

6. Vilken slags falsk information är det? 

6.1 Desinformation 

6.2 Missinformation/vilseledning 

6.3 Övrigt 

Kommentar: 

 

7. Typ av fejkning (bild, text) 

7.1 Missledande text 

7.2 Missledande bild 

7.3 Missledande tv-klipp 

7.4 Missledande webbradio-klipp 

7.5 Missledande bild och text 

7.6 Missledande TV-klipp och text 

7.7 Missledande webbradio och text 

7.8 Missledande videoklipp 
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7.9 Missledande videoklipp och text 

7.10 Falskt uttalande 

7.11 Förfalskning 

7.12 Övrigt 

Kommentar: 

  

8. Vilken del av den journalistiska formen används? 

8.1 Enbart text  

8.2 Text och foto  

8.3 Foto används och text 

8.4 Video/TV med text 

8.5 Video/TV med text  

8.6 Video/TV utan text 

8.7 Video/TV med  

8.8 Övrigt 

8.9 Journalistisk form ej angiven 

Kommentar: 

  

9. Vilka källor anger Stopfake används i originalpubliceringen? 

9.1 Reportrar på plats  

9.2 Förfalskat pressmeddelande från myndighet eller organisation  

9.3 Intervjuer med civila 

9.4 Står ej 

9.5 Refererar till en omskriven eller feltolkad kontext 

9.6 Korrekt material med påhittad kontext 

9.7 Intervjuer med eller uttalande från expert 

9.8 Offentlig persons uttalande 

9.9 Övrigt 

9.10 Refererar till utländska medier 

9.11 Refererar till nyhetsbyråer 

9.12 Källor saknas 

Kommentar: 

 

 10. Hur används bilderna ? 
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10.1 Bilden tagen ur sitt sammanhang 

10.2 Photoshopade bilder 

10.3 Bilden är inte tagen ur sitt sammanhang 

10.4 Det finns ingen bild 

10.5 Övrigt 

10.6 Iscensatta bilder/foton 

10.7 Anges Ej 

Kommentar: 

  

11. Hur konstrueras de falska tv-klippen enligt Stopfake.org? 

11.1 Påstår att reportern är på plats 

11.2 Reporter är på plats men rapporterar osant om nyheten 

11.3 Använder gamla arkivbilder, (blir tagna ur sitt sammanhang) 

11.4 Studioproduktion/Iscensatt 

11.5 Tv-klipp används ej 

11.6 Falsk Kontext 

11.7 Missvisande kontext 

11.8 Övrigt 

11.9 Står ej 

11.10 Ej falskt klipp 

Kommentar: 

  

12. Hur avslöjas fake? 

12.1 Hemsidan själva (Stopfake) 

12.2 Hemsidan tillsammans med övriga 

12.3 Hemsidan tillsammans med inblandade 

12.4 Ideella organisationer 

12.5 Experter 

12.6 Av annan rysk organisation 

12.7 Av annan ukrainsk organisation 

12.8 Krimska myndigheter förnekar 

12.9 Ukrainsk myndighet förnekar 

12.10 Av både ryska och ukrainska medier/myndigheter 

12.11 Övrigt 
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Kommentar: 

  

13. Hur sprids “informationen” i nyhetsflödet av vad vi får veta genom Stopfake.org? 

13.1 Endast i originalmediet 

13.2 Sprids till fler medier 

13.3 Spritt via nyhetsbyrå (antal okänt) 

13.4 Sociala medier 

13.5 Står ej 

13.6 Övrigt 

Kommentar: 

  

14. Den falska informationen som sprids vidare - i vilket land sprids det? (av vad det 

framkommer från hemsidan) 

14.1 Ukraina 

14.2 Ryssland 

14.3 Båda länderna 

14.4 Övrigt 

Kommentar: 

  

15. Vilken sida i konflikten gynnas av den falska informationen som sprids? 

15.1 Ukraina 

15.2 Ryssland 

15.3 Ingen 

15.4 Oklart 

15.5 Övrigt 

Kommentar: 

 

16. Vilken av Sjöstedts kategorier faller publiceringen under? 

16.1 PR 

16.2 Rekrytering 

16.3 Destabilisering  

16.4 Oklart 

16.5 Övrigt 
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17. Använder de sig av skönmålning eller svartmålning? 

17.1 Skönmålning 

17.2 Svartmålning 

17.3 Övrigt 

17.4 Inget (om varken PR eller rekrytering innan) 

Kommentar 

(offensiv eller defensiv skönmålning) 

 

18. Vilka är intressenterna? 

18.1 Ukrainare 

18.2 Ryssar 

18.3 Västerlänningar 

18.4 Övrigt 

18.5 Konsumenter i båda länderna 

Kommentar 

 


