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Abstract: The aim of the study was to perform a systematic literature review to locate

the field of researches about fake news in social media. In addition, the
purpose was also to investigate what type of social media were used in each
of the studies. The amount of articles that were used in the systematic
literature review is 13. The use of the method contributes to a deeper
understanding of how far we have come to combat fake news in social media.
In this study we use the definition of fake news to be articles that purposely
mislead a reader by using fabricated news. The problem with fake news is
that the term is relatively new and it’s happening considerably on the digital
front. Based on the result from the method we noticed several types of tools  
to combat fake news in different social media platforms.  
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1 Introduktion 
Fake news är ett fenomen som uppmärksammades i samband med presidentvalet i USA år 
2016 där artiklar var skapade med syfte att manipulera fakta som gynnade de nominerade 
kandidaterna i valet (Fredriksen, 2017). På sociala medier spreds nyheter och rykten som 
många människor påpekade var påhittade för att avkänna allmänheten för ideologisk och 
ekonomisk vinning (Jang & Kim, 2017). En studie av Alcott och Gentzkow (2017) visar att 
62 % av den amerikanska vuxna befolkningen tar del av nyheter på sociala medier och bland 
dessa har varje vuxen amerikan någon gång läst, och kommit ihåg, minst en falsk nyhet som 
stöttade Donald Trump under presidentvalet. 
 
I den här studien har vi valt att använda oss av Alcott och Gentzkow (2017) definition av fake 
news. De definierar fake news för att vara artiklar som avsiktligt vilseleder läsarna. I Alvarez 
(2016) studie framgår det att en av de största anledningarna till att människor skapar fake 
news är för att tjäna pengar. Artiklarna har som syfte att skapa rubriker som är utformade att 
få många klickar. Vid varje klick får skaparen av hemsidan eller artikeln en summa och ju 
mer klickar desto mer pengar. Detta kallas för clickbait och kan kombineras med Google 
AdSense vilket är ett program som konverterar besökare till pengar (Alvarez, 2016). 
 
Ur ett perspektiv av informationsarkitektur (IA) går denna studie ut på att ta reda på hur 
forskningen har följt med i den snabba utvecklingen, mot bakgrund av fake news-fenomenets 
utbredning och starka påverkan. Enligt Morville och Rosenfeld (2006, s. 43) är 
informationsarkitekturen den strukturella utformningen av delade informationsmiljöer. En 
kombination av organisering, etikett, sök och navigationssystem inom en webbplats stödjer 
användarvänlighet och upptäckbarhet vilket sedan ska implementeras till ett digitalt landskap. 
Delade informationsmiljöer kan kopplas samman med IA. IA är en kombination av hur 
information struktureras och organiseras på ett digitalt landskap. Fake news kan förekomma 
inom olika typer av informationsmiljöer och i olika former. Fake news kan skapas på en 
extern plats för att sedan spridas vidare inom de olika digitala miljöerna eller bara existera i 
tro på att någon faller och sympatiserar för den information som existerar. 
 
IA kan kopplas samman med fake news. De som till exempel utvecklar en social 
medieplattform med hjälp av IA hanterar informationen på plattformen genom att använda 
sig av organisering, etikett, sök och navigationssystem. Dessa fyra system är grunden till hur 
IA anpassas i olika miljöer. Då informationsarkitekturens huvudsakliga uppgift är att hantera 
information på en webbplats kopplas fake news samman i detta. En informationsarkitekt som 
bygger en social medieplattform där användarna kan publicera olika typer av inlägg har i 
uppgift att hantera hur denna information kommer att delas på plattformen. 
Informationsarkitekten har redan byggt upp en bild över hur och var informationen kommer 
att delas, långt innan plattformen har publicerats. Vilken typ av information som kommer 
delas på plattformen är svårt för arkitekten att veta, men här ska någon form av validering 
användas för att kunna motverka spam, desinformation eller som denna studie kommer att 
handla om, fake news. 
 
I studien kommer vi utföra en systematisk litteraturöversikt om vilka sociala medier som 
diskuteras i forskningslitteraturen om fake news och vilka metoder som används för att lösa 
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eller hantera fake news på sociala medier. Det förväntade kunskapsbidraget ska leda till hur 
de olika lösningarna ser ut idag, när det kommer till att hantera fake news på sociala medier. 

1.1 Bakgrund 
En framtagen studie av Jang och Kim (2018) visade att fake news kan ha en politisk påverkan 
med innehåll av två dimensioner, vilka kallas intern- och extern påverkan. Den interna 
påverkan avser till en individs uppfattade förmåga att delta i politiska processer, medan den 
externa påverkan definieras som en tro på att medborgarnas behov kommer att påverka 
politiska myndigheter. De politiska effekterna visar att individer är villiga att delta i politiska 
debatter när de kan påverka den externa politiken. 
 
Enligt den statistiska undersökningen från Statista (2018) är fake news i dagsläget fortfarande 
ett fenomen som har uppmärksammats bland personer i USA. 52 % av personerna i 
undersökningen påstår att de har uppmärksammat minst en fake news regelbundet. 34 % 
säger att de oftast har uppmärksammat fake news, medan 9 % inte gör det och 6 % vet inte.  
 
En ny studie, framtagen av Baum, Berinsky, Lazer och Zittrain (2018), visar att det är 70 % 
högre sannolikhet att fake news delas på Twitter än trovärdiga nyheter, och det visar sig att 
fake news sprids sex gånger snabbare än trovärdiga artiklar. De allra snabbaste delningarna är 
politiska nyheter. Spridandet av fake news är ett problem inom sociala medier eftersom det 
har lett till en osäkerhet bland läsarna om den faktiska nyheten är trovärdig (Baum, Lazer & 
Mele, 2017). Fake news är ett av flera problem vilket sociala medietjänster handskas med 
dagligen. Sociala medietjänster som Facebook och Twitter har växt explosionsartat när det 
kommer till skapandet av nya profiler, och med tiden har även dessa nätverk gett användarna 
möjlighet att dela olika typer av information (Adewolea, Anuara, Kamsina, Varathana & 
Razak, 2017). 
 
Enligt Figueira och Oliveira (2017) rapporterades det år 2017 att olika organisationer har satt 
som mål att stoppa spridningen av fake news. Somliga medieorganisationer har som mål att 
verifiera nyheten som publiceras, och en del organisationer har som mål att flagga fake news 
för att bidra till motverkningen av dess spridning (Figueira och Oliveira, 2017). Det finns 
tillägg för olika webbläsare som gör det möjligt för användarna att ta reda på om en nyhet är 
trovärdig eller ej. Facebook är bland de första sociala medietjänsterna som har skapat ett 
användarbaserat verktyg för att hitta de olika källor som sprider fake news. Verktyget 
används med syfte att tillåta användarna att rapportera till administratörerna när en källa 
troligtvis sprider fake news (Mosseri, 2016). Under senare år valde Facebook bort verktyget 
eftersom detta ansågs vara en svår funktion att använda bland användarna (Smith, 2017; 
Alvarez, 2016). 

1.2 Problembeskrivning 
Problemet med fake news är att det är relativt nytt och det händer ganska mycket på den 
digitala fronten. I dagsläget finns det inga direkta lösningar som de olika sociala 
medieplattformarna använder sig av för att motverka spridandet av fake news på sociala 
medier. Som tidigare nämnt, försökte Facebook implementera ett system som markerar att ett 
inlägg kan vara opålitlig men som senare togs bort, eftersom det ansågs att vara en funktion 
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som inte gick att lita på. Fake news är också ett problem för individer, grupper och 
organisationer. 
Som tidigare nämnt kommer denna studie att fokusera på informationsarkitekturen där de 
inblandade av de fyra olika systemen kommer att tas med. Det finns i dagsläget 
informationsarkitekter som dagligen försöker jobba mot problemet inom sociala medier med 
fake news. Fake news påverkar olika digitala miljöer då det inte är koordinerat och saknar 
överblick över området. 
 
Uttrycket eller begreppet fake news kan även kopplas ihop med desinformation. Härkomsten 
av fake news har fått sitt särskilda namn genom senaste tidens politiska händelse. I samband 
med presidentvalet i USA år 2016 användes begreppet flitigt för den problematik som 
uppstod under valrörelsen. Enligt Nygren och Hök (2016, s. 20) betyder desinformation att 
sprida förfalskade bilder och vittnesmål som gynnar den egna sidan. Desinformation är 
däremot inte ett nytt begrepp men har fortfarande samma innebörd som fake news. Ett annat 
begrepp som förekommer inom fake news är missinformation. Enligt Cornelius (2002, s. 
393) står missinformation för information inte är trolig. För att en information ska vara en 
information måste den ha ett trolighetsvärde och därför kan inte missinformation vara en 
information. 
 
Ett annat problemområde gällande information är förekomsten av fake news, desinformation 
eller missinformation som sprids genom spam. Spam används inom det digitala 
sammanhanget för att skicka ut reklam, phishing eller virus till olika användare via e-mail 
eller sociala medier. Informationen i ett sådant meddelande kan innehålla skräppost, 
misstänksamma länkar för att få åtkomst till känslig information eller sprida desinformation 
för att ändra syn eller åsikt hos en individ. Enligt Adewolea et al. (2016) är det i dagsläget 
ungefär 1,5% (14,32 miljoner) av Facebooks användare som troligtvis är skapade för att 
sprida desinformation genom skräppost eller misstänkta länkar. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att skapa en systematisk litteraturöversikt som berör fake news inom 
sociala medier. Utfallet av studien är att ta reda på vilka lösningar som finns i dagsläget och 
vilka sociala medier som används bland de olika forskningarna. 
 

● Vilka sociala medier diskuteras i forskningslitteraturen om fake news? 
● Vilka metoder för att lösa eller hantera fake news-problemet diskuteras i 

forskningslitteraturen? 

1.4 Avgränsningar 
Avgränsningar gjordes på grund av för många sökträffar när vi använde oss av PRIMO. 
PRIMO är en söktjänst som finns tillgänglig via Högskolan i Borås där man kan söka efter 
tryckta eller elektroniska bilagor. 
Problemet med användningen av PRIMO var att databasen sökte igenom 20 olika databaser 
som vi inte har varit bekanta med under utbildningen. När en tidsram gjordes i sökningarna, 
blev det ändå träffar på de äldre artiklarna. Därför avgränsade vi oss till ScienceDirect, 
Scopus och Web of Science. Anledningen till att vi valde dessa databaser var att vi kunde 
kombinera olika söksträngar med operatörer AND och OR.  
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1.5 Disposition 
I kapitel två presenteras studieupplägget och valda metoder för litteratursökningen. I detta 
kapitel beskrivs hur systematiska litteratursökningen har använts och varför denna typ av 
metod valdes för denna studie. Kapitlet förklarar även tillvägagångssättet vid utförandet och 
presenterar grundligt vilka artiklar som valdes ut. 
 
I kapitel tre presenteras resultat och vilka artiklar som valdes ut för att få frågeställningarna 
besvarade.  
 
I kapitel fyra förs en diskussion om studien i sin helhet. Kapitlet kommer att delas upp i olika 
delar där en diskussion om metod och resultat kommer framföras. 
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2 Metod 

Genomförandet av den systematiska litteraturöversikten har utgått från Nilholms (2017, s. 
45-48) definition där han uttrycker att en litteraturöversikt genomförs på en systematisk sätt 
för att ge en överblick över forskningsområdet. Vi inkluderar även Kasperowskis (2003) 
formulering som innebär att “en kunskapsöversikt är en sammanställning av relevant kunskap 
inom ett visst område som omfattar en redovisning av olika studier och resultat samt en 
analys” (s. 2). I litteraturöversikten kommer vi att följa de fem steg som presenteras av Sarka 
och Ipsen (2017). Metoden är en systematisk litteraturöversikt för att ta reda på vilka 
underlag som finns för denna typ av studie. Punktlistan nedan illustrerar de fem steg som 
presenteras av Sarka och Ipsen (2017). Följande del belyser arbetets tillvägagångssätt och hur 
de utsedda artiklarna valts ut. 
 

1. Frågeställningar (Question formulation). 
2. Sökning av studier (Location studies). 
3. Urval av studier och utvärdering (Study selection and evaluation). 
4. Analys och sammanfattning (Analysis and synthesis). 
5. Slutsats och resultat (Reporting and using the result). 

 
Det som kännetecknar en systematisk litteraturöversikt är “att man granskar en fråga eller 
frågor med tydliga metoder för att genomföra en grundlig litteratursökning och bedöma 
enskilda studier och dra slutsatser om vad vi vet i nuläget och vad vi inte vet av 
frågeställningarna” (Sarka & Ipsen, 2017 s. 596). Anledningen till användandet av Sarka och 
Ipsen (2017) metod är för att tillvägagångssättet ger en omfattande täckning av 
forskningslitteraturen och gör det möjligt för eventuella framtida studier. 
 
Eftersom informationsarkitekturen är huvudområdet i studien kommer undersökningen att 
redovisa vilka sociala medier som används för de olika tekniska lösningarna. Nedanför 
presenteras hur arbetet har tagit form, hur litteratursökningen gick till och hur de utsedda 
artiklarna valts ut. 

2.1 Sökning av studier 
Huvudsyftet med en systematisk litteraturöversikt är att kunna lokalisera, välja och använda 
relevant forskning för att kunna svara på frågeställningarna. Anledningen till att vi använder 
oss av Sarka och Ipsen (2017) punktlista är för tillvägagångssättet ger oss en omfattande 
täckning av forskningslitteraturen och gör det möjligt för framtida studier. I följande del 
presenteras tillvägagångssättet med sökningen av relevant forskningslitteratur. 

2.1.1 Etiska överväganden 
I forskning ställs forskaren inför fler etiska frågor och ställningstaganden. För forskning i 
sociala miljöer, intervjufrågor eller metoder är det särskilt viktigt att informera personer som 
är i närheten av forskningen. Deltagarna som är berörda i forskningen ska få reda på om det 
finns känsliga avsnitt i rapporten innan den publiceras (Närvänen, 1999). Vetenskapsrådet 
(2002) påvisar fyra allmänna huvudkrav som ska följas vid utförandet av en forskning. Dessa 
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krav kallas för informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. 
 
Informationskravet: Deltagarna skall bli informerade om forskningens syfte. De ska också 
upplysas att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. 
Informationen eller uppgifterna som lämnas in i den aktuella undersökningen ska enbart 
beröra forskningens syfte. 
 
Samtyckeskravet: Forskaren tilldela ett samtyckesdokument till deltagarna som handlar om 
att de godkänner att delta i forskningen och har som rätt till att bestämma hur länge de deltar. 
De som medverkar har också rätt till att avsluta utan att utsättas för några påtryckningar. 
 
Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter om deltagarna i en undersökning ska förvaras på ett 
sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  
 
Nyttjandekravet: Uppgifterna om en deltagare får enbart användas för forskningsändamål 
och inte utlånas för kommersiellt bruk eller andra syften. 
 
Till denna studie kommer inte någon av dessa krav att användas. I den systematiska 
litteraturöversikten fokuserar vi bara på att granska och analysera de olika artiklarna. 

2.1.2 Söksträng 
Första steget började med att söka efter relevant litteratur som är relaterade till 
frågeställningarna. Inför sökningen delades söktermerna upp i tre olika söksträngar vilka är 
relaterade till sociala medier, fake news och område. Varje söksträng kombinerades till en 
gemensam sökning vilket bestod av operatörerna AND och OR. Tabell 1 beskriver vilka 
söktermer som användes för respektive söksträng. Eftersom fake news-termen 
uppmärksammades först under det amerikanska presidentvalet, är majoriteten av 
forskningarna skrivna på engelska. Därav skedde sökningen genom engelska söktermer. De 
olika sökorden för social media användes för att få en artikel eller studie som använder sig 
någon typ av social medietjänst. Detta av anledningen till studiens forskningsområde. Field 
använder vi för att kartlägga olika områden för de olika artiklarna eller studierna handlar om. 
 
Tabell 1 Sökning av litteratur med hjälp av söktermer som användes i en söksträng. 

Fake news                    AND Social media              AND Field 

disinformation OR 
“fake news” OR 
misinformation 
 

blog* OR 
facebook OR 
instagram OR 
microblog* OR 
“social media” OR 
“social network” OR 
“social platform*” OR 
“social software” OR 
“social tagging” OR 
“social technolog*” OR 
“social web” OR 

automation OR 
application OR 
combat* OR 
detection OR 
effect* OR 
evaluat* OR 
impact OR 
“machine learning” OR 
ML OR 
“natural language processing” 
OR 
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“social web tool*” OR 
twitter OR 
“user generated content” 
OR 
“user generated media” OR 
“web 2.0” 
 
 
 
 
 
 

NLP OR 
“plug-in” OR 
politic* OR 
project* OR 
report* OR 
solution OR 
“technical solution*” OR 
“text mining” 
 
 
 
 

2.1.3 Databaser 
Andra steget gick ut på att välja vilka databaser som skulle användas till den systematiska 
litteratursökningen. Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) ska det finns 
ett tillräckligt antal med studier inom forskningsfältet vid utförandet av en systematisk 
litteraturstudie. Genom att använda tre databaser ökar chansen att hitta relevanta studier. 
Databaser som vi använder har vi sedan tidigare under utbildningen bekantat oss med. 
Sammanställning av forskning gjordes genom sökningar i databaserna: 
 

● ScienceDirect 
● Scopus 
● Web of Science 

 
Den enda kriterium som sattes upp var att det skulle kunna gå att söka på databasen med 
hjälp av en söksträng som bestod av operatörerna AND och OR. Anledningen var för att 
kunna underlätta sökningen och hitta forskning som innehåller något av de ovannämnda 
söktermerna. 

2.2 Urval av studier och utvärdering 
Innan påbörjandet av den systematiska litteratursökningen bestämdes fyra olika 
urvalskriterier vilka vi hade som utgångspunkt när artiklarna valdes ut. Urvalskriterierna 
skulle innehålla forskning inom social media, ha någon teknisk lösning, vara empiriska och 
teoretiska, och vara publicerade år 2010 eller senare. Vi valde även att inkludera artiklar som 
är skrivna på engelska, oberoende av geografisk plats. Se tabell 2 för urvalskriterier. 
 
Tabell 2 Urvalskriterier för litteratursökning 

Kriterier 

Artiklarna ska innehålla sociala medier som tema 

Artiklarna ska ha någon lösning 

Artiklarna ska vara empiriska och teoretiska 

Artiklarna ska vara publicerade 2010- eller senare 
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Innan sökningen påbörjade ville vi se hur många studier det fanns genom att söka enbart på 
en söksträng i taget. Tabell 3 visar resultatet av sökning och antal träffar. Resultatet visar 
även dubbletter av studier, och exkluderades i betraktandet av antal studier efter urval av 
titlar. Anledningen till att söka en söksträng i taget var att kunna se hur mycket forskning det 
finns inom de olika områdena. Efter att ha sökt efter artiklar sparades söksträngen i historiken 
och gjorde det möjligt att kunna kombinera alla söksträngar och få ett mer precist resultat av 
artiklar. Detta presenteras i tabell 3. 
 
Tabell 3 Resultat av sökning och antal träffar den 29 maj, 2018 

Söksträng Söktermer Science 
Direct 

Web of 
Science Scopus 

Fake 
news 

disinformation OR “fake news” OR 
misinformation 

6,621 3,384 4,774 

Social 
media 

blog* OR facebook OR instagram OR 
microblog* OR “social media” OR “social 
network” OR “social platform*” OR “social 
software” OR “social tagging” OR “social 
technolog*” OR “social web” OR “social web 
tool*” OR twitter OR “user generated content” 
OR “user generated media” OR “web 2.0” 

38,258 265,617 168,566 

Field automation OR application OR combat* OR 
detection OR effect* OR evaluat* OR impact 
OR “machine learning” OR ML OR “natural 
language processing” OR NLP OR “plug-in” 
OR politic* OR project* OR report* OR 
solution OR “technical solution*” OR “text 
mining” 

60,347 22,216,
496 

32,614,
085 

 
 
Sökningarna i databaserna ScienceDirect, Scopus och Web of Science gjordes genom att 
kombinera söktermerna i söksträngar: “fake news” AND “social media” AND “field”. Totalt 
fick vi fram 743 artiklar varav 13 blev valda efter att ha granskat titlar, abstrakt och 
fullständiga studier. Tabell 4 vilka databaser som användes och antal identifierade artiklar 
baserat på söksträngen. 
 
Tabell 4 Databas och nummer av studier identifierade den 29 maj, 2018 

Databas Antal studier Antal studier 
efter urval av 
titlar  

Antal studier 
efter urval av 
abstrakt 

Antal studier 
efter urval av 
fullständiga 
studier 

ScienceDirect 241 89 8 3 

Scopus 327 256 15 5 
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Web of Science 175 25 9 5 

Total 743 370 32 13 

 
Metoden som användes för att filtrera bort irrelevanta artiklar till studiens frågeställningar är 
Sarka och Ipsen (2017) process av att söka efter artiklar baserade på olika söksträngar och 
därefter inkludera- eller exkludera artiklar baserade på artiklarnas titlar. Efter inkludering 
eller exkludering baserat på artiklarnas titlar, valde Sarka och Ipsen (2017) att fortsätta 
inkludering eller exkludering baserat på abstrakt och fullständiga studier. För att inkludera- 
och exkludera artiklar valde vi att följa samma tillvägagångssätt som de ovan nämnda 
författarna och valde sedan ut de olika artiklarna genom att följa en inklusions- och 
exklusions tabell som är utformade av oss (se Tabell 2). 
 
Artiklar som valdes bort var exempelvis studier som diskuterade problemet med fake news på 
sociala medier och inte hade någon fakta om hur man kan lösa eller hantera detta. Dessa 
artiklar exkluderades eftersom den systematiska litteraturöversikten fokuserar mer 
övergripande på vilka sociala medier som diskuteras och om det finns någon lösning eller ett 
sätt att hantera fake news på sociala medier. 
 
En risk med att använda denna typ av urvalsmetod, är att relevanta studier kan komma att 
filtreras bort baserat på en icke tilltalande titel. Vid informationssökning baserat på urval efter 
titlar finns det en risk att relevanta studier för denna systematiska litteraturöversikt kan 
komma att exkluderas eftersom titlarna inte är informativa enligt våra egna aspekter. 

2.3 Kartläggning och analys 
Artiklarna infogades i en tabell med en kort beskrivning av vilka sociala medier som 
användes till de tekniska lösningarna (se bilaga 1). Den första kolumnen visar i vilken 
databasartikeln hittades, medan den andra, tredje, fjärde och femte kolumnen visar titel, 
författarens namn, publiceringsår och tidskrift. Den sjätte och sjunde kolumnen visar vilken 
social medieplattform som studien analyserade och vilken teknisk lösning som används i 
studien. Vi valde att använda denna typ av tabell för att få en tydligare struktur och bild över 
kartläggningen av studier. 
 
I denna översikt valde vi att analysera 13 olika vetenskapliga studier. Vi har undersökt vilka 
tekniska lösningar de olika studierna har använt för att hantera eller motverka spridningen av 
fake news på sociala medier. Vi valde att analysera innehållet i studierna med hjälp av en 
matris där kolumnerna var: Metod, Tekniska lösningar och Resultat. En sammanfattning av 
de olika kolumnerna kommer att presenteras i Bilaga 2. 
 
Analysen av studiernas syfte och metod är en deduktiv ansats som fokuserar på att kartlägga 
de identifierade studierna genom år, titel och tidskrift. En mer induktiv ansats fokuserar på att 
analysera tekniska lösningar och resultatet av de olika studierna. Huvudsyftet med att 
använda dessa två ansatser är för att identifiera olika verktyg som används för att hantera 
problematiken med fake news, och identifiera de olika studiernas forskningsmetoder. 
 
Vi bestämde oss för att använda just dessa tre begrepp i vår matris eftersom vi ville få 
struktur och finna en tydlig röd tråd mellan artiklarna. Den andra kolumnen bestämde vi oss 
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att använda för att se vilken typ av Forskningsmetod som används i de olika studierna. Vi 
ansåg att metoden var viktigt för att kunna identifiera de olika genomförande av studierna och 
vad som skiljer sig mellan dessa. Tekniska lösningar valdes som rubrik till den tredje 
kolumnen för att få en överblick och underlag av vilka lösningar som används till respektive 
social medieplattform. 
 
Den fjärde kolumnens rubrik blev då Resultat. Denna kolumn vad var viktigt för oss att 
granska då det ger oss en överblick över hur studiernas olika tekniska lösningar och 
forskningsmetoder påverkat deras resultat. Vi analyserade resultatet till respektive studie för 
att kartlägga vilka tekniska lösningar och forskningsmetoder som kan- och anses vara de mest 
ultimata för att hantera och motverka fake news inom sociala medier. Femte kolumnen i vår 
matris är Social media. Den använde vi oss av för att få en överblick över vilka sociala 
medier som användes i respektive studie. 
 
Matrisen vi valde att använda vid analyseringen av de olika studierna är även den matris vi 
använder vid presentationen av studierna i resultatdelen. Först kommer vi ge läsaren en 
inblick i de olika studiernas bakgrund där vi presenterar syftet med studien. Därefter kommer 
vi presentera de valda forskningsmetoderna och hur dessa har genomförts, sedan presenteras 
vilka tekniska lösningar som använts i de utvalda studierna, och till sist kommer vi presentera 
resultatet som studierna har uppnått med sina forskningsmetoder och tekniska lösningar. 
 

2.4 Tillförlitlighet 
Reliabilitet handlar om uppsatsens tillförlitlighet, att det som mäts eller undersöks ska 
komma fram till liknande resultat. Validitet handlar om att mätningar genom olika typer av 
undersökningar ska stämma överens med resultatet (Bryman, 2007, s. 86-88). 
 
Då vi valde oss av att använda Sarka och Ipsens (2017) metod för att genomföra den 
systematiska litteraturöversikten, kunde vi få liknande resultat när vi undersökte liknande 
område. Studiens frågeställningar bygger på sociala medier och tekniskt verktyg som ska 
bygga på informationsarkitekturens olika principer. Principerna som ska undersökas i detta 
arbete är fullt möjligt att genomföra då detta problemområde behöver forskas vidare på. En 
annan sak som styrker reliabiliteten och validiteten är att denna typ av studie tidigare har 
genomförts och forskats på liknande område. Litteraturöversikt är en analysmetod som har 
använts i denna studie för att kunna kartlägga de utvalda forskningarna. 
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3 Resultat 
Den systematiska litteraturöversikten bygger på 13 artiklar som publicerades mellan 2010 
och 2018. I detta avsnitt presenteras översiktligt artiklarna och illustrerar de olika typer av 
sociala medier som diskuteras i studierna. Vi redovisar också vilka forskningsmetoder, 
tekniska lösningar som används för att hantera fake news inom sociala medier och vilket 
resultat de fick. 

3.1 Sammanfattning av artiklar 
Nedan presenteras och numreras översiktens utvalda studier. Studierna kommer att 
presenteras genom en beskrivning av valda forskningsmetoder, tekniska lösningar, sociala 
medier och resultat. Detta tillvägagångssätt kommer från vår analysmatris som finns i ovan 
nämnda stycke och även i bilaga 2. 
 
1. Automatic detection of satire in Twitter: A psycholinguistic-based approach:  I denna 
studie används en sofistikerad metod för att detektera olika egenskaper i en satirisk text. För 
att detektera satiren används Natural Language Processing (NLP) som bryter ner texten för 
att kunna användas till deras tekniska lösning som heter WEKA. WEKA används på Twitter 
och uppvisar ett genomsnittligt precisionvärde på 85,5 % (Salas-Zárate, Paredes-Valverde, 
Rodriguez-García, Valencia-García & Alor-Hernández, 2017). 
 
2. Recent developments in social spam detection and combating techniques: A survey: I 
studien diskuteras olika tekniker för att motverka sociala spam. Spam inom datavetenskap 
innebär att skräppost skickas runt elektroniskt via e-mail, direktmeddelanden eller på sociala 
nätverk. Skräppost kan innebära att fake news sprids genom att användaren klickar på 
exempelvis en länk som publiceras på en social medieprofil. Studiens författare använder sig 
av tre olika tekniker som används till tre olika ändamål. Den första heter detection-based 
vilken används när användaren ska identifiera spam och ta bort det. Den andra heter 
demotion-based och används för att minimera spam. Den sista heter prevention-based och 
används för att försöka motverka spam genom att försvåra delningen av information på en 
webbplats. De sociala medieplattformarna som verktygen testades på är Facebook och 
Twitter (Chakraborty, Pal, Pramanik, & Ravindranath Chowdary, 2016). 
 
3. The spread of medical fake news in social media – The pilot quantitative study: Strategin i 
denna studie är att använda sig av en teknik som heter BuzzSumo Enterprise Application. 
Applikationen används för att analysera innehållet på en webbplats och åskådliggör för 
användaren huruvida en artikel är pålitlig eller ej. De sociala medieplattformarna som 
appellationen testades på var: Facebook, Twitter, LinkedIn och Pintrest (Przemyslaw, 
Kasprzycka-Waszakc & Kubanek, 2018).  
 
4. Detection and visualization of misleading content on Twitter: 
I denna studie presenteras ett verktyg vilken är baserad på en algoritm för att kunna detektera 
konton som har i syfte att sprida fake news inom Twitter. Studiens författare matade in 
träningsdata i verktyget och som sedan kunde verktyget självmant jobba igenom de dataset 
som applicerats. Resultatet presenteras sedan i ett klassdiagram de skapat genom att 
undersöka inlägg på Twitter som delats upp i två områden, Tweet-based features och 
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User-based features. (Apostolidis, Boididou, Kompatsiaris, Papadopoulou, Papadopoulos, 
Zampoglou, 2017) 
 
5. Fake news and ideological polarization: Filter bubbles and selective exposure on social 
media: I Spohrs (2017) studie diskuteras den ideologiska polariseringen och filterbubblor 
som finns inom sociala medier. Filterbubblor är baserade på algoritmer som personifierar en 
användares flöde genom att enbart visa information gällande en användares tidigare 
sökningar, klick och beteende inom sociala medier. Resultatet visade att användare ser 
liknande information i sitt flöde, vilket ledde till att allt mer liknande fake news dök upp i 
flödet. Sociala medier utvecklas i en snabb takt och människor måste uppmärksamma de 
drastiska ändringar som sker inom sociala medier. 
 
6. Fake tweet buster: A webtool to identify users promoting fake news on Twitter: 
Saez-Trumper (2014) presenterar i sin studie en webbapplikation som heter Fake Tweet 
Buster. Syftet med denna webbapplikation är att identifiera användare som sprider 
missinformation med hjälp av manipulerade bilder. Metoden som användes för att genomföra 
studien var med hjälp av teknikerna Reverse image search, User analysis och Crowd 
sourcing. Dessa tre algoritmer används för att detektera om en användare sprider fake news 
på Twitter. 
 
7. Improving Spam Detection in Online Social Networks: Sociala medier används dagligen 
världen runt och inom dessa sociala medier sprids det massvis med information. Inom dessa 
plattformar kan användarna ta del av nyheter, produkter och andra användares åsikter etc. 
Informationen som sprids inom dessa plattformar kan påverka användarna både negativt och 
positivt. Enligt Gupta och Kaushal (2015) finns det två typer av användare, spammare och 
icke spammare. Syftet med Gupta och Kaushals (2015) studie är att identifiera spammare 
inom sociala medier, men främst Twitter. I deras studie använde de sig utav tre självlärande 
algoritmer för att detektera dessa spammare, Naive Bayes, Clustering och Descision trees. 
Algoritmerna kunde med en övergripande noggrannhet av 87,9 % detektera om en användare 
var en spammare eller ej. 
 
8. Tracing Fake-News Footprints: Characterizing Social Media Messages by How They 
Propagate: Wu och Liu (2017) använde TraceMiner för att identifiera fake news på Twitter, 
samt följa de digitala fotsteg dessa fake news inlägg tar. TraceMiner är en algoritm, och 
denna algoritm används som metod för att detektera och analysera fake news-inlägg, samt 
spåra inläggets ursprung. I deras studie jämförde de olika algoritmer, vilket visade att 
TraceMiner var den mest effektiva.  
 
9. Anatomy of an online misinformation network: I denna studie används en Hoaxy, som är 
en öppen plattform som studerar hur icke-trovärdig information sprids på Twitter. Syftet med 
användningen av verktyget är att det går snabbt att analysera ett inlägg (Shao, Hui, Wang, 
Jiang, Flammini, Menczer & Ciampaglia, 2018). 
 
10. Automatically Identifying Fake News in Popular Twitter Threads: I denna studie används 
en teknisk lösning som baseras på olika dataset. Verktyget används till att ta reda på om 
nyheter eller artiklar som publicerades på Facebook eller Twitter är trovärdiga (Buntain & 
Golbeck, 2017). 
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11. How to Stop Spread of Misinformation on Social Media: Facebook Plans vs. Right-click 
Authenticate Approach: I denna studie jämför de Facebooks planer mot studieförfattarens 
egen tekniska lösning för att motverka vilseledande information på sociala medier. 
Right-click Authenticate är den egna tekniska lösningen där en potentiell fake news går 
igenom en authentiseringsdatabas. Till skillnad från Facebooks plan är det administratörerna 
som bedömer de olika rapporteringar och markerar inlägget om det är en fake news. 
(Pourghomi, Safieddine, Masri & Dordevic, 2017). 
 
12. Misinformation in Online Social Networks: Detect Them All with a Limited Budget: Den 
tekniska lösningen som presenteras i denna studie heter misinformation detector. Algoritmen 
testas på Twitter och visar att den inte fungerar fullt ut. Resultatet av verktyget visade sig 
vara problematiskt. Det fanns inget sätt att få fram informationen om den ursprungliga källan 
med hjälp av algoritmen. Verktyget behövde just den informationen för att kunna adressera 
och beräkna olika typer av fake news eller missinformation (Zhang, Alim, Li, Thai & 
Nguyen, 2016).  
 
13. The current state of fake news: challenges and opportunities: Syftet med studien är att 
diskutera problemen med fake news relaterat till tekniker som skulle bidra till stoppandet av 
fake news, till exempel automatiserade detekteringssystem. Enligt Figueira och Oliveira 
(2017) finns det redan nödvändiga resurser som krävs för att motarbeta fake news inom 
sociala medier. De nämner att teknologin som kan användas för detta syfte är algoritmer, text 
mining, machine learning och andra teknologier. Dessa teknologiska aspekter kan användas 
för att hantera en stor mängd data och denna data används för att lära algoritmerna att jobba 
på egen hand. Under de senaste åren har stora företag utvecklat olika Artificiell 
Intelligens-ramverk för olika typer av syften. Dessa företag är Amazon, Google, Facebook 
och många fler. Alla dessa företag har skapat AI-ramverk som de sedan har publicerat för 
allmänhetens användning. Enligt Figueira och Oliveira (2017) behöver de ta fram vilket av 
dessa företag som har skapat det bästa AI-ramverket samt vilket som har mest och bäst data 
insamlat för att hantera problemen med fake news. En teknisk lösning som nämns i denna 
artikel är The FiB System och används som en innehållskontroll. De artiklar eller inlägg som 
publiceras på Facebook och Twitter, går igenom en algoritm som kontrollerar och markerar 
om innehållet är verifierat eller inte verifierat. 

3.2 Övergripande information om studierna i översikten 

3.2.1 Vilka sociala medier diskuteras i forskningslitteraturen om fake news? 
Alla våra artiklar fokuserar på en teknisk lösning som implementeras på en social 
medietjänst. Tanken är att studierna vill påvisa potentiella eller fungerade lösningar som 
inom en snar framtid kan komma att implementeras hos de olika sociala medietjänsterna. 
 
I tabell 5 presenteras artiklarnas val av sociala medier som diskuteras. Samtliga artiklar 
fokuserar på tekniska lösningar på sociala medier. Bland artiklarna testades de tekniska 
lösningar på Facebook (5), Twitter (12) och övrigt (2). 
 
I artikeln av Pourghomi et al. (2017) används Facebook till sin studie. Salas-Zárate et al. 
(2017), Apostolidis et al. (2018), Saez-Trumper (2014), Gupta och Kaushal (2015), Wu 
och Liu (2018), Shao et al. (2018), Buntain och Golbeck (2017) och Zhang et al. (2016) 
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använder sig av Twitter. Chakraborty et al. (2016), Przemyslaw et al. (2018), Spohr (2017) 
och Figueira och Oliveira (2017) har använt sig av flera sociala medieplattformar till sin 
studie. 
 
Tabell 5 Studiernas implementation av teknisk lösning på en social medietjänst. 

Artikel Facebook Twitter Annat 

1  X  

2 X X  

3 X X XX 

4  X  

5 X X  

6  X  

7  X  

8  X  

9  X  

10  X  

11 X   

12  X  

13 X X  

Totalt 5 12 2 

 
De förväntningar som vi hade inför under litteratursökningen var att majoriteten av sociala 
medier behöver ha en teknisk lösning när det kommer till att hantera eller motverka fake 
news. Det som förvånar oss mest är att Facebook inte hade lika stor andel eftersom Facebook 
har ca. 2,2 miljarder aktiva användare jämfört med Twitters 336 miljoner aktiva användare 
(Statista, 2018). Som tidigare nämnt blev fake news begreppet uppmärksammat i samband 
med presidentvalet i USA. Enligt Saez-Trumper (2014) beror detta på att Twitter används 
nuförtiden som ett slagfält för politiska konfrontationer. Majoriteten av användare som är 
involverade i politiska diskussioner använder olika verktyg och metoder som är fräcka för att 
få med andra användare till samma sida. Apostolidis et al. (2017) nämner att problematiken 
med fake news hos Twitter är den främsta orsaken till motivationen av att skapa ett nytt 
verktyg som ska hjälpa till med verifieringsprocessen av innehåll som publiceras på 
plattformen. 
 
I tabell 6 presenteras de utvalda studierna efter publiceringsår. Tanken med tabellen är att 
kunna illustrera under vilken period de olika tekniska verktygen testades på de olika sociala 
medietjänsterna. Tabellen visar att minst en studie har publicerats vartenda år mellan år 2014 
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och 2018. Tabellen indikerar på att Twitter är den plattform som behöver mest 
uppmärksamhet när det kommer till forskningen om att hantera eller motverka fake news. 
 
Tabell 6 Fördelning av studier med avseende av sociala medier per år. 

Social media 2014 2015 2016 2017 2018 

Facebook   1 3 1 

Twitter 1 1 2 4 4 

Annat     2 

 

3.2.2 Forskningsmetoder 
I denna systematiska litteraturöversikt valdes att analysera hur de olika studierna 
genomfördes. Forskningsmetoderna som användes i de utvalda studierna visar sig använda 
olika typer av kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder. Kvantitativa data är i form 
av nummer eller data som kan översättas till nummer. Kvalitativa data används till för 
beskrivning eller citat från intervjuer eller bilder (Sharp, 2015, s. 229). Det finns studier som 
kombinerar kvantitativa- och kvalitativa datainsamlingsmetoder för att komplettera varandra. 
Detta indikerar att man kan använda det mesta av datainsamlingsmetoder för att undersöka 
problemområdet.  
 
Användningen av forskningsmetoderna i studierna visade sig vara kvantitativt utförda, 
fallstudie, enkätundersökning och mixed method. En kvantitativ genomförd studie används 
för att ta reda på värden eller en bild över ett forskningsområde (Sharp, 2015, s. 231). För 
fallstudier används både kvalitativa och kvantitativa data med en kombination av 
forskningsmetod som observation, intervju och formulär. Genom att kombinera respektive 
forskningsmetoder går det att få en bra helhetssyn över området (Denscombe, 2016). En 
enkätundersökning är en kvantitativ metod som går ut på att få fram rådata som innehåller 
respondenternas svar. Frågor till denna typ av undersökning kan vara att ta reda på ålder, 
geografisk position eller annan typ av data (Sharp, 2015, s. 231). Mixed method fokuserar på 
insamling, analys och kombinera både kvantitativa och kvalitativa data i en studie (Creswell 
& Plano Clark, 2011). Den huvudsakliga skillnaden mellan en fallstudie och mixed method är 
att mixed method grundar sig på kvantitativa data för att få fram kvalitativa data (Fung & 
Siow, 2013). 
 
De tekniska lösningar som presenterats kan kombineras för att hitta nya framtida lösningar 
som ska motverka fake news på sociala medier. 7 av 13 artiklar använder en kvantitativ 
metod medan 4 av 13 artiklar använder en fallstudie. Endast 1 av 13 använder en 
enkätundersökning och likaså använder 1 av 13 artiklar mixed method (se bilaga 3). Siffrorna 
indikerar en stor variation av forskningsmetoder som går att genomföra inom fake news. 

3.2.3 Vilka metoder för att lösa eller hantera fake news-problemet diskuteras i 
forskningslitteraturen? 
Arbetets andra frågeställning var “Vilka metoder för att lösa eller hantera fake 
news-problemet diskuteras i forskningslitteraturen?”. Nedanför presenteras vilka metoder de 
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olika artiklarna använder, tekniska verktyg för att hantera fake news eller missinformation 
och resultat. Varje artikel är placerade i olika rubriker där de olika studierna har forskat inom 
respektive social medieplattform. 

3.2.3.1 Facebook 

How to Stop Spread of Misinformation on Social Media: Facebook Plans vs. Right-click 
Authenticate Approach: Den tekniska lösningen som heter Right-click Authenticate är en 
automatisk process som verifierar om ett inlägg på Facebook kan klassas som trovärdig. Den 
automatiska processen går till genom att granska, ranka och identifiera missinformation 
genom att använda sig av flera olika verktyg som sedan kombineras till ett. Med hjälp av 
detta verktyg som tillvägagångssätt kan den automatiska processen granska text, bild och 
video för att bedöma om källan är trovärdig eller ej. Användare som känner sig osäkra på om 
en källa är trovärdig eller ej kan använda sig av detta verktyg genom att högerklicka på 
inlägget där det finns olika alternativ att välja mellan, det relevanta alternativet här är 
“Authenticate”. Väljer en användare Authenticate betyder det inte att informationen i inlägget 
kommer att delas med någon, utan verktyget tar enbart fram nödvändig information för 
användaren om inlägget klassas som trovärdig eller ej. Informationen om inlägget kommer att 
presenteras på en ny sida som efterliknar Wikipedia, informationen presenteras i form av text 
och bild, där även årtal, författare och annan kritisk information publiceras för att bedöma 
källans trovärdighet (Pourghomi et al., 2017). 
 
Metoden som studien använder sig utav kallas för Business Process Modeling and Notation 
(BPMN). Det finns flertalet olika typer av tillvägagångssätt för att modellera affärsprocesser, 
dessa tillvägagångssätt kan vara Unified Modeling Language (UML), aktivitetsdiagram, och 
många mer. BPMN har blivit standardiserat efter ett flertal år, BPMN har blivit ett allt mer en 
populär notation för att modellera affärsprocesser. 
 
Denna metod användes i studien eftersom BPMN-notationen kan med lätthet läsa 
kommunikationsverktyg, detta medför även att det blir lättare att visualisera processen. Tack 
vare detta ansåg studiens författare att denna metod var det mest robusta 
kommunikationsverktyget mellan informationsteknologi och affärsprocesser. Studiens 
författare nämner att nackdelarna med BPMN är att ett system som kan innehålla många olika 
typer av processer så kan det bli för komplext att använda sig av BPMN-notationen, men just 
för deras egen studie som fokuserar på en process anser de att BPMN är den bästa metoden 
för dem att använda sig av, inte bara för att BPMN kan lättare läsa kommunikationsverktyg 
men även att BPMN kan användas för säkerhet, affärsregler, affärshändelser och kostnader 
inom ett system. Författarna anser även att denna metod kan bidra till en snabbare granskning 
av artiklar som är mer automatiskt kontrollerade och fungerar på olika webbläsare 
(Pourghomi et al., 2017). 
 
Som beskrevs i det övre stycket fungerar det tekniska verktyget på det sättet att användare 
kan högerklicka på ett inlägg på Facebook för att välja alternativet authenticate. När en 
användare valt detta alternativ kommer systemet att identifiera om nyheten, bilden eller 
videon har blivit autentiserad tidigare via deras tekniska verktyg. Om inlägget har blivit 
autentiserad tidigare kommer systemet öppna upp en ny sida åt användaren med nödvändig 
information om inlägget, till exempel om inlägget kan klassas som sann eller falsk. Det 
positiva med att använda samma tekniska verktyg är att när nästa användare väljer att 
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autentisera samma inlägg, bild, video eller text kommer processen gå betydligt mycket 
snabbare. 
 
Verktyget jobbar på en metanivå inom webbläsaren vilket gör att när en användare 
autentiserar ett inlägg på vilken social medietjänst som helst kommer det notifiera andra 
användare om inlägget är sann eller falsk.  
 
Det negativa med det tekniska verktyget är att det inte finns någon filtrering på det, med detta 
menas att användare skulle kunna autentisera vilka bilder, videos och inlägg som de önskar 
och därefter klassa dem som falska eller sanna källor, fake news och missinformation. 
Problemet med detta är att dessa bilder, videos och inlägg kan kunna användas senare med 
syfte att sprida fake news. Om en användare då klassat en bild som trovärdig eller sann kan 
det bli ett problem (Pourghomi et al., 2017). 

3.2.3.2 Twitter 

Automatic detection of satire in Twitter: A psycholinguistic-based approach: 
Det tekniska verktyget som används i denna studie heter WEKA och används inom 
maskininlärning. Weka använder olika algoritmer för att samla data och lära sig 
betéendemönster av fake news på Twitter. De algoritmer som WEKA använder sig av är 
Naive Bayes, Decision Trees och logistic regression. Verktyget har enbart testats med 
spanska och mexikanska artiklar från totalt åtta olika Twitter-konton, där fyra konton 
insamlade sannhetsenliga artiklar och de resterande fyra konton samlade in satiriska artiklar. 
WEKA används på Twitter och uppvisar ett genomsnittligt precisionvärde på 85,5 % över att 
bedöma sannhetshalten i de olika artiklar och Twitter-inlägg som genomgås av algoritmerna. 
I dagsläget är det inte möjligt att använda detta verktyg för engelska artiklar men författarna 
över denna studie har planer på att göra det möjligt i framtiden (Salas-Zárate et al., 2017). I 
denna studie använder de en metod som är uppdelad i tre delar vilket är, Text pre-processing, 
Feature extraction och Training of the machine learning algorithm. 
 
Pre-processing är uppdelad i tre delar, det första tillvägagångssättet består av att använda 
verktyget Twokenize. Twokenize delar upp Twitter-inlägget i olika symboler, Twokenize 
upptäcker även entiteter inom ett inlägg och i denna studie gäller det hashtags och 
webbadresser. Twokenize går igenom tre olika steg för varje inlägg, vilket är att ta bort 
replies och mentions som är representerade av @. Andra steget består av att ta bort alla 
webbadresser (URLs) från inläggen som börjar med http://, i det tredje steget tas alla 
hashtags(#) bort för att bättre förstå meningsuppbyggnaden och inläggen. 
Andra steget inom text pre-processing är att byta ut alla förkortningar i de olika inläggen, i 
studien tas exempel på detta upp, tb vilket är förkortningen för tambien och som betyder och 
skrivs om med verktyget NetLingo dictionary. Det sista steget inom text pre-processing 
består av att använda verktyget Hunspell. Hunspell är ett verktyg som stavnings kontrollerar 
inläggen och fixar felstavningar (Salas-Zárate et al., 2017). 
 
Andra steget i metoden var att använda Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC). Detta 
verktyg analyserar de psykolingvistiska egenskaperna på ett inlägg för att detektera satiriska 
mönster (Salas-Zárate et al., 2017).  
 
Tredje steget i studiens metod var Machine learning. I detta steg använde studien sig av 
verktyget WEKA, vilket är en samling av maskininlärning algoritmer som används för att 
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processa data, regressioner, clustering, associationsregler och visualisering (Salas-Zárate et 
al., 2017). 
 
Resultatet som presenteras i studien visade för positivitet vid användningen av studiens 
metoder för att detektera satiriska och icke satiriska inlägg. Resultatet visade på att 
lingvistiska egenskaper som punkter är viktigt när det kommer till att detektera satiriska 
inlägg. Det visade sig att satiriska texter oftast inte tar hänsyn till punkter, colons, 
utropstecken, apostrofer och citationstecken, därav kunde verktyget WEKA enklare se 
skillnaden mellan satiriska inlägg och icke satiriska inlägg. Satiriska inlägg innehåller även 
mer adverb än vad icke satiriska inlägg gör. WEKA kunde med 85,5 % säkerhet bedöma 
sannhet halten i de olika artiklar och Twitter-inlägg som genomgicks av algoritmerna 
(Salas-Zárate et al., 2017).  
 
Detection and visualization of misleading content on Twitter: I Apostolidis et al. (2017) 
studie presenteras ett verktyg som är baserat på en algoritm för att kunna detektera konton 
som avsiktligt sprider fake news inom Twitter. Verktyget jobbar självmant igenom de dataset 
som har applicerats.  
 
Det algoritmiska verktyget är byggt i två olika delar. Den första delen är en modell som är 
konstruerad för att lagra olika inlägg på Twitter och analyserar ett inlägg grundligt. Inlägget 
går genom en verifierings modul som granskar och jämför inlägget med de andra 
rapporterade fake news inlägg som finns lagrade i verifikationssamlingen. 
Verifikationssamlingen är hämtad från GitHub som är en webbplats för öppna källkoder 
(Apostolidis et al., 2017). 
 
Liknande tillvägagångssätt gäller för den andra modellen. Modellen granskar istället 
användare på Twitter och är användarbaserad. Genom att beräkna antalet vänner och följare 
kan denna modell dra en slutsats om det är ett falskt konto eller ett spam-konto. Resultatet 
med Apostolidis et al. (2017) algoritmiska verktyg visar goda resultat. Verktyget har fått ett 
högt precisionsresultat som visar möjligheten med att kombinera en analys av inlägg och 
användare på Twitter som fullt möjlig.  
 
Fake tweet buster: A webtool to identify users promoting fake news on Twitter: Fake Tweet 
Buster (FTB) - Ett webbaserat verktyg som identifierar missinformation på Twitter. 
Huvudsyftet med verktyget är att hjälpa användare att ta reda på om en bild eller ett inlägg är 
typen av missinformation (Saez-Trumper, 2014). Med webbaserat menas att ett verktyg är 
implementerad på en webbläsare och går att användas när man är på olika webbplatser. 
 
Det första steget börjar med att användaren får klistra in Twitter-länken eller Twitter-kontot 
som man vill granska. Ett inlägg som innehåller en bild granskas med en teknik som heter 
Reverse image search. Tekniken jämför inlägget med andra bilder från Google eller TinEye 
som beräknar antalet gånger den valda bilden har använts i olika sammanhang. Vidare 
jämförs resultatet från Reverse image search med en användar analys. Analysen tar fram 
informationen om antal inlägg, antalet följare och ålder på kontot för att förutsäga om man 
ska vara skeptisk till källan. Tredje steget returnerar en detaljerad sida med information som 
förutsäger om bilden i inlägget är falsk eller trovärdig. FTB-verktyget visar möjligheten att 
använda ett webbaserat verktyg för en snabb granskning av ett inlägg på Twitter. 
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Improving Spam Detection in Online Social Networks: Gupta och Kaushal (2015) presenterar 
ett verktyg som använder sig av tre olika algoritmer (Naive Bayes, clustering och decision 
trees) för att identifiera olika typer av innehåll på Twitter. Verktygets huvuduppgift går ut på 
att ta reda på vilka konton på Twitter som kan klassas som spammare och icke spammare. 
Dessa tre algoritmer kan appliceras självständigt för att klassificera ett konto som spammare 
eller icke spammare, men för att öka precisionssäkerheten har de kombinerat de tre 
algoritmerna till ett verktyg. 
 

● Naive Bayes algoritmen används för att räkna ut sannolikheten att ett konto klassas 
som spammare eller icke spammare. 

● Clustering är en självlärande algoritm, denna algoritm lär sig genom att analysera 
liknande svar i olika inlägg och ord som används i flera olika inlägg. Denna algoritm 
kan i sin tur dela upp konton i två klasser, spammare och icke spammare. 

● Decision trees algoritmen klassificerar Twitter-konton. I denna teknik skapas en 
trädstruktur upp, i trädstrukturen gör algoritmen ett val för varje nivå i trädet där 
Twitter-kontot är rotnoden. Eftersom algoritmen gör ett val för varje nivå i trädet 
kommer algoritmen jobba sig i uppåt i trädet tills sista noden nås, i denna nod 
bestämmer algoritmen i vilken klass som kontot ska indelas i (Gupta & Kaushal, 
2015). 

 
Som nämnt i tidigare stycke använder Gupta och Kaushal (2015) ett verktyg som består av tre 
algoritmer. Dessa tre algoritmer Naive Bayes, Clustering och Decision trees är även 
författarnas olika metoder för att genomföra sin studie. De valda metoderna visade ett positivt 
resultat. Överlag kunde algoritmerna detektera och klassificera konton med 87,9 % säkerhet 
som spammare eller icke spammare, algoritmerna kunde detektera icke spammare med 99,1 
% och spammare med 68,4 % säkerhet (Gupta & Kaushal, 2015). 
 
Tracing fake-news footprints: Characterizing social media messages by how they propagate: 
För att kunna identifiera fake news på Twitter använde Wu och Liu (2017) en algoritm som 
heter TraceMiner. Denna algoritm används som metod för att kunna detektera och analysera 
fake news inlägg och även spåra dessa inlägg tillbaka till källan. TraceMiner-algoritmen lär 
sig anpassa sig i de nätverk där konton som sprider missinformation på Twitter. Metoden går 
ut på att lokalisera hur många och vilka användare som ingår i nätverket. 
 
Resultatet av studien visar att TraceMiner är ett effektivt verktyg som ska användas för att ta 
reda på ett inläggs ursprungliga källa. Verktyget är som mest användbart när information på 
ett inlägg är otillräcklig (Wu & Liu, 2017). 
 
Anatomy of an online misinformation network: I denna studie används en Hoaxy. Hoaxy är 
en öppen plattform som undersöker publika inlägg på Twitter som innehåller en länk till en 
artikel. Syftet med användningen av verktyget är att det går snabbt att analysera ett inlägg 
(Shao et. al., 2018). 
 
Hoaxy är likt de ovan nämnda verktygen som jämför informationen med andra källor. Istället 
för att granska informationen som publiceras på sociala medier granskar verktyget mönster 
och strukturen på påståenden som sprids inom Twitter. När en användare vill söka efter 
information, går verktyget genom olika inlägg som används mest inom Twitter baserat på 
söktexten. Sökresultatet är resultatet av relevanta artiklar som delats mest baserat på 
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söktexten. Verktyget kan även illustrera en detaljerad vy över nätverk baserad på söktexten. 
 
Lokaliseringen av de olika nätverken visade sig vara många konton som är bottar, och har en 
låg trovärdighet värde. Samtidigt visade analysen på att många av nätverken samarbetade för 
att vidga spridningen av fake news eller missinformation. 
 
Automatically Identifying Fake News in Popular Twitter Threads: I Buntain och Golbecks 
(2017) studie presenterar de en metod för att automatiskt detektera fake news inom Twitter. 
Denna metod går ut på att markera inlägg på Twitter som sanna eller falska. Detta gjordes 
genom att använda BuzzFeeds dataset av 35 politiska artiklar där de är blandade av sanna och 
falska artiklar. För att deras självlärande system ska lära sig användes även två stora Twitter 
dataset som heter PHEME och CREDBANK. PHEME är ett dataset som handlar om 
konversationstrådar gällande rykten på Twitter, medans CREDBANK är ett dataset som 
handlar om konversationer om olika event.  
“Dataset kan användas för att ladda ned stora mängder data för en viss tidsperiod. När du har 
sparat ned ett dataset kan du själv filtrera och bearbeta informationen enligt dina behov, till 
exempel för att ta fram statistik.” (Sveriges riksdag, u.å.) 
 
Det som beskrivs i ovan nämnda stycke gällande att automatiskt detektera fake news inom 
Twitter är även studiens utvalda metod. Metoden går ut på att analysera tre olika datasets för 
att applicera det inom ett självlärande system för att detektera fake news inom Twitter. 
 
De olika dataset som var PHEME och CREDBANK gav olika resultat, men ändå positiva 
resultat. Det visade sig att PHEME identifierade potentiella falska inlägg med 66,93 % 
säkerhet och CREDBANK 70,28 %. Dessa resultat var innan de applicerades på datasetet 
BuzzFeed. Efter PHEME och CREDBANK hade applicerats på BuzzFeeds dataset skilde sig 
resultatet en del, det visade sig att PHEME presterade betydligt sämre, istället för 66,93 % 
säkerhet i detektionen av fake news blev resultatet 36,52 %. CREDBANK datasetet 
presterade betydligt bättre än vad PHEME gjorde efter det applicerats på datasetet BuzzFeed, 
resultatet blev då 65,29 % i jämförelse med det tidigare resultatet på 70,28 % (Buntain & 
Goldbeck, 2017). 
 
Misinformation in Online Social Networks: Detect Them All with a Limited Budget: 
Misinformation Detector heter verktyget som används i Zhang et al. (2016) studie. 
Verktygets syfte är att detektera fake news inom sociala medier med hjälp av algoritm som 
ska ta reda på hur olika fake news artiklar ser ut. Metoden går ut på att skapa en algoritm med 
en begränsad budget. Algoritmen ska ta reda på hur information utbyts mellan användare. 
 
Resultatet av verktyget visade sig vara problematiskt. Det fanns inget sätt att få fram 
informationen om den ursprungliga källan med hjälp av algoritmen. Verktyget behövde just 
den informationen för att kunna adressera och beräkna olika typer av fake news eller 
missinformation. 
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3.2.3.3 Facebook, Twitter och andra sociala medietjänster 
Recent developments in social spam detection and combating techniques: A survey: 
Detection-based, Demotion-based och Prevention-based är tre olika tekniker som studien 
fokuserar på. Dessa tre tekniker används för tre olika ändamål. Detection-based används för 
att identifiera spam och radera det, Demotion-based används för att minimera spam och 
Prevention-based används för att motverka spam genom att försvåra delningen av 
information på en webbplats (Chakraborty et al., 2016). 
 
I undersökningen dokumenterar Chakraborty et al. (2016) om olika metoder som går att 
använda för att detektera och motverka spam. Enligt författarna finns det olika typer av spam 
och olika tekniker för att hantera dessa. Det som kännetecknar spam enligt författarna är till 
exempel skadliga länkar, falska konton, spam bomber och falska omdömen. Spam bomber är 
ett sätt där flera användare kommenterar liknande åsikter för att sedan kunna sprida med hjälp 
av taggar. Detta leder till att inlägget klassas som ett trendinlägg på olika sociala nätverk. 
Undersökningen diskuterar olika tillvägagångssätt som olika användare kan tillämpa för att 
hantera information som publiceras på sociala medier. 
 
The spread of medical fake news in social media – The pilot quantitative study: BuzzSumo 
Enterprise Application (BEA) - Ett analysverktyg som går att använda på olika sociala 
medieplattformar. Verktyget analyserar en webbplats och redovisar resultat om vad för typ av 
innehåll det är (Przemyslaw et. al., 2018). 
 
Studien går ut på att analysera verktyget och försöka detektera olika typer av medicinska fake 
news. Fabricerade, manipulerade, reklam, irrelevanta och otillräckliga nyheter är exempel 
som författarna tar upp som hör till fake news. Tillvägagångssättet för detektionen av fake 
news sker genom BEA-webbapplikation. 
 
Resultatet visar att majoriteten av de granskade artiklarna är klassade som fake news. De 
artiklar som delades mest handlade om cancer, neoplasmer, vacciner, hjärtattack, AIDS/HIV, 
hypertoni, stroke och diabetes. Przemyslaw et. al (2018) beskriver detta som ett problematiskt 
område som man bör jobba vidare med. 
 
Fake news and ideological polarization: Filter bubbles and selective exposure on social 
media: I Spohrs (2017) studie diskuterar han den ideologiska polariseringen och filterbubblor 
som finns inom sociala medier. Dessa filterbubblor är baserade på algoritmer som 
personifierar en användares flöde genom att visa information gällande en användares tidigare 
sökningar, klick och beteende. Vilket leder till att användare blir tilldelad liknande 
information om nyheter, fake news och produkter etc. 
 
Denna studies metod går ut på att analysera olika typer av ideologiska polariseringar och 
filterbubblor. I studien analyserar de hur filterbubblor betéer sig, det vill säga hur dessa 
filterbubblor personifierar en användares flöde. Filterbubblor gör att en del användare som 
navigerat till en hemsida som sprider fake news kommer att återigen få information i sitt 
flöde som bestämt är fake news från samma hemsida. Samma sak gäller även för ideologiska 
polariseringar (Spohr, 2017). 
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Det finns algoritmer inom sociala medier som selektivt väljer ut information som ska visas 
för en användare. Dessa algoritmer väljer ut informationen baserat på vad användaren tidigare 
gillat, kommenterat och delat. Detta gör att användarna placeras i filterbubblor, vilket gör att 
en användare blir matad med information. Denna information kan gälla personliga eller 
politiska åsikter. Algoritmerna kan då selektivt välja ut politisk information till en användare 
eftersom algoritmen uppfattar användaren på en viss sida av politiken, vilket kan leda till att 
användaren enbart ser en syn på det hela. Spohr (2017) nämner att stora företag som 
Facebook, Google och Twitter behöver ta mer ansvar för fake news och missinformation, de 
kan inte längre neka deras roll i att bekämpa fake news med tanke på deras betydande 
redaktionella befogenheter (Spohr, 2017). 
 
The current state of fake news: challenges and opportunities: The FiB System granskar ett 
innehåll som har publicerats på Facebook eller Twitter. Verktyget granskar artiklar eller 
inlägg som publiceras på Facebook och Twitter. Tillvägagångssättet är en algoritm som 
kontrollerar och markerar om ett innehåll är verifierad eller saknar trovärdighet (Figueira & 
Oliveira, 2017). 
 
Det algoritmiska verktyget används till deras studie för att detektera fake news på Twitter och 
Facebook. Verktyget är webbaserat och testades på Google Chrome som är en webbläsare. 
FiB-systemet kontrollerar testpersonernas sociala flöden och markerar varje inlägg som falsk 
eller trovärdig. 
 
Enligt Figueira och Oliveira (2017) är sökandet efter det perfekta systemet som ska motverka 
fake news en demokratisk krock med tanke på yttrandefriheten. Figueira och Oliveira (2017) 
menar även att vi redan har de nödvändiga verktygen, resurserna och den rätta teknologin för 
att jobba mot en bättre lösning för detta problem. 
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4 Slutsatser och diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 
Fake news har som tidigare nämnt nyligen blivit uppmärksammat i samband med det 
amerikanska presidentvalet. Från och med i år är det två år sedan det ägde rum, och i 
samband med valet spreds en stor mängd fake news på sociala medier. Detta av anledningen 
för att vilseleda en faktabaserad artikel för att gynna den motsatta parten (Fredriksen, 2017). 
 
Resultatet från samtliga artiklar visar hur långt forskningen har kommit när det gäller 
hanteringen av fake news på sociala medier. Vi fann att forskarna fokuserade på att lokalisera 
uppståndet av källorna som sprider fake news på sociala medier. De presenterade studierna 
visar olika typer av forskningsmetoder som går utmärkt att använda för denna typ av 
ändamål. Med hjälp av matrisen som utformades för analysdelen kunde vi avläsa och 
kartlägga de olika studiernas metoder, sociala medietjänster, resultat och de tekniska 
verktygen som respektive artikel handlade om (se Bilaga 2). Detta gav oss en helhetsbild över 
ett problemområde som har uppstått i samband med presidentvalet i USA och eventuellt 
problematik som uppstod innan händelsen. Begreppet fake news har använts i artiklarna som 
publicerades år 2016 eller senare, och missinformation eller desinformation används tidigare. 
Detta visar att fake news har blivit ett begrepp som uppstod i samband med presidentvalet i 
USA. 
 
I nio studier används någon typ av algoritmiskt verktyg. Genom olika typer av algoritmiska 
verktyg visar detta att andra studier har tagit inspiration från varandra. Ett exempel är 
Misinformation in Online Social Networks: Detect Them All with a Limited Budget där 
verktyget är utformad med en begränsad budget. Enligt Zhang et al. (2016) ersätts olika 
matematiska beräkningar till författarnas egna som skulle få en bättre precisionsgrad än de 
existerade. 
 
Den sociala medietjänst som används i majoriteten av studierna är Twitter. Enligt 
Saez-Trumper (2014) beror detta på att Twitter används nuförtiden som ett slagfält för 
politiska konfrontationer. Totalt används Twitter (12), Facebook (5) och annat (2) för 
respektive studier. 
 
I de alla olika studierna presenteras olika typer av tekniska verktyg och metoder. I studierna 
kombineras tekniska verktyg och metoder som visar en positiv trend. De flesta verktygen som 
presenteras visar goda möjligheter med implementeringen på olika stora sociala 
medieplattformarna. Ett samband som vi såg mellan de olika verktygen att de var 
konstruerade med en algoritmisk formel. Formeln var till för att hitta olika typer av mönster 
och egenskaper hos fake news. 

4.2 Svagheter hos studierna i översikten 
Bland de utvalda studierna visade det sig att ett tekniskt verktyg går att missbruka, 
manipulera. I studien Zhang et al. (2016) används Misinformation Detector för att detektera 
fake news på sociala medier med en egen framtagen algoritm. Resultatet visade sig vara 
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problematiskt då möjligheten med bakomliggande detaljer inte går att få tag på som ledde till 
ett oanvändbart verktyg. 
 
I studien av Pourghomi et al. (2017) beskriver de verktyget Right-click Authenticate. Detta 
verktyg visade på positiva resultat om verktyget skulle användas av många användare. Det 
problematiska med detta verktyg är att det inte finns någon filtrering. Alla användare som 
använder detta verktyg kan högerklicka på ett inlägg på en social medietjänst och välja 
alternativet authenticate och därefter kommer verktyget att presentera information om 
inlägget. Den negativa aspekten med detta verktyg är att användarna kan högerklicka och 
välja authenticate på vilka bilder, videos och inlägg som de önskar, därefter kan de välja att 
klassificera dessa som falska eller sanna källor. Om dessa bilder, videos eller inlägg skulle 
komma att återanvändas för framtida syfte och vara klassade som sanna fast de var falska 
skulle det kunna uppstå problematik. 
 
I Spohrs (2017) studie om filterbubblor visade det ett oroväckande resultat. Spohr (2017) 
menar att algoritmer selektivt väljer ut information om vad som ska visas i en användares 
nyhetsflöde, vilket kan vara problematiskt. Detta baseras på vad användare tidigare gillat, 
kommenterat och delat. Som tidigare nämnt kan då användare bli tilldelad liknande 
information som de tidigare gillat, delat eller kommenterat. Dessa filterbubblor skulle kunna 
manipuleras av användare för att enbart se en viss typ av information, det kan vara användare 
som har starka politiska åsikter, men som enbart vill se och läsa specifikt om en 
presidentkandidat. Detta kan ske om en användare ständigt gillar, kommenterar eller delar 
inlägg som berör denna kandidat, då kommer algoritmerna som dessa filterbubblor baseras på 
att selektivt välja ut denna information åt användaren och presentera det i användarens 
nyhetsflöde. 

4.3 Metoddiskussion 
Totalt har 13 artiklar blivit granskade med hjälp av Sarka och Ipsens (2017) metod för 
genomförandet av en systematisk litteraturöversikt. Den tillämpade metoden har fungerat väl 
för studiens syfte. Vi fann totalt 13 artiklar som har starka egenskaper och motivation till att 
ett verktyg ska appliceras på en social medieplattform inom en snar framtid. 
 
I denna kunskapsöversikt använder vi tre databaser, ScienceDirect, Scopus och Web of 
Science. Enligt Eriksson Barajas et al. (2013) ska det finnas ett antal studier inom 
forskningsfältet när man genomför en systematisk litteraturöversikt. Genom att använda tre 
databaser ökar det chansen för oss att hitta relevanta studier. 
 
Artiklarna som valdes ut i översikten var skrivna på engelska. Vi behövde tolka dem och 
översätta dem från engelska till svenska. I vissa artiklar var det svårt att tolka vad de ville 
tyda och därför kan feltolkningar och missförståelse uppstå. Vi har däremot gjort ett yttersta 
för att det inte ska ske. 
 
Vi fann att metoden för genomförandet av den systematiska litteraturöversikten fungerade på 
ett utmärkt sätt. Tillvägagångssättet gav oss mer förståelse och kunskap över forskningsläget 
gällande fake news på sociala medier. 
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4.4 Begränsningar 

En begränsning som uppstod under arbetsgången var tiden. I början av arbetets gång hade vi 
stora problem med att välja ett ämnesområde. Till slut kom vi fram till att vi ville studera om 
fake news på sociala medier i form av en systematisk litteraturöversikt. Det svåra med arbetet 
var att tolka de olika algoritmiska begrepp som uppstod bland de olika studierna. Det 
förekom begrepp och ord som inte hade någon direkt översättning på svenska. Om studierna 
hade förklarat de olika begreppen mer utförligt, skulle det vara en god möjlighet för oss att 
dela med oss av våra egna tolkningar. 
 
En positiv aspekt var att vi jobbade i par, men det bidrog också till vissa begränsningar. 
Begränsningarna med att jobba i par var att vi har olika åsikter om hur den systematiska 
litteraturöversikten skulle genomföras, men även hur begrepp skulle tolkas. 

4.5 Förslag till vidare forskning 
Användningen av forskningsmetoderna som de olika studierna använder sig av visar stora 
möjligheter för framtida studier inom samma problemområde. De presenterade artiklarna 
visar olika sätt och möjligheter att hantera fake news på sociala medier och även olika 
forskningsmetoder som går att använda för området.  
 
I takt med den tekniska utvecklingen kan denna systematiska litteraturöversikt bli föråldrad. 
Därför behöver vi flera prospektiva studier, studier som tyder på långsiktiga lösningar som 
bygger på vetenskapliga former och i efterhand följer händelser som redan ägt rum. 
 
Vi skulle även vilja se andra studier som även fokuserar på implementering av tekniska 
verktyg på Facebook. I denna systematiska litteraturöversikt användes Facebook enbart fem 
gånger jämfört med Twitter tolv gånger.  
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G. 
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WEKA 

ScienceD
irect 

Recent 
developments 
in social spam 
detection and 
combating 
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and 
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Policy and 
Technology, 
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content on 
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Kompatsiaris, Y., 
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l Journal of 
Multimedia 
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Retrieval, 
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Bilaga 2 
Artikel Forskningsmetod Tekniska lösningar Social media Resultat 

Salas-Zárate, 
Paredes-Valverde, 
Rodriguez-García, 
Valencia-García, & 
Alor-Hernández. 
(2017). Automatic 
detection of satire 
in Twitter: A 
psycholinguistic-ba
sed approach. 
Knowledge-Based 
Systems, 128, 
20-33. 

Kvantitativ WEKA Twitter Satiriska texter tar 
oftast ej hänsyn till 
punkter, colons, 
utropstecken, 
apostrofer och 
citationstecken, 
därav kan verktyget 
WEKA enklare se 
skillnaden mellan 
satiriska inlägg och 
icke satiriska 
inlägg. Weka 
kunde med 85,5 % 
sannolikhet 
bedöma om ett 
inlägg var satirisk 
eller ej. 

Chakraborty, Pal, 
Pramanik, & 
Ravindranath 
Chowdary. (2016). 
Recent 
developments in 
social spam 
detection and 
combating 
techniques: A 
survey. Information 
Processing and 
Management,52(6), 
1053-1073. 

Enkätundersökning Detection-based 
 
Demotion-based 
strategies 
 
Prevention-based 
strategies 

Twitter 
Facebook 

Undersökningen 
diskuterar olika 
tillvägagångssätt 
som olika 
användare kan 
tillämpa för att 
hantera information 
som publiceras på 
sociala medier.  

Przemyslaw, M. 
W., 
Kasprzycka-Wasza
kc, W., & 
Kubanek, A. 
(2018). The spread 
of medical fake 
news in social 
media – The pilot 
quantitative study. 
Health Policy and 
Technology, 7(2), 
115-118. 

Kvantitativ BuzzSumo 
Enterprise 
Application 

Facebook 
Twitter 
LinkedIn 
Pinterest 

Resultatet visar att 
majoriteten av de 
granskade 
artiklarna är 
klassade som fake 
news. De artiklar 
som delades mest 
handlade om 
cancer, 
neoplasmer, 
vacciner, 
hjärtattack, 
AIDS/HIV, 
hypertoni, stroke 
och diabetes. 
Przemyslaw et. al 
(2018) beskriver 
detta som ett 
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problematiskt 
område som man 
bör jobba vidare 
med.  

Apostolidis, L., 
Boididou, C., 
Kompatsiaris, Y., 
Papadopoulou, O., 
Papadopoulos, S., 
& Zampoglou, M. 
(2018). Detection 
and visualization of 
misleading content 
on Twitter. 
International 
Journal of 
Multimedia 
Information 
Retrieval, 7(1), 
71-86. 

Kvantitativ Algoritmiskt 
baserat verktyg 

Twitter Resultatet med 
Apostolidis et al. 
(2017) algoritmiska 
verktyg visar goda 
resultat. Verktyget 
har fått en hög 
precisions resultat 
som visar 
möjligheten med 
att kombinera en 
analys av inlägg 
och användare på 
Twitter är fullt 
möjligt.  

Spohr, D. (2017). 
Fake news and 
ideological 
polarization: Filter 
bubbles and 
selective exposure 
on social media. 
Business 
Information 
Review, 34(3), 
150-160. 

Fallstudie Artificial 
intelligence 
 
Filter bubbles 

Facebook 
Twitter 

Användare blir 
placerade i 
filterbubblor, vilket 
gör att de kan bli 
matade med 
information. Spohr 
(2017) nämner att 
större företag som 
Facebook, Google 
och Twitter 
behöver ta mer 
ansvar för fake 
news eftersom de 
har betydande 
redaktionella 
befogenheter. 

Saez-Trumper, D. 
(2014). Fake tweet 
buster: A webtool 
to identify users 
promoting fake 
news on Twitter. 
HT 2014 - 
Proceedings of the 
25th ACM 
Conference on 
Hypertext and 
Social Media, 
316-317. 

Mixed method Reverse image 
searching. 
 
User analysis 
 
Crowd sourcing 

Twitter FTB-verktyget 
visar möjligheten 
att använda ett 
webbaserat verktyg 
för en snabb 
granskning av ett 
inlägg på Twitter. 

Gupta, A., & 
Kaushal, R. (2015). 
Improving spam 
detection in Online 

Kvantitativ Naive Bayes 
 
Clustering 
 

Twitter De valda 
metoderna visade 
på ett positivt 
resultat. Överlag 
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Social Networks. 
Cognitive 
Computing and 
Information 
Processing (CCIP), 
2015 International 
Conference on, 1-6. 

Descision trees kunde algoritmerna 
detektera och 
klassificera konton 
med 87,9 % 
säkerhet som 
spammare eller 
icke spammare, 
algoritmerna kunde 
detektera icke 
spammare med 
99,1 % och 
spammare med 
68,4 % säkerhet. 

Wu, L., & Liu, H. 
(2018). Tracing 
fake-news 
footprints: 
Characterizing 
social media 
messages by how 
they propagate. 
WSDM 2018 - 
Proceedings of the 
11th ACM 
International 
Conference on Web 
Search and Data 
Mining 
2018-Febuary, 
637-645. 

Kvantitativ TraceMiner 
algorithm 

Twitter Resultatet av 
studien visar sig att 
TraceMiner är en 
effektiv verktyg 
som ska användas 
för att ta reda på 
om ett inläggs 
ursprungliga källa. 
Verktyget är som 
mest användbar när 
information på ett 
inlägg är 
otillräcklig. 

Shao, C., Pik-Mai, 
H., Wang, L., 
Jiang, X., 
Flammini, A., 
Menczer, F., & 
Ciampaglia, G. 
(2018). Anatomy 
of an online 
misinformation 
network. 
ArXiv.org, 13(4), 
E0196087. 

Kvantitativ Hoaxy Twitter Lokaliseringen av 
de olika nätverken 
visade sig vara 
många konton som 
är bottar, och har 
en låg trovärdighet 
värde. Samtidigt 
visade analysen på 
att många av 
nätverken 
samarbetade för att 
vidga spridningen 
av fake news eller 
misinformation. 

Buntain, C., & 
Golbeck, J. (2017). 
Automatically 
Identifying Fake 
News in Popular 
Twitter Threads. 
Smart Cloud 
(SmartCloud), 
2017 IEEE 
International 

Kvantitativ BuzzFeed 
Fact-Checking 

Twitter Efter PHEME och 
CREDBANK hade 
applicerats på 
BuzzFeeds dataset 
skilde sig resultatet 
en del, det visade 
sig att PHEME 
presterade betydligt 
sämre, istället för 
66,93 % säkerhet i 
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Conference on, 
208-215. 

detektionen av fake 
news blev resultatet 
36,52 %. 
CREDBANK 
datasetet presterade 
betydligt bättre än 
vad PHEME gjorde 
efter det applicerats 
på datasetet 
BuzzFeed, 
resultatet blev då 
65,29 % i 
jämförelse med det 
tidigare resultatet 
på 70,28 % 

Pourghomi, P., 
Safieddine, F., 
Masri, W., & 
Dordevic, M. 
(2017). How to 
stop spread of 
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