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Ämne Underlag inför aktualitetsdebatten vid temasessionen den 31 mars 2020 i Helsing-

fors - Desinformation som hot mot den nordiska modellen: hur försvarar vi demokra-

tin och bekämpar informationskaos och falska nyheter som undergräver den? 

  
 

Desinformation som hot mot den nordiska modellen 

Informationskaos och falska nyheter är ett prioriterat tema i det isländska presiden-

skapsprogrammet för 20201. I programmet konstateras att informationskaos och 

falska nyheter utgör ett hot mot världsfreden genom att förtroende, demokratiska 

värderingar och mänskliga rättigheter undergrävs. 

 

Bakgrund 

Spridandet av desinformation och propaganda är ett gammalt fenomen. Genom 

historien har politiska ledare använt desinformation och propaganda för att skaffa sig 

politiska fördelar och för att övertyga väljare. Ett känt exempel är givetvis det nazist-

iska propagandaministeriet, lett av Joseph Goebbels men även britterna använde 

propaganda genom flygblad och radioutsändelser för att sänka moralen bland tyska 

soldater och medborgare. 

 

Under 2000-talet har användningen och inverkan av desinformation exploderat och 

blivit ett utbrett fenomen. Bland annat förväxlas ofta desinformation – som är ute ef-

ter att ljuga och presentera fakta som ser äkta ut trots att den inte är det – med satir-

nyheter. Satirnyheternas syfte är helt annorlunda och syftar snarare till att informera 

läsaren om en åsikt eller förlöjliga en person eller ett fenomen på ett humoristiskt 

sätt.  

 

Ryssland använde desinformation när de skapade ett eget narrativ gällande flygplan-

solyckan i Ukraina 2014. Malaysia Airlines Flight 17 störtade efter att ha blivit ner-

skjutet av ryskstödda ukrainska rebeller med en rysk missil. Efter händelsen började 

desinformation bli mer frekvent på den statliga ryska nyhetskanalen RT. NATO med-

delande 2016 att de hade observerat en signifikant ökning av desinformation och 

rysk propaganda sedan invasionen av Krim 2014. Desinformation som hade sitt ur-

sprung i den ryska regeringen fick internationell spridning via nyhetsbyrån Reuters 

och publicerades också på de mest populära nyhetssidorna i USA.  

 
Definition 
Under sitt presidentskap har Donald Trump ofta använt uttrycket "fejknyheter" (eng. 
fake news) om kritik av hans politik från traditionella medieföretag som The New 
York Times, CNN, ABC News, Washington Post, Newsweek och Time. Sedan Donald 

                                                                                                                                                                                        
1 https://www.norden.org/da/node/41362  

https://www.norden.org/da/node/41362
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Trump började använda ”fake news” för att smutskasta etablerade mediers bevak-
ning, har det fått fel betydelse. Forskningen visar istället att nyheter från etablerade 
medier framförallt är samhällsinformation. Desinformation är därför ett bättre be-
grepp än falska nyheter. Desinformation kan definieras som information som med-
vetet skapats för att påverka genom att använda missvisande underlag eller tolk-
ningar. 

 

Forskning 

Forskningsprojketet Computational Propaganda Research Project2 vid Oxford Uni-

versity har sedan 2017 övervakat regeringars eller politiska partiers datagenererade 

manipulering av sociala medier. De tre huvudsyften man har sett är att undertrycka 

fundamentala mänskliga rättigheter; misskreditera den politiska oppositionen och 

överrösta meningsmotståndare. I 2019 års rapport har man bevis för att i 70 länder 

har minst ett politiskt parti eller regering ägnat sig åt manipulering av sociala medier, 

vilket är en ökning med 150 procent sedan 2017. 

 

Centre for International Governance Innovation och analysföretaget IPSOS genom-

för varje år en attitydundersökning3 om internetsäkerhet och tillit bland 25 000 inter-

netanvändare över hela världen. Den senaste, från 2019, visar att 75 procent av de 

tillfrågade menar att sociala medier är ansvariga för deras misstro mot internet. 86 

procent säger att de har blivit lurade av desinformation.  

 

Dagsaktuella exempel på faran med desinformation är historier som florerar på nätet 

om Coronavirusets ofarlighet och om vacciners farlighet, t.ex. den påstådda kopp-

lingen mellan mässlingsvaccin och autism. På samma sätt sprids desinformation om 

klimatförändringarna. Historier som dessa riskerar naturligtvis att sprida Coronaviru-

set och mässlingen ytterligare, liksom att människor som inte tar klimatförändring-

arna på allvar heller inte tar ett personligt ansvar för att rädda miljön. För att mot-

verka ryktesspridningen om Coronaviruset har WHO lagt upp en sida på sin webb-

plats med fakta om de myter som sprids.4 Enligt nyhetsbrevet Euractive5 har också 

EU:s Rapid Alert System (se nedan) aktiverats med anledning av ett flertal desin-

formationskampanjer om Coronaviruset. 

 

Metoderna för att sprida desinformation är flera: så kallade trollfabriker med an-

ställda personer som under falska identiteter driver opinion i sociala medier eller an-

vändning av ”bottar” som är programmerade att duplicera budskap i nätverk i sociala 

medier. En forskningsrapport från MIT i Boston, som publicerades i tidskriften Sci-

ence 20186 visar att en sann nyhet på Twitter sällan nådde fler än 1000 användare 

                                                                                                                                                                                        
2 https://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2019/09/CyberTroop-Report19.pdf  

3 https://www.cigionline.org/internet-survey-2019?gclid=CjwKCAiA-

vLyBRBWEiwAzOkGVHzbg3GqZggtGCp_K0Ky0JOBomLyBlZEmix2l-tEjCiYxqbZueeO3BoCxpUQAvD_BwE  

4 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters  

5 https://www.euractiv.com/section/digital/news/digital-brief-the-coronavirus-

edition/?utm_source=EURACTIV&utm_campaign=1791151377-

digital_brief_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c59e2fd7a9-1791151377-116245559  

6 https://science.sciencemag.org/content/359/6380/1146  

https://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2019/09/CyberTroop-Report19.pdf
https://www.cigionline.org/internet-survey-2019?gclid=CjwKCAiA-vLyBRBWEiwAzOkGVHzbg3GqZggtGCp_K0Ky0JOBomLyBlZEmix2l-tEjCiYxqbZueeO3BoCxpUQAvD_BwE
https://www.cigionline.org/internet-survey-2019?gclid=CjwKCAiA-vLyBRBWEiwAzOkGVHzbg3GqZggtGCp_K0Ky0JOBomLyBlZEmix2l-tEjCiYxqbZueeO3BoCxpUQAvD_BwE
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.euractiv.com/section/digital/news/digital-brief-the-coronavirus-edition/?utm_source=EURACTIV&utm_campaign=1791151377-digital_brief_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c59e2fd7a9-1791151377-116245559
https://www.euractiv.com/section/digital/news/digital-brief-the-coronavirus-edition/?utm_source=EURACTIV&utm_campaign=1791151377-digital_brief_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c59e2fd7a9-1791151377-116245559
https://www.euractiv.com/section/digital/news/digital-brief-the-coronavirus-edition/?utm_source=EURACTIV&utm_campaign=1791151377-digital_brief_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c59e2fd7a9-1791151377-116245559
https://science.sciencemag.org/content/359/6380/1146
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medan en falsk nyhet kunde delas av 100 000 användare. Spridningen av falska ny-

heter gick dessutom snabbare, i synnerhet gällde detta falska politiska nyheter. I en 

intervju med svenska Dagens Nyheter7 konstaterar forskarna att visserligen ökar 

automatiserade robotar spridningen av nyheter men de ökar spridningen av falska 

och sanna nyheter lika mycket. Slutsatsen är att det är människor som gör så att 

falska nyheter sprids så långt och så snabbt och att det är innehållet, som ska vara 

sensationellt, oväntat och komma med ny information, som gör att det får spridning. 

Enligt forskarna kan en orsak vara att människor som sprider den typen av falska ny-

heter får högre social status eftersom det verkar som de har tillgång till unik insider-

information.  

 

Tillit till medier – Nordiskt expertmöte 

De nordiska länderna delar många likheter när det gäller samhällsuppbyggnad, ut-

bildningsnivåer och hur långt den digitala utvecklingen har nått. Den digitala utveckl-

ingen har fört med sig att medborgarna får sina nyheter från oreglerade sociala me-

dier, som Facebook och Twitter, snarare än traditionella medier som dagstidningar, 

radio och tv. Samtidigt visar Eurobarometern, EU-kommissionens undersökning om 

medborgarnas åsikter i olika samhällsfrågor, samt medieförtroende och mediekon-

sumtion att invånarna i Finland, Danmark och Sverige har större förtroende för radio 

och tv än andra invånare i EU-länderna. Nordborna har även högt förtroende för 

textmedier (written press), medan tilliten till internet och sociala medier är lägre än i 

många andra länder.8 Detsamma gäller för Norge9  och Island, även om tilliten har 

minskat där, enligt den senast undersökningen som har stått att finna10. 

 

Desinformation riskerar dock att undergräva förtroendet för medier och i förläng-

ningen förtroendet för samhällets institutioner och demokratiska processer. I sep-

tember 2017 arrangerade Nordiska ministerrådet ett expertmöte med inbjudna jour-

nalister, forskare och branschorganisationer. Mötet konstaterade att upphovet till 

desinformation och propaganda kan ha olika källor: dels statliga aktörer som vill 

destabilisera egna eller andra länder genom att skapa misstillit till demokratiska pro-

cesser, dels ideologiska grupperingar som sprider hatideologier, ofta av politisk, reli-

giös eller främlingsfientlig natur. En ytterligare källa till falska nyheter kommer från 

dem som har ekonomiska incitament att göra det, ofta ungdomar som fabricerar ny-

heter för att skapa klick på annonser.  

 

Mötet konstaterade även att metoderna som man använder sig av i spridandet av 

desinformation, vare sig det gäller regeringar eller enskilda är att spela på folks käns-

lor. Desinformationen, som ofta kan innehålla ett korn av sanning för att skapa tro-

värdighet, är ofta inlindad i ett känslomässigt narrativ vilket tenderar att mobilisera 

människor till skillnad från fakta. Människor tenderar att hålla sig till det som bekräf-

                                                                                                                                                                                        
7 https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/falska-nyheter-sprids-fortare-och-nar-fler/  

8 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2255  

(se Annex) 

9 https://medietilsynet.no/om/aktuelt-2019/atte-av-ti-har-tillit-til-norske-medier/  

10 https://mmr.is/frettir/birtar-nieurstoeeur/588-traust-til-fjolmidla  

https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/falska-nyheter-sprids-fortare-och-nar-fler/
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2255
https://medietilsynet.no/om/aktuelt-2019/atte-av-ti-har-tillit-til-norske-medier/
https://mmr.is/frettir/birtar-nieurstoeeur/588-traust-til-fjolmidla
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tar hans eller hennes världsbild, vilket gör det ointressant om det som skrivs är sant 

eller falskt.  

 

Experterna på mötet efterlyste ett ökat nordiskt samarbete för att bekämpa desin-

formation och propaganda, bl.a. genom ett utökat och utvecklat samarbete mellan 

de nordiska mediemyndigheterna om Media- och informationskunnighet; främjandet 

av ett nordiskt samarbete mellan mediaorganisationernas faktakontrollsredaktioner, 

t.ex. genom en gemensam databas eller gemensamma möten/konferenser. 

 

I den rapport som publicerades i förlängningen av expertmötet, Fighting Fakes – The 

Nordic Way11 gavs ett antal rekommendationer till den politiska nivån: stöd för att 

främja ett pluralistiskt medielandskap, undersökande journalistik och faktakontrolls-

redaktioner; främjande och samarbete kring Media- och informationskunnighet; av-

stå från lagstiftning vilket riskerar att hota yttrande- och tryckfriheten. 

 

Arbetet i EU med att bekämpa desinformation 

EU kommission har tillsammans med övriga EU institutioner och medlemsstaterna 

gjort det till en huvudprioritet att möta hot mot allmänna val och att stärka mot-

ståndskraften i de demokratiska systemen. I Meddelande om bekämpande av desin-

formation online: en EU-strategi12,  från 2018, definierar kommissionen desinformat-

ion som: ” bevisligen oriktiga eller missvisande uppgifter som skapas, presenteras 

och sprids för att uppnå ekonomisk vinning eller avsiktligt vilseleda allmänheten, och 

som kan orsaka skada för allmänheten”. I meddelandet konstaterar kommissionen 

att ”den främsta skyldigheten för statliga aktörer när det gäller yttrandefrihet och 
mediernas frihet är att avhålla sig från inblandning och censur och att skapa ett 
gynnsamt klimat för inkluderande och pluralistisk offentlig debatt.” 
 
Baserat på meddelandet har EU antagit en åtgärdsplan, Action Plan against Disin-

formation13 med ett antal strategiska åtgärder för att bygga upp kompetens och för 

att stärka samarbetet mellan medlemsstaterna och EU institutionerna. Åtgärderna 

inkluderar: 

• Stärka Strategic Communications Task Forces, EU Hybrid Fusion Cell och 

EU delegationernas förmåga att upptäcka och analysera hot genom att an-

ställa specialister till organen och genom tillskott till deras budgetar. 

• Etablera ett Rapid Alert System mellan EU institutionerna och medlemssta-

terna för att dela data om desinformationskampanjer och skicka ut varningar 

om förestående kampanjer.  

• Etablera en frivillig uppförandekod. I 2018 undertecknade Google, Fa-

cebook, Twitter och Mozilla en uppförandekod där de förbinder sig att: vara 

transparant med vilka som står bakom politiska annonser; stänga ner falska 

konton och identifiera och märka automatiska ”bottar”; utveckla indikatorer 

för pålitlighet och prioritera autentisk information samt utveckla verktyg som 

                                                                                                                                                                                        
11 http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1200348&dswid=6357  

12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0236  

13 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/action_plan_against_disinformation.pdf  

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1200348&dswid=6357
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0236
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/action_plan_against_disinformation.pdf
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gör det lättare för medborgarna att hitta alternativa perspektiv. I perioden 

januari-maj 2019 stängde Facebook ner 2,2 miljarder falska konton, Google 

agerade mot 130 000 EU-baserade konton som kränkte deras annons-policys 

och Twitter utmanade 77 miljoner spam-konton. 

• Öka medvetenheten och stärka den samhälleliga motståndskraften. Ge-

nom bl.a. främjande av Media- och informationskunnighet under t.ex. Euro-

pean Media Literacy Week och genom att stärka kvalitetsjournalistik och 

oberoende faktagranskare, bl.a. via nätverksprojektet Social Observatory for 

Disinformation and Social Media Analysis (SOMA) och genom investeringar i 

ny teknologi via Horizon-programmet hoppas kommissionen att medborgar-

nas förmåga att upptäcka desinformation ska öka. 

• Skydda allmänna val. I samband med valet till Europaparlamentet genom-

fördes övningar i länderna för att förbereda sig mot cyberattacker. Riktlinjer 

utfärdades för hanteringen av personuppgifter och länderna uppmanades till 

att främja transparens vad gäller politiska annonser.14 

 

I den rapport om de framsteg som gjorts i förhållande till åtgärdsplanen som kom-

missionen har publicerat15 konstaterar man att även om framsteg har gjorts så åter-

står mycket arbete i relation till uppförandekoden: man efterlyser information från 

teknikföretagen om de inblandade aktörerna och vilka som har varit måltavlor för 

desinformationskampanjer; ökat samarbete mellan teknikföretagen och fakta-

granskare och forskare samt att de bör medverka till att stärka medborgarnas möj-

ligheter att upptäcka desinformation. 

 

EU har även etablerat webbplatsen EUvsDisinfo16 där man bemöter desinformation 

med fakta. 

 

Medie- och informationskunnighet 

Centralt i arbetet med att bekämpa desinformation är arbetet med att stärka med-

borgarnas medie- och informationskunnighet (Media- and information Literacy - 

MIL) som är ett samlingsbegrepp för de kompetenser som gör att människor kan 

hantera, värdera och analysera det informationsflöde som förekommer via olika me-

dietyper. Unesco har varit drivande i detta arbete genom att ta fram studiematerial 

till skolor, arrangera konferenser och genom Global MIL Week med över 200 events i 

100 länder. Unesco står också bakom The Global Alliance for Partnerships on Media 

and Information Literacy (GAPMIL).17 

 

De nordiska mediemyndigheterna arbetar aktivt med att öka medborgarnas medie- 

och informationskunnighet och de samarbetar även i ett informellt nordiskt nätverk. 

Nordiska ministerrådet och den isländska regeringen arrangerade i oktober ett nor-

diskt möte med deltagande av myndighetsrepresentanter, medieindustrin och aka-

                                                                                                                                                                                        
14 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/tackling-online-disinformation-brochure  

15 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/factsheet_disinfo_elex_140619_final.pdf  

16 https://euvsdisinfo.eu/  

17 https://en.unesco.org/themes/media-and-information-literacy  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/tackling-online-disinformation-brochure
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/factsheet_disinfo_elex_140619_final.pdf
https://euvsdisinfo.eu/
https://en.unesco.org/themes/media-and-information-literacy
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demien. Mötet diskuterade bl.a. behovet av att institutionalisera medie- och inform-

ationskunnighet, till exempel genom att utveckla nationella strategier; stärka forsk-

ningen på området; skapa mötesplatser, så att policyfrågorna och praktikerfrågorna 

får egna forum; öka medvetenheten omkring varför medie- och informationskunnig-

het är viktigt genom att lyfta riskerna en omedveten befolkning utsätts för. 

 

Stärkande av undersökande journalistik 

Nordiska rådet ska på temasessionen debattera förslag om styrkelse av de nordiske 

mediers kompetanse på undersøkende journalistikk (A 1814/kultur). I förslaget konsta-

teras att en fri, oberoende press med kompetenser på undersökande journalistik är 

avgörande för att motverka digitala ekokammare och globala aktörer som försöker 

sätta dagordningen för det offentliga samtalet. Det föreslås att Nordiska ministerrå-

det ska bidra till etablerandet av ett Nordiskt center för undersökande journalistik. 

Förslaget är i linje med det EU initiativ som finansierar projekt på området undersö-

kande journalistik samt med EU kommissionens uppmaning till medlemsstaterna att 

etablera stödåtgärder för särskilda aktiviteter, såsom fortbildning för journalister.  

 

Islands presidentskapsprogram i Nordiska rådet 2020 lägger fram följande frågeställ-

ningar för diskussion i Nordiska rådet: 

• Hur kan myndigheter, politiker, civilsamhället och andra samhällsinstitution-

er reagera på spridningen av felaktiga och vilseledande uppgifter till medbor-

garna för att slå vakt om grundläggande demokratiska värderingar och 

mänskliga rättigheter? Vilken roll har det nordiska samarbetet i detta sam-

manhang? 

• Vilken roll kan medierna spela i kampen mot falska nyheter och vilseledande 

information, och vilken typ av stöd är nödvändig för att de ska kunna utföra 

den uppgiften? Kan det nordiska samarbetet hjälpa till att stärka mediernas 

ställning, och hur kan Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet bidra? 

• Hur kan man öka medborgarnas medvetande om spridandet av felaktiga 

uppgifter och falska nyheter för att säkra att så många som möjligt blir med-

vetna om faran i att sprida sådan information? Hur kan det nordiska samar-

betet användas i detta syfte på ett bättre sätt? 

 

 

 

 

 


