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Många vill 
leda oss vilse    
Men när vi skyddar 
oss mot falska fakta 
kan demokratin 
vara i fara.
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Hundkursen 
Anna Hansson 
Ill: Erica Jacobson
Nivå 2, Lättare 
Utkommer i februari

 
 

Hitta hem
Marie Albertsson 
Ill: Annika Carlsson
Nivå 2, Lättare 
Utkommer i mars

Nya lättlästa böcker!

Upphittaren
Anna Dunér  
Ill: Lena Sjöberg
Nivå 2, Lättare 
Utkommer i januari

 

Upptäck naturen
Josefin Olevik 
Foto: Sara Mac Key
Är du nyfiken på, men ovan vid, 
skogen? Här får du enkla tips på 
hur du ska klä dig för en skogstur 
och vad du ska packa i  ryggsäcken, 
liksom fakta om våra vanligaste 
djur och växter.  Skogen ger oss 
precis det vi  behöver, oavsett 
om det är tystnad och lugn eller 
spännande äventyr.

Städa och fixa
Estrid Holm 
Ill: Lotta Kühlhorn
Nivå 3, Lätt 
Utkommer i april

 
 

Hundar 
Helene Lumholdt  
Foto: Riccardo Palombo
Nivå 1, Lättast 
Utkommer i maj

Ladda ner 
gratis lektionsmaterial

och handledningar
på ll-forlaget.se 

Läs mer på ll-forlaget.se

Fest med  
förhinder
Camilla Wallqvister
Rolf och Ingrid drömmer om 
en trädgårdsfest till Ingrids 
födelsedag. Men hur ska det bli 
fint när grannen vägrar städa sitt 
skrotupplag till trädgård? Och hur 
ska de hinna nu när Ingrid inte 
längre är hemma fru? Kommer 
det alls bli en fest? Fest med 
förhinder är varm feel good från 
60-talets svenska landsbygd.  

Nivå 2,  Lättare • Utkommer i mars

Lätt att läsa. Lätt att förstå.

Nivå 3, Lätt • Utkommer i april
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corona – fake 
news genom 
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falska fakta.
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JONATHAN LUNDBERG har skrivit det här numrets 
huvudreportage om valrörelser och påverkans
kampanjer och de eventuella farhågorna för att 
sådant ska inträffa i Sverige inför valet i höst. 

Han är frilansjournalist med förflutet på bland  
annat Aftonbladet där han under 2018 bevakade hur 
valrörelsen utspelade sig i sociala medier.

2019 utkom hans uppmärksammade och kritiker
rosade reportagebok Sverigevänner   : ett reportage om 
det svenska nätkriget, om hur Sverigedemokraterna 
använder internet. 

I slutet av förra året kom hans bok Från världskrig 
till nätkrig: Hundra år som formade internet.

Jonathan Lundberg, 
reporter 

M E D V E R K A R  I  N R  1 / 2 0 2 2
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Dåliga nyheter:
63 av Sveriges

 kommuner 
saknar

 journalister.
–

Fritt fram för 
falska fakta.
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I USA talar man om news 
deserts, nyhetsöknar. Det är 
en ödemark som snabbt 
breder ut sig. 

Sedan 2004 har var fjärde 
nyhetstidning försvunnit. I drygt 200 av 
landets knappt 3 200 counties (motsvaras 
av län, men är storleksmässigt mer som 
kommuner) sker inte längre någon nyhets
bevakning, enligt en rapport från Univer
sity of North Carolina från 2020.  

För att veta vad som händer runtom
kring dem är invånarna hänvisade till 
sociala medier och andra källor utan lokal 
förankring.

Nyhetsöknar finns även i Sverige. För 
sju år sedan saknade 54 av 290 kommuner 
lokal nyhetsbevakning och hela tiden dyker 
fler orter ner under nyhetsradarn, visar 
Institutet för mediestudier i en åter
kommande undersökning. 

Den senaste rapporten publicerades 
strax före jul och visade att det nu är 63 
kommuner som inte har någon nyhets
redaktion. (På några håll sker det ändå 
nyhetsbevakning tack vare journalister 
utanför kommungränsen, konstaterar 
institutet. Men det förändrar inget i sak, 
trenden är ändå tydlig.)

VI STÅR ALLTSÅ på randen till årets val
rörelse utan att invånarna i dessa nyhets
öknar – drygt 20 procent av Sveriges 
kommuner – får sin vardag speglad och 
lokala frågor granskade. 

 Det går inte att bortse från en sådan 
utarmning när man talar om falska 
nyheter, informationspåverkan och risken 
för att konspirationsteorier och andra 
van föreställningar får fäste.

När det blev känt att företaget Cam
bridge Analytica använt användardata  
från Facebook för att manipulera opinion

e n i USA inför presidentvalet 2016, kom det 
också fram att metoden använts för att 
påverka ett par hundra andra nationella 
val runtom i världen. Hur stor är risken att 
det inträffar i Sverige? Hur ser försvaret av 
vår demokrati ut?

Det var utifrån sådana frågor som 
arbetet med det här numret av Biblioteks
bladet drog igång. 

OCH SVAREN? Jag redovisar inte hela 
innehållet här, men om det inte stått klart 
tidigare så blir det nog tydligt att desinfor
mation har många skepnader och kan 
skada på skiftande sätt. 

”Det är stor skillnad på falska ryska 
profiler på Twitter och en bloggare som 
inte har ordning på fakta”, som medie
forskaren Johan Farkas enkelt uttrycker 
saken på sidan 36.

Och nyhetsöknarna? De växer vidare, 
många historier förblir oberättade. 

Jag vill därför passa på att tipsa om 
den amerikanska organisationen Project 
Censored som varje år sammanställer de 
viktigaste berättelserna som de breda 
medierna förbigått med tystnad. 

Motsvarande grepp i Sverige skulle 
kunna ge ny energi till den annars alltför 
tystlåtna diskussionen om nyhetsöknarnas 
utbredning och allvarliga följder. 

Men vilka ska stå för sammanställ
ningen? 

Få vore mer lämpade än ett nätverk av 
bibliotekarier.



Thord Eriksson | Chefredaktör och ansvarig utgivare



TEXT JONATHAN LUNDBERG    ILLUSTRATION PIA KOSKELA

Vem ljuger – och vem  
avgör vad som är sant?



Stormningen av Kapitolium öppnade världens ögon för hotet från 
konspirationsteorierna. Samtidigt varnar experter för att Sverige kan gå 
i USA:s fotspår valåret 2022. Hur skyddas demokratin mot vilseledande 
information – utan att det demokratiska samtalet vingklipps?
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nför det amerikanska presi
dentvalet 2016 tycks Demo
kraterna bli attackerade av 
den ryska underrättelse
tjänsten, GRU. Hackare 
bryter sig in i partiets system 
och får tag på tiotusentals 
mejl, i synnerhet sådana som 
skickats till och från John 
Podesta, ledaren för Hillary 
Clintons valkampanj.

De ryska hackarna läcker 
mejlen till visselblåsarorganisationen 
Wikileaks, som publicerar dem öppet på 
internet. Läckorna – och således även 
publiceringarna – sker i två omgångar: den 
22 juni 2016, tre dagar före Demokraternas 
partikonvent, och portionsvis under 
månaden före valdagen, den 8 november 
2016.

DETTA KALLAS FÖR en ”hack and leak 
attack”. Målet tycks vara att skada Demo
kraterna vid strategiskt valda tillfällen, för 
att hjälpa Donald Trump att vinna valet.

De läckta mejlen får vingar i sociala 
medier, men inte heller det verkar ske av 
en slump. Den 29 oktober 2016 påstår ett 
falskt konto på Facebook att det bland 
mejlen finns bevis för att Hillary Clinton 
är pedofil:

”Hillary har en väldokumenterad 

I

» Den arenan där de tidigare 
hittat ryska påverkans
aktörer hade tagits över  
av inrikes aktörer.« 

böjelse för minderåriga flickor”, skriver 
den anonyma användaren.

En twittrare som utger sig för att vara 
en advokat i New York – men vars konto 
också ska visa sig vara falskt – delar en 
skärmdump av inlägget. ”Advokaten” 
lägger till en egen kommentar, att ”det 
cirkulerar rykten bland poliser i New 
York” om att mejlläckan avslöjar ”en 
pedofilring som Hillary Clinton står  
i centrum för”. Denna tweet delas sextusen 
gånger.

Den här typen av tvivelaktiga uppgif
ter citeras av nyhetssajter med namn som 
USADailyPolitics.com och DonaldTrump
News.com. Ett hundratal sådana sajter, 
som främst skriver Trumpvänliga och 
Clintonfientliga nyheter, ska senare visa 
sig vara drivna av nordmakedonska 
ungdomar. De har upptäckt att Trumps 
anhängare – särskilt de äldre, som inte 
vuxit upp på internet – inte är så käll
kritiska.

Så de fyller sina nyhetssajter med 
annonser, vilket innebär att de får betalt av 
annonsörerna för varje klick. Sedan 
skriver de nyheter med klickvänliga 
rubriker och sprider dessa i sociala medier. 
Nyheterna delas främst vidare av 
människor som gillar Trump eller ogillar 
Clinton. På så vis tjänar de nordmakedonska 
ungdomarna pengar på sina hem sidor, upp 
till tusentals dollar om dagen. Om nyheter
na är sanna eller falska spelar inte så stor 
roll – vinsten är det viktiga.

DE FALSKA NYHETERNA sprids över internet 
– av människor som av ekonomiska eller 
politiska skäl lägger källkritiken åt sidan 
– och ger bilden av att Hillary Clinton är 
pedofil. Det lägger i sin tur grunden för 
Pizzagate; en konspirationsteori som gör 
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gällande att Demokraterna driver en 
pedofil ring utifrån en pizzeria  
i Washington D.C.

Spridningen av Pizzagate, som om
nämns i en miljon tweets i november 2016, 
resulterar i att en beväpnad ung man 
stormar pizzerian i december samma år 
med avsikten att befria barnen. Han letar 
efter en källare som de påstås hållas 
inlåsta i, men inser att byggnaden inte har 
någon sådan. Han överlämnar sig till 
polisen, och säger senare att informationen 
han utgått ifrån inte varit ”hundra procent 
korrekt”.

DET SOM SKER på internet i samband med 
presidentvalet 2016 skrämmer demokra
tiskt sinnade människor världen över. Om 
rysk underrättelsetjänst – direkt eller 
indirekt – orsakat sådan kalabalik i 
supermakten USA, vad kan då liknande 
påverkansförsök ställa till med i andra, 
sämre rustade länder? Därmed inleds en 
digital upprustning, för att kunna möta 
sådana hot bättre. Inte minst i Sverige, 
inför riksdagsvalet 2018. 

Som ett led i detta finansierar MSB, 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, en stor studie under valåret. 
Fyra forskare knutna till Institute for 
Strategic Dialogue (ISD) och London School 
of Economics (LSE) får i uppdrag att 
undersöka om främmande makt försöker 
påverka valet. Det korta svaret blir nej.

I oktober 2018 publicerar forskarlaget 
en rapport med titeln Smearing Sweden. 
Där framgår det att utländska aktörer inte 
har intresserat sig för valet som sådant. 
Däremot är de intresserade av Sverige
bilden. De ser Sverige som symbolen för ett 
liberalt, socialistiskt samhälle. Om Sverige
bilden är positiv, talar det för en sådan 

politisk linje. Är bilden negativ, talar det 
emot den. Utländska aktörer som ogillar 
liberalism och socialism har således skäl 
att bidra till en negativ Sverigebild: inte 
främst för att påverka svensk inrikes
politik, utan för att kunna använda Sverige 
som ett progressivt skräckexempel, ett 
slagträ i den internationella debatten.

Under två månader inför valet publice
rade exempelvis de ryska, statligt ägda 
medierna RT och Sputnik fler än fem
hundra artiklar där Sverige nämndes. Ofta 
framstod det som ett samhälle i förfall, 
menar författarna av Smearing Sweden.

Mer kontroversiellt är att rapporten 
också beskriver svenska alternativmedier, 
som Nyheter Idag, Samhällsnytt och Fria 
Tider; medier som främst rapporterat om 
invandring, brott och kopplingar där
emellan. Forskarna pekar ut dem som 
delaktiga i smutskastningen av Sverige: 
liksom de ryska medierna bidrar de till en 
negativ bild av landet, som inte är med 
sanningen överensstämmande, menar 
rapport författarna.

Alternativmedierna kritiserar både 
Smearing Sweden och MSB hårt. Fria Tider 
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beskriver det som att MSB beställt en 
”rapport om att bekämpa alternativ media 
i Sverige”. Samhällsnytt hävdar att ”svens
ka medborgare punktmarkerades och 
pekades ut som statens fiender” i rappor
ten. Nyheter Idag skriver att ”rapport
författarna rekommenderar svenska 
staten att verka för ekonomiska sanktioner 
mot just medier som Nyheter Idag”.

Beskrivningarna bör tas med en nypa 
salt, men i grunden finns en relevant fråga: 
ska en myndighet som arbetar mot yttre 
informationspåverkan granska svenska 
medier?

MIKAEL TOFVESSON var MSB:s operativa 
chef för skyddet av valet 2018. Han ser en 
poäng i alternativmediernas kritik – även 
om han tycker att de drog den för långt:

– Delvis stämmer den ju. Rapport
författarna hade en del långtgående syn
punkter och slutsatser, som vi bara lade åt 
sidan när vi såg dem. För det ingick inte  
i vårt uppdrag. Men vi måste backa lite,  
för att få hela bilden, säger Tofvesson.

Inför valet 2018 var han chef för en ny 
organisation, som inte testats i skarpt läge.

– Samtidigt såg vi att ISD tagit fram en 
rapport om det tyska valet, där de identifie
rat och exponerat ryska påverkansförsök. 
Så de hade en metod som fungerade, 
bevisligen. Av det skälet bad vi ISD att göra 
exakt samma sak i Sverige som de gjort  
i Tyskland. Vi gjorde väldigt tydligt att det 
var just främmande makts påverkan som 
vi var intresserade av, säger Tofvesson.

Tanken var alltså att ISD:s studie 
skulle vara ett komplement till MSB:s eget 
arbete, för att säkerställa att de inte 
missade något. Efter valet var ISD:s och 
MSB:s slutsatser desamma: att Sverige inte 
utsatts för några påverkansoperationer. 

» 2018 behövde vi ta hjälp ut
ifrån. Nu har vi väldigt god 
koll på främmande makt
ers påverkansapparater.« 
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– Det var det som var hela värdet av 
rapporten. ISD hade då inte så mycket att 
skriva i sin rapport, de hade redan levere
rat det vi ville ha och det vi betalat för. Då 
tog de ett eget initiativ – för de kände själva 
att de behövde skriva någonting – och 
skrev om vad de såg i stället för främman
de makts påverkan. Vad de såg i stället var 
att i den miljön där de tidigare hittat just 
ryska påverkansaktörer, den arenan hade 
helt och hållet tagits över av inrikes 
aktörer. Det skrev de i sin rapport. Och där 
hade inte vi på MSB något uppdrag. Det var 
ingenting vi hade efterfrågat heller. 
Samtidigt måste forskningen  
få vara fri, vi styrde inte den. Vad de  
skrev om alternativmedierna måste stå  
för rapportförfattarna, säger Mikael 
Tofvesson.

DEN 1 JANUARI 2022 får Sverige en ny 
myndighet: Myndigheten för Psykologiskt 
Försvar (MPF). Den operativa avdelningen 
flyttar över direkt från MSB till MPF; 
Mikael Tofvesson är fortfarande dess chef. 
Uppgiften ska vara densamma som 
tidigare: att försvara Sverige från främ
mande makts påverkansoperationer.

Samtidigt har svenska alternativ
medier uttryckt en oro för att myndigheten 
också kommer att motarbeta dem. Inför 

Mikael  
Tofvesson.
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Anton Lif.

Ola Svenonius.

valet 2018 var MSB:s avsikt att enbart foku
sera på yttre informationspåverkan, ändå 
beskrev Smearing Sweden även svenska 
aktörer. Nu är MPF:s avsikt att enbart 
fokusera på yttre påverkansförsök – men 
finns det risk för att även deras arbete så 
småningom glider över till att titta på 
svenska aktörer?

– Nej, säger Mikael Tofvesson. 2018 
behövde vi ta hjälp utifrån. Vi har kommit 
väldigt långt sedan dess. Nu har vi väldigt 
god koll på främmande makters påver
kansapparater. I och med att vi tittar där, 
så behöver vi inte titta inåt.

Han vidhåller att MPF aldrig kommer 
att titta på svenska medborgare som 
sprider vilseledande information. De 
kommer enbart titta på fall där det bevisli
gen handlar om främmande makt som 
försöker att påverka svenska medborgare.

– Om det är osäkert huruvida främ
mande makt är inblandad så är min inrikt
ning – och jag är ju operativ chef, så det är 
jag som bestämmer detta – att då släpper vi 
det. Vi går aldrig vidare med ett ärende där 
detta inte är belagt, säger Tofvesson.

OLA SVENONIUS är forskare vid Total
försvarets forskningsinstitut (FOI). Inför 
årets val ser han en risk för att Sverige får 
möta en problematik som liknar den kring 
det amerikanska valet 2020, där man 
försöker undergräva valresultatets legiti
mitet:

– Med stormningen av Kapitolium 
färskt i minne finns det naturligtvis en 
hotbild från politisk extremism, framför
allt högerextremism, säger Ola Svenonius.

Han tror att det kommer ske en större 
ryktesspridning rörande valfusk nu än 
under tidigare val. Det var något som 
syntes redan efter valet 2018. Då googlade 

tio gånger fler svenskar ordet ”valfusk” än 
efter något tidigare val sedan Google 
började föra statistik 2004. Det spreds 
rykten om ett omfattande valfusk, trots att 
myndigheterna kunde dementera att något 
sådant hade ägt rum.

– Samtidigt ska man uttrycka sig 
försiktigt. Jag tror inte att vi kommer få se 
någon svensk Kapitoliumhistoria. Eller att 
vi får ett lika omfattande ifrågasättande av 
valet som på samma grundläggande sätt 
skulle polarisera samhället. USA var 
polariserat redan tidigare, sedan långt 
innan Donald Trump, säger Svenonius.

ANTON LIF, rådgivare kring påverkans
operationer vid det privata bolaget Combi
tech, instämmer i oron för en ”Stop the 
Steallight”, som han uttrycker det. Han 
berättar att det hänt mycket sedan presi
dentvalet 2016:

– Om det då kunde handla om en rysk 
trollfabrik, är informationspåverkan idag 
mycket mer av en global marknad. Du 
kontaktar en verksamhet i land X, som har 
underleverantörer i land Y och Z, för att 
köpa påverkan. Det är billigt, säger Lif.

Det finns alltså individer, grupper och 
företag som tjänar pengar – stora pengar 
– på att skapa och sprida vilseledande 
information, såsom de nordmakedonska 
ungdomarna gjorde redan 2016.

Som exempel nämner Anton Lif att 
man för småpengar kan köpa reaktioner, 
kommentarer och delningar i de sociala 
medierna. Det kan utnyttjas på alla möjliga 
kreativa sätt. Exempelvis kan man fram
kalla illusionen av att väldigt många tycker 
någonting, för att påverka hur politiker, 
journalister och opinionsbildare agerar.

Lif tror att Smearing Sweden gav en 
god bild av den vilseledande informatio Fo
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nen som Sverige är utsatt för. Att de 
svenska aktörerna låg utanför MSB:s 
uppdrag, betyder inte att informationen de 
sprider är ointressant för exempelvis 
journalister, forskare och faktagranskare 
att under söka. Även mottagaren har 
förstås en viktig roll i att vara källkritisk 
och försöka verifiera informationen, 
oavsett vilken avsändaren är.

INFÖR DET amerikanska valet 2020 skedde 
något som visar precis hur komplext 
arbetet mot vilseledande information kan 
vara.

Två veckor före valdagen publicerade 
The New York Post, en av USA:s äldsta och 
mest lästa tidningar, ett avslöjande som de 
kallade ”en kioskvältare”. De hade kommit 
över en mejlväxling som sades bevisa att 
Joe Biden och hans son Hunter Biden ägnat 
sig åt korruption i Ukraina.

Kritiska röster hävdade att historien 
var suspekt. Det var oklart hur journalis
terna fått tag på mejlen, och i artikeln drog 
de drastiska slutsatser utifrån tvetydiga 
uppgifter däri. Somliga drog paralleller till 
valet 2016, då Demokraternas mejlkorgar 
läckte ut på internet.

Den gången visade det sig vara en hack 
and leakattack. Sedan dess har amerikan
ska myndigheter försökt skydda framtida 
val mot sådant. De har bland annat sam
verkat med teknikjättarna i Silicon Valley, 
och uppmanat dem att ta det säkra före det 
osäkra om de ser något misstänkt som 
sprids via deras plattformar. Facebook 
skrev i en text, hösten 2020:

”Hackare som stjäl känslig information, 
ibland manipulerar den, och släpper den 
strategiskt för att påverka samhälls debatten 
är ett hot som vi är särskilt fokuserade på 
och oroade för inför valet 2020.”

Så när kritiken mot The New York Post 
tar fart gör Facebook det som myndig
heterna bett dem om, och stoppar sprid
ningen av artikeln. Den måste granskas av 
andra journalister innan den tillåts 
spridas fritt, menar Facebook.

Deras beslut väcker het debatt. Journa
listen Matt Pearce skriver i en tweet:

”THE NEW YORK POSTS artikel är tveklöst 
suspekt och förtjänar att granskas, men att 
Facebook stoppar spridningen av den är 
lite som att företaget som levererar tid
ningar bestämmer sig för att vägra efter
som de inte gillade nyheterna den dagen. 
Bestämmer distributören vad som ska få 
stå i tidningen? De gör det nu, tydligen.”

Kort därpå går Twitter steget längre, 

Förbundsdagsvalet i Tyskland 2017
◆ Enligt Institute for Strategic Dialogue försökte 
Ryssland påverka det tyska valet 2017 till fördel 
för det nationalistiska partiet AfD, Alternative für 
Deutschland. Bland annat ska Sputnik, en statlig 
rysk nyhetstjänst, ha producerat tyskspråkigt 
material till partiets fördel, medan ryska botar 
spred innehåll som gynnade AfD i sociala medier.

Presidentvalet i Frankrike 2017
◆ Bara två dygn före valdagen läckte hackare 
över tjugotusen mejl förknippade med Emmanuel 
Macrons presidentvalskampanj. Macron hävdade 
att hackarna smugit in falska mejl bland de äkta, 
”för att vilseleda och förvirra”. Enligt USA låg 
Ryssland bakom hack and leakattacken, men 
Ryssland har förnekat inblandning.

Folkomröstningen om  
skotsk självständighet 2014
◆ Den 18 september 2014 hölls en folkomröst
ning i Skottland, om huruvida man borde söka 
självständighet från Storbritannien. 55,3 procent 
av väljarna röstade nej, 44,7 procent röstade ja. 
Under 2020 avslöjade en rapport att Ryssland 
försökt påverka valet till jasidans fördel, kanske 
för att splittra Storbritannien. Det tros ha varit 
första gången sedan Sovjetunionens fall som 
Ryssland försökte påverka ett västerländskt val.

Fler försök att påverka val

Foto: Björn Lindahl/Aftonbladet/TT, Wiktor Nummelin/TT, Eyevine/TT
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då de både stoppar spridningen av artikeln 
och blockerar The New York Posts konto. 
Twitter uppger att artikeln kan innehålla 
framhackat material, och att spridningen 
av den i så fall bryter mot deras regler.

För att göra en lång historia kort så får 
både Facebook och Twitter hård kritik för 
sina beslut. Twitter ändrar sina regler, så 
att de i framtiden inte ska slå mot journa
lister som publicerar material från hacka
re, utan enbart mot hackarna själva. Även 
Facebook backar, och klargör att deras 
syfte var att motverka en potentiell ut
ländsk påverkanskampanj – inte att stoppa 
spridningen av amerikansk journalistik.

Det visar hur arbetet mot vilseledande 
information i värsta fall kan leda till att 
man begränsar en legitim debatt och ett 
legitimt informationsflöde.

Särskilt komplicerat blir det när 
myndigheter och företag samverkar: när 
ett sociala medierföretag stoppar sprid
ningen av något går det inte att likställa 
med statlig censur, men görs det efter 
påtryckningar från myndigheter blir det 
mer problematiskt.

ÄVEN MYNDIGHETEN för Psykologiskt 
Försvar kommer att samverka med teknik
jättarna, inte minst inför årets svenska val.

– Det har funnits en oro för, eller en 
ryktesspridning kring, att vi skulle ha en 
egen kanal till dem, där vi kan bestämma 
om något ska stängas ner eller att någon 
inte får säga någonting. Så funkar det 
definitivt inte, säger Mikael Tofvesson.

Samverkan handlar om att informera 
teknikföretagen, inte om att påverka deras 
beslutsfattande, menar han.

– Vi kan ha en dialog med dem om 
något blir viralt som kan hota liv, hälsa, 
samhällets funktionalitet eller våra 

grundläggande värden. Då kan vi meddela 
dem att ”de här ryktena sprids just nu, de 
stämmer inte, de kommer från främman
de makt”. Sen är det upp till dem vad de 
vidtar för åtgärder, säger Tofvesson.

Ser du en problematik i det som hände 
inför det amerikanska valet 2020, som MPF 
kommer behöva tackla i sin samverkan med 
teknikjättarna? Just för att inte slå mot 
journalistiken eller begränsa ett legitimt 
informationsflöde?

– Vår instruktion säger att vi ska 
värna yttrandefriheten och den fria 
åsiktsbildningen. Man kan inte dra lik
hetstecken mellan svenska myndigheter 
och den amerikanska staten. USA är ett 
väldigt annorlunda land, där har man ett 
större fokus på inhemsk desinformation.

Drar ni en skarp gräns mellan att 
informera teknikjättarna om hot och att 
pressa dem att ta bort vissa saker?

– Under de år som vi varit verksamma 
har jag eller min personal aldrig lagt något 
tryck på sociala medierföretag kring vad 
som sprids eller inte. Jag har aldrig varit 
inne och resonerat på det sättet. Vårt fokus 
ligger på att värna om det fria, demokratis
ka samtalet i Sverige, inte att begränsa det, 
säger Mikael Tofvesson.

Oavsett hur den nya myndigheten 
agerar, kommer den sannolikt att möta 
kritik från två håll: de som tycker den gör 
för lite, och de som tycker den gör för 
mycket. Hur skyddar man demokratin 
från lögner, utan att bli den som dikterar 
sanningen?

Det är en fråga som MPF kommer 
behöva brottas med under de närmsta åren.
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Från tryckpressen till corona
Spridandet av desinformation hänger ofta ihop med samhällsförändringar 
och tekniska och mediala landvinningar. Det här är händelser och fenomen 
som ändrade – eller kunde ha ändrat – historiens gång.

1835
Tidningen The New York Sun berättar om astronomen Sir John 
Hershels upptäckt att månen befolkas av människoliknande varelser 
med vingar. ”Den stora månbluffen” brukar beskrivas som historiens 
första kända exempel på falsk nyhetsförmedling. 

1917
Brittisk press skriver om en tysk fabrik 
som använder kroppar av stupade soldater 
för att framställa svinfoder. Att autentiska 
uppgifter om tyska förintelseläger 25 år 
senare möts med misstro, antas hänga 
ihop med dessa påhittade historier.

1917
Ryska revolutionen blir ett  
drivhus för propaganda. Lenin 
använder bland annat järnvägen för 
att sprida sitt budskap; tåg smyckas 
med slagord och lastas med bud
skap för de breda massorna. 

1933–1945
Hitlers propaganda
minister Joseph Goebbells 
tar framgångsrikt till 
alla mediala medel för 
att etablera judehat hos 
tyskarna. 

1955–1975
De dagliga presskonferenserna under Viet
namkriget hålls på ett hotell i Saigon och kallas 
”fiveó clock follies”. Att USA:s så kallade op
timismkampanj inte beaktar objektiv sanning, 
hederlighet eller integritet, bekräftas senare av 
en tidigare representant för CIA.

1947–1991
USA formar under kalla kriget en överdriven bild av livet bakom 
järnridån: Sovjetunionen är aggressivt, kommunismen förfärlig 
och fienden opålitlig. Moskva använder samma taktik och försö
ker på 80talet till exempel etablera en sanning om hiv som går ut 
på att viruset skapats i USA:s laboratorier för biologisk krigföring. 

1972–1994
En PRfirma slår på 70talet fast att apart
heidregimens Sydafrika är världens näst minst 
omtyckta land (efter Uganda). Sedan läggs 
grunden för en propagandaapparat som har 
parlamentariker och journalister runtom i 
världen på sin lönelista.

1439
Johannes Gutenberg uppfinner tryckpressen. 
Den bidrar inte bara till ökad kunskap hos 
människor, utan är också ett verktyg för att 
effektivt sprida fabricerade fakta.

Foto: B
undesarchiv/G

eorg Pahl
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Källor: International Center for Journalists, Politico, 
History.com, BBC, Independent, Forbes, New York 
Times, The Guardian, BuzzFeed, Washington Post, 
EU-kommissionen.

2003–2011
Enligt New York Times tillverkar Irak biologiska stridsmedel. Detta har 
betydelse när USA senare påstår att landet producerar massförstörelsevapen 
– och startar krig för att störta Saddam Hussein. Året efter publiceringen ber 
New York Times om ursäkt för spridande av overifierade uppgifter.

2014
Avslöjande om hur trollfabriken Internet Research Agency gör för 
att påverka världsopinionen till rysk fördel i konflikten med Ukraina. 
Varje dag förväntas en anställd till exempel underhålla minst sex 
falska profiler på Facebook eller tio Twitterkonton.

2016
Analys visar stort 
proBrexit övertag i sociala 
medier. Tolkas som försök 
att påverka valutgången. 

2016
USA:s nytillträdda president Donald Trump börjar 
använda begreppet ”fake news” för att misskredi
tera seriösa nyhetsförmedlare. Exemplet ger ring
ar på vattnet – i Syrien avfärdar president Bashar 
alAssad uppgifter från Amnesty International och 
Röda korset på samma sätt.

2017
Det avslöjas att 
Ryssland försökt 
påverka utgången 
av föregående års 
presidentval i USA.

2018
EU publicerar en rapport om informations
påverkan. Flera länder runtom i världen 
inför eller diskuterar olika typer av lag
stiftning för att hejda spridandet av falska 
nyheter, bland annat Tyskland, Malaysia, 
Kenya och Brasilien.

2018
Cambridge Analytica avslöjas ha använt stora 
mängder data från Facebook för att rikta propa
ganda och desinformation till utvalda väljargrupper. 
Bolaget, där Trumps kampanjledare Steve Bannon 
tidigare jobbat, ska enligt källor ha använt samma 
metoder i runt 200 nationella val världen över.

2021
Pandemin leder till att EUkommissionen 
redan 2020 presenterar en uppförandekod 
om desinformation. För att bli mer effektiv 
förstärks den nu med en vägledning, den 
första i sitt slag i världen.

Foto: M
ichael Vadon

Foto: krem
lin.ru
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» Vi har nu sett att alla de 
verktyg som aktivister  
och demokratiska rörelser 
kan använda även kan  
exploateras av auktoritära 
regimer och tyranner.«
Medieforskaren Emily Bell var bland de första att varna  
för sociala mediers ansvar för demokratins nedgång. 
Biblioteksbladet har träffat henne i New York.
TEXT MARTIN GELIN    BILD AGATON STRÖM
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EMILY BELL

◆ Född 1965, uppväxt  
i Storbritannien.
◆ Tidigare digital chef 
på The Guardian. Är nu 
direktör för Tow Center 
for Digital Journalism på 
Columbia University i 
New York.
◆ Författare till boken 
Post Industrial Journalism: 
Adapting to the Present 
(2012) tillsammans med 
CW Anderson och Clay 
Shirky, samt redaktör för 
boken Journalism After 
Snowden: The Future of 
the Free Press in the  
Surveillance State (2017). 
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gången i samband med en Facebookkonferens i Silicon 
Valley för åtta år sedan, i vad som nu framstår som en 
mer optimistisk tid när det gäller synen på internet, 
sociala medier och digital demokrati.

Emily Bell höjde ett varningens finger för att 
Facebook höll på att bli världens mäktigaste nyhets
företag, utan att de själva verkade förstå vilka risker 
det innebär att ett enda privat företag dagligen 
sprider inte bara legitima nyheter, utan även lögner 
och konspirationsteorier till två miljarder 
människor.

När vi nu talas vid igen har hon lämnat sin tidigare 
tjänst som digital chef för The Guardian. Emily Bell 
leder nu Tow Center, en journalistutbildning på 
Columbia University i New York och ett världsledande 
institut för forskning om internet, journalistik och 
demokrati.

Hon är i dag erkänd som en av världens främsta 
experter på de tuffa frågor som handlar om krisen i ett 

D et borde väl ha räckt med att FN anklaga
de Facebook för att ha bidragit till ett 
folkmord. Och att Facebook själva erkän
de skulden.

När FN:s organ för mänskliga 
rättigheter gjorde en utredning av folkmordet på 
rohingyamuslimer i Myanmar 2017 var slutsatsen att 
Facebooks aktivitet i landet varit en avgörande faktor.

En inflytelserik internetforskare, Zeynep Tufekci, 
kallade folkmordet “det första fallet av etnisk rensning 
som drivits av sociala medier”.

Efter kritiken erkände Facebook till slut sitt ansvar 
för folkmordet och en våldsvåg som orsakat mer än 
700 000 flyktingar och byar som lamslogs av tortyr och 
våldtäkter. Minst 30 000 personer dog.

DEN BRITTISKA JOURNALISTEN och medieforskaren 
Emily Bell var en av de röster som många år tidigare 
varnat för den här utvecklingen. Vi träffades för första 

VARNADE TIDIGT

För nästan tio år sedan 
larmade Emily Bell om 
riskerna med att 
Facebook var på väg att 
bli världens mäktigaste 
medie företag. 
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nyhetsklimat där sanningen inte längre förmår tränga 
igenom vallgravar av desinformation, hat, extremism 
och konspirationsteorier.

UNDER ETT ÅR då mer än 100 länder världen över, 
inklusive Sverige, går till nationella val är de här 
frågorna rykande aktuella.

Jag ber henne summera de främsta problemen 
med teknikjättarnas påverkan på demokratin och 
nyhetsklimatet. 

Hon säger att det framför allt handlar om två 
saker.

– Det första problemet är att det blivit mycket 
svårare för en vanlig användare att skilja mellan 
trovärdiga och icke trovärdiga källor. Plattformarna 
erbjuder publiceringsverktyg som gör det möjligt  
för vem som helst att dela information med alla och 
inläggen ser likadana ut som information från  
etablerade medier. Det plattar ut skillnaden mellan 
seriös nyhetsjournalistik och vem som helst som 
samlat en skara följare.

Sociala medier har helt enkelt gjort det svårare  
att skilja mellan innehåll som kommer från seriösa 
nyhetsmedier och innehåll från extremister som 
sprider konspirationsteorier, vaccinmotståndare som 
sprider lögner om pandemin, eller intressegrupper 
som sprider reklam och propaganda. 

– Vi lever i en tid där människor får olika typer av 
individuellt utformade budskap och där ingen riktigt 
vet var det kommer ifrån och vem som är avsändaren, 
säger Bell.

ENLIGT FREEDOM HOUSE, en Washingtonbaserad 
organisation som kartlägger demokratins globala 
hälsotillstånd, har antalet länder som kan betraktas 
som fullvärdiga demokratier sjunkit kraftigt de 
senaste tio åren. Demokratins tillstånd i världen är 
just nu det sämsta sedan början av 1990talet.

Freedom House senaste årsrapport belyser  
i synnerhet hur tillståndet för fria medier försvagats. 
Det gäller inte bara auktoritära regimer som Polen, 
Ungern och Filippinerna, där den auktoritära  

»Det mest alarmerande 
är att Facebook och 
Google slagit ut lokala 
medier och mindre 
aktörer i medie
landskapet.«

utvecklingen fått stor uppmärksamhet, utan det 
handlar även om världens två största demokratier: 
Indien och USA.

Både Freedom House och flera andra institut som 
granskar demokratins globala utveckling har pekat ut 
teknikjättarna i USA och de sociala medierna som 
bidragande till demokratins problem. De bromsklossar 
som tidigare förhindrade konspirationsteorier och 
propaganda från att få fäste i offentligheten har 
alltmer börjat rämna.

I EN UTFÖRLIG RAPPORT från Internet Institute på 
Oxford University konstaterades det att Facebook blivit 
den enskilt värsta plattformen för felaktig och skadlig 
politisk information. I 56 av de 70 länder där regimer 
orkestrerat manipulativa, digitala propaganda
kampanjer de senaste åren var Facebook den  
viktigaste plattformen. 

Det andra problemet med teknikjättarnas påver
kan på demokratin och journalistiken är den digitala 
annonsmarknaden, säger Emily Bell.

– Dels har annonserna blivit väldigt bra på att 
rikta sig specifikt till alltmer nischade grupper, vilket 
gjort det väldigt lätt för extremister, eller auktoritära 
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FACEBOOK HAR TROTS sina donationer till medieföretag 
och löften om hårdare tag mot lögner, extremism och 
konspirationsteorier samtidigt uppmuntrat en utveck
ling som slår ut lokalmedier och gör det lättare för 
auktoritära regimer och dunkla krafter att sprida 
lögner och hat på plattformen.

Under ett samtal med Indiens nationalistiska 
premiärminister Narendra Modi häromåret lovade 
Facebooks grundare Mark Zuckerberg en framtid där 
makthavare ska kunna kommunicera med folket ”utan 
att oroa sig för” journalister, som Zuckerberg uttryckte 
det. Det har blivit kusligt sant, inte minst i Indien, 
världens största demokrati. Där har vi de senaste åren 
sett alarmerande exempel på hur auktoritära regimer 
kan missbruka och exploatera de sociala plattformarna 
för rasistiska och chauvinistiska kampanjer, missvis
ande propaganda, och ibland för att hetsa till våld mot 
meningsmotståndare, kritiker, och besvärliga journa
lister.

Facebook och de sociala mediernas roll i Donald 
Trumps valseger har fått mycket uppmärksamhet.

Inför presidentvalet i USA 2016 exploaterade både 
ryska aktörer och inhemska Trumpstrateger Face
bookgrupper genom att sprida påhittade nyheter och 
inlägg för att bland annat orkestrera en våldsam 
konflikt i Texas mellan högerextremister och vänster
radikala antirasister. 

Men många av de mest alarmerande exemplen på 
hur de sociala plattformarna exploaterats av extre
mister och auktoritära regimer finns i andra länder.

Sophie Zhang, som i många år arbetade på en 
särskild avdelning för att övervaka demokratiska val 
och internationell säkerhet på Facebook, lämnade förra 
året företaget med ett avskedsbrev där hon förklarade 
att Facebook saboterar demokratin och spär på våld
samma globala konflikter:

”Under tre år på Facebook har jag sett otaliga 

»Kontrasten är stor mot 
den utbredda optimism 
som präglade diskus
sioner om internet och 
demokratin för tio år 
sedan, efter arabiska 
våren.«

regimer att nå ut med skadlig information, ofta utan 
att vi ens vet om det. Men det mest alarmerande är att 
Facebook och Google slagit ut lokala medier och 
mindre aktörer i medielandskapet, säger Emily Bell.

– Det är särskilt illavarslande eftersom tilliten till 
just lokala medier historiskt sett varit större än tilliten 
till nationella medier. De som varit mest skeptiska till 
riksmedier har åtminstone litat på sin lokaltidning. 
Men nu slås de ut och det finns inte längre några 
aktörer som granskar den lokala politiken. Det har 
även bidragit till en konsolidering av lokala medier 
under ett fåtal stora företag, som ofta driver en politisk 
agenda. Vi ser det här i USA med det konservativa 
företaget Sinclair som köpt många tvstationer. Vi 
riskerar därmed att återvända till ett hyperpolariserat 
medielandskap som präglade USA i exempelvis slutet 
av 1700talet, säger Bell.

1  Facebooks Mark Zuckerberg har lovat Indiens 
premiärminister Narendra Modi en framtid utan oro för 

journalister. 23  Sophie Zhang och Frances Haugen 
varnar för att Facebook saboterar demokratin.  

4  Filippinernas auktoritära president Rodrigo Duterte 
använder Facebookgrupper för propaganda.

 



försök av utländska regimer som försöker missbruka 
plattformen för att vilseleda sin egen befolkning. Jag 
vet nu att jag har blod på mina händer”, skrev Zhang.

TRAGEDIN I MYANMAR var långt ifrån den enda globala 
katastrof där Facebook varit en katalysator för våld och 
extremism.

I Filippinerna startade den auktoritära presiden
ten Rodrigo Dutertes digitala strateger för ett par år 
sedan dussintals Facebookgrupper, som initialt 
låtsades vara lokala nyhetsorganisationer och spred 
inlägg med oförargliga lokalnyheter. När de väl vuxit 
till 100 000 medlemmar förvandlades de till propagan
dakanaler, ett slags filippinska motsvarigheter till 
högerextrema Breitbart, som enbart delade sensatio
nalistiska nyheter om lokala våldsbrott. Strategerna 
fyllde sedan kommentarsfälten med ursinniga inlägg 
om att våldet orsakats av droghandel. Denna kampanj 
hade målet att bilda opinion för Dutertes brutala krig 

mot drogkarteller, där mer än 8000 påstådda drog
brottslingar dödades i utomrättsliga avrättningar 
under Dutertes första år som president.

– Kontrasten är stor mot den utbredda optimism 
som präglade diskussioner om internet och demokra
tin för tio år sedan, efter arabiska våren. Vi har nu sett 
att alla de verktyg som aktivister och demokratiska 
rörelser kan använda även kan exploateras av auktori
tära regimer och tyranner, säger Emily Bell.

I Vietnam har journalister och demokratiaktivister 
anklagat Facebook för att samarbeta med kommunist
regeringen och underlätta för regimens sociala medier 
arméer att övervaka och tysta journalister och kritiker. 

Den kinesiska staten har utvecklat ett utbrett 
nätverk av digital propaganda där de årligen publice
rar mer än 448 miljoner inlägg och kommentarer på 
sociala medier utanför landet, enligt ny forskning från 
Harvard.
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I Honduras, Bolivia, Sri Lanka och Azerbajdzjan 
har Facebook de senaste tre åren använts för farlig 
propaganda, våldsuppmaningar och hets till hatbrott 
mot etniska minoriteter och homosexuella och för  
att spåra upp, trakassera och tortera politiska dissi
denter. 

MARIA RESSA, den filippinska journalisten och redaktö
ren som tilldelades Nobels fredspris 2021, har länge 
talat om att hon för ett tvåfrontskrig i Filippinerna: 
dels mot extremister och diktatorn Duterte, dels mot 
Facebook och de sociala plattformarna som blivit 
avgörande verktyg för regimens krig mot journalister 
och fri press.

Även i USA har det tyvärr bara blivit vanligare 
med hot och trakasserier mot journalister, enligt Emily 
Bell. Trump ser ut att använda sig av samma spelplan 
som Modi i Indien och Duterte i Filippinerna. En 
studie av tankesmedjan Institute for the Future visade 

nyligen att de journalister som Donald Trump hand
plockat för personangrepp på Twitter omedelbart 
drabbades av en svallvåg av hot och trakasserier som 
ofta innebar att de tvingades lämna plattformarna av 
säkerhetsskäl.

– Vi gjorde en granskning på Columbia förra året 
som visade att rekordhöga antal av journalister här 
upplever sig hotade. Sociala medier har gjort höger
extremister och våldsgrupper mycket mer effektiva. 
Inför varje val är det därför livsviktigt att journalister 
får ordentlig träning i hur de bemöter den sortens hot 
och påtryckningar. I stället ser vi nu väldigt många 
utbrända journalister, säger Bell.

STORMNINGEN AV kongressen i Washington i januari 
förra året är ett alarmerande exempel på hur allvarliga 
hoten mot demokratin i USA har blivit. Mycket av det 
organisatoriska arbetet för stormningen skedde på 
Facebook och sociala medier.

DEBATTEN VÄCKER HOPP

Det är bra att tidigare anställda på 
Facebook vittnar om företagets 
metoder, anser Emily Bell. Men 
hon är övertygad om att det krävs 
lagändringar och regleringar för 
att tämja problemen. 
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»... den ena sidans 
argument, att valet är 
stulet, är bevisligen 
osant. I ett sådant läge 
måste medierna göra 
en markering och kalla 
en lögn för en lögn.«

Trots att Facebook gjort envisa löften om att ta 
extremism på allvar var plattformen under förra 
vintern en bördig grogrund för extremism och  
konspirationsteorier från Trumpanhängare. 

Via Facebookgruppen Stop the steal, som startades 
redan dagen efter presidentvalet, spred Donald Trump 
grundlösa påståenden om valfusk och fick på bara ett 
dygn mer än 365 000 medlemmar.  Det fanns hundra
tals liknande grupper på Facebook där medlemmar 
hetsade upp varandra med tal om inbördeskrig, 
skjutvapen och våldsdåd mot journalister och me
ningsmotståndare. Våldsamma budskap som ”vi 
behöver ett inbördeskrig”, ”döda allihopa” och ”dags att 
börja skjuta” förekom i mer än 57 000 kommentarer 
och inlägg i Facebookgrupper, enligt en granskning av 
nyhetsbyrån Reuters.

Facebooks interna dokument har avslöjat att 64 
procent av nya medlemmar till högerextrema grupper 
på plattformen har hittat dit via Facebooks egna 
rekommendationssystem.

EMILY BELL SER ETT visst hopp i just den världsomspän
nande debatt som uppstått kring de här frågorna på 
senare år. Under vintern har även Spotify mött hård 
kritik för sin mest populära podcast, The Joe Rogan 
Experience, där det regelbundet förekommer höger
extrema konspirationsteorier och vilseledande infor
mation om pandemin och vaccin.

I USA har den tidigare Facebookanställda  
Frances Haugen turnerat landet runt och varnat för 
företagets skadliga påverkan på demokratin och fri 
journalistik.

– Det var inget genuint nytt i hennes avslöjanden 
för oss som forskat i de här frågorna i många år. Men 
det bekräftade det vi länge har varnat för och det får en 
ny trovärdighet på grund av att Haugen tidigare haft 
en så inflytelserik position på företaget. Det är också 
viktigt att hon belyste att Facebooks värsta konsekven
ser för demokratin sker utanför USA och Europa, i 
länder som ofta fallit utanför de diskussioner som förs 
här.

Emily Bell är nu övertygad om att det krävs 

lagändringar och ordentligt genomtänkta regleringar 
för att tämja problemen med plattformarna.

– Facebook måste fatta ett beslut om de står på 
demokratins sida, eller inte. Det går inte att tillåta 
konspirationsteorier om valfusk samtidigt som de 
säger sig försvara fria val.

– Men även journalister måste ställa sig samma 
fråga. Vi kan inte fortsätta presentera två politiska 
sidor som jämbördiga om den ena sidan aktivt mot
arbetar demokratin. Det finns inte två sidor av storm
ningen av kongressen; den ena sidans argument, att 
valet är stulet, är bevisligen osant. I ett sådant läge 
måste medierna göra en markering och kalla en lögn 
för en lögn. Det utesluter inte att de samtidigt kan göra 
nyanserade reportage om Trumps anhängare. Men vi 
kan inte låtsas som att det bara är en av många legiti
ma åsikter att anse att valet var stulet.
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MANIPULERAT

Jonas Bendiksen besökte 
nordmakedonska Veles och 
fotograferade miljöer. 
Människorna placerade  
han där i efterhand. 
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GN ågon gång 2016, när Donald 
Trump valts till USA:s 
president och fake news blev 
ett begrepp på allas läppar, 
fick den norske fotografen 

Jonas Bendiksen höra talas om staden 
Veles i Nordmakedonien. Här, fick han 
veta, fanns det gott om fattiga män som 
livnärde sig på att producera fejkade 
nyheter för spridning i sociala medier.

Jonas Bendiksen blev intresserad. 
– Jag började googla på ”Veles” och 

insåg snart att det också är namnet på en 
gud i den förkristna slaviska mytologin. 
Guden Veles visade sig ofta i djurförkläd
nader och stod för kaos, magi och luren
drejeri.

SNART HADE Jonas Bendiksen googlat sig 
fram till Veles bok, en urgammal skrift 
med obegripliga bokstäver ristade på 40 
träplankor som uppgetts ha hittats av en 
rysk officer 1919. Därefter ska en rysk 
historiker ha lyckats knäcka koden, varpå 
skriften transkriberades till ryska och 
översattes till flera språk. Den fick namnet 
Book of Veles och har blivit något av en 

kultskrift i högernationalistiska och new 
ageinfluerade kretsar i Moskva.

– Det är bara det att Veles bok aldrig 
har funnits. Moderna historiker har dragit 
slutsatsen att allt är fejk. Hela historien om 
träplankorna med den mystiska skriften är 
ett hundra år gammalt påhitt, berättar 
Jonas Bendiksen.

HÄR TAR HISTORIEN vid om den Book of 
Veles som kom ut förra våren och som har 
väckt nya och oroande frågor om informa
tion och tillit:

Uppfylld av historierna om den 
lögnaktige guden Veles och den uppdiktade 
religiösa skriften, beslöt sig Jonas Bendik
sen för att göra en bok om produktionen av 
fake news i staden Veles. 

– Boken skulle innehålla allt folk 
förväntar sig av mig och av ämnet; mörka 
bilder på förfallen sovjetarkitektur, fattiga 
människor, björnar som går runt på 
gatorna … 

Och precis en sådan bok gjorde han. 
Det är bara det att bilderna är manipulera
de och texten ett AIgenererat hopkok av 
olika resereportage från Veles.

Fejk om fejk som visar 
att vi ser det vi vill se
Jonas Bendiksen trodde att hans hemlighet snabbt skulle 
avslöjas. Men för att få fram sanningen blev han tvungen att 
till och med fejka kritiken mot sitt eget fotoprojekt.
TEXT ANNE RALF HÅLLBUS

JONAS  
BENDIKSEN

Född: 1977.
Yrke: Fotograf knuten 
till bildbyrån Magnum.
Bor: Strax utanför Oslo 
med fru och fyra barn.
Aktuell: Med Book 
of Veles (Gost Books, 
2021).

Fo
to

: A
rn

fin
n 

Jo
hn

se
n



32 B I B L I O T E K S B L A D E T /  n r  1  2 0 2 2

D e s i n f o r m a t i o n s n u m r e t

Lyngsoe Intelligent Shelf
 Smart återlämningssystem! Perfekt för 

”Meröppet bibliotek”.

Försäljningsansvarig
Claes Larsson
Mobil: 070-2095025

KinneData Systems AB
Jungmansgatan 16 A
531 40 LIDKÖPING

info@kinnedata.se
www.kinnedata.se
tel. +46 510 608 00

RFID-teknik

FÖRDELAR
• Snabb återlämning
• Lätt att bygga ut
• Snygg design
• Enkel att använda
• Återlämna flera böcker samtidigt
• Böckerna blir direkt möjliga för utlån
• Återlämning på obemannade tider



33B I B L I O T E K S B L A D E T /  n r  1  2 0 2 2

D e s i n f o r m a t i o n s n u m r e t

N
E

D
S

L
A

G

– Jag har varit i Veles två gånger och 
tagit alla miljöbilder. Men människorna på 
bilderna har jag satt in efteråt, med hjälp 
av programvara som brukar användas för 
datorspel, berättar Jonas Bendiksen.

I APRIL FÖRRA ÅRET kom boken ut på 
Londonbaserade förlaget Gost, utan att 
väcka någon större uppmärksamhet. Ett 
gediget fotoreportage bland andra gedigna 
fotoreportage.

– Jag satt hemma och undrade när 
mina fotograf och journalistkollegor 
skulle avslöja bluffen. Skulle det ta två eller 
tre veckor eller kanske en hel månad innan 
någon upptäckte alla ledtrådar som jag lagt 
ut i boken? När skulle någon bli misstänk
sam och undra om det verkligen vandrar 
björnar på gatorna i en europeisk stad?

Men veckor blev till månader utan att 
något hände. Jonas Bendiksens fascination 
över hur lätt det varit att manipulera bilder 
blandades med en känsla av obehag. Var 
det så enkelt att lura människor? Är 
mottagligheten för fake news ett problem 
för oss alla, inte bara för Trumpsupport
rar och flat earthanhängare?

– Mitt projekt antog proportioner som 
jag aldrig kunnat föreställa mig. Det blev 
en slags spionthriller av det hela. Det var 
både roligt och skrämmande.

Jonas Bendiksen var tvungen att själv 
skapa och regissera ett avslöjande. Första 
steget blev att skaffa en inbjudan till en 
internationell fotofestival i Frankrike, där 
han skulle få visa och tala om sina bilder.

Andra steget var att skapa en fejkad 
sociala medierprofil vid namn Chloe 
Miskin, som började skriva inlägg där 
bokens äkthet och Jonas Bendiksens 

medverkan på fotofestivalen ifrågasattes. 
I mitten av september i höstas hade 

”Chloe Miskins” idoga twittrande till slut 
gett resultat. Bluffen avslöjades och Jonas 
Bendiksen fick äntligen börja prata om det 
som varit hans syfte från början: att visa 
att vi bara ser det vi vill se. 

– Man talar om konfirmeringsbias. 
Med det menas att vi tar till oss sådan 
information som bekräftar det vi redan 
söker efter. Vi köper det som bekräftar 
våra åsikter, säger Jonas Bendiksen och 
fortsätter:

– Jag hade säkert själv gått på Book of 
Veles, precis som mina kollegor gjorde, 
eftersom den var förpackad som tung, seriös 
fotojournalistik. Det visar att kontexten till 
informationen nästan är viktigare än 
själva informationen. Så länge det ser äkta 
ut så går vi på det. 

VAD ÄR NYTT under solen, undrar nu 
någon. Manipulerade bilder och texter fulla 
av lögner har väl funnits i alla tider. 
Skillnaden i dag, menar Jonas Bendiksen, 
är att lögnen har automatiserats med hjälp 
av tekniken. 

– Kombinationen av automatiserad 

LIKNAR DET ÄKTA

Jonas Bendiksen tror  
att lögnen var möjlig 
eftersom projektet var 
förpackat som tung 
fotojournalistik.
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information och kostnadsfri algoritm
baserad viral distribution är dynamit. I 
dag diskuterar vi hur vi bäst ska sortera all 
information och ställer våra förhoppning
ar till AI. Men AI kommer inte att lösa 
problemet, den saken är klar. 

JONAS BENDIKSEN tror att vi kommer att få 
se ett allt mer kaotiskt medielandskap, där 
den stora utmaningen blir att se till att inte 
alla retirerar in i sin egen lilla verklighet, 
styrd av de sociala mediernas algoritmer.

– För tjugo år sedan var i stort sett alla 
eniga om att det faktum att något hade 
publicerats i New York Times oavvisligen 

innebar att det var sant och relevant. I dag 
finns en stor grupp människor som 
avfärdar det som fake news.

– Tillit till information är en grund
sten i en fungerande demokrati. Om vi inte 
kan enas om vad som är sant och vad som 
är fejk vittrar den tilliten sönder – 
människor emellan och mellan människor 
och myndigheter.

TEKNIKEN INBJUDER till nya berättarformer, 
vilket är intressant men också kan göra 
människor förvirrade, menar Jonas 
Bendiksen. Är det vi ser journalistik eller 
ett dataspel? Verklighet eller fantasi?

– Ingen kan längre räkna med att per 
automatik bli trodd. Informationen måste 
in i en mycket större kontext för att vi ska 
dra slutsatsen att den är sann. På 1950talet 
räckte det med att en bild var publicerad  
i Life Magazine för att den skulle forma 
miljontals människors förståelse av 
världen. Så är det inte längre.

Vad innebär det här för bildjournalis
tiken? Hur relevant blir den i framtiden?

Dokumentärfotografens roll kommer 
allt mer att handla om idéer, hävdar Jonas 
Bendiksen.

– Alla människor fotograferar i dag. 
Det produceras miljontals bra bilder, men 
inte miljoner bra idéer och historier. Det är 
på den arenan vi kan fortsätta vara rele
vanta. Vi får använda vår visuella förmåga 
till att ställa frågor, om oss och om hur vi 
hanterar den här komplexa världen. 
Återigen; det handlar om kontext. Vad vi 
gör med bilden är mer intressant än själva 
bilden.

NYTT BERÄTTANDE

Tekniken erbjuder nya möjligheter 
– men det skapar förvirring. 
”Ingen kan längre räkna med att 
per automatik bli trodd”, säger 
Jonas Bendiksen.
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G F ör några år sedan studerade 
Johan Farkas hur Ryssland 
bedrev påverkanskampanjer 
mot USA med hjälp av falska 
Twitterkonton och nätbasera

de försök att piska upp islamofobiska 
stämningar i hans hemland Danmark.

Det var under detta arbete som en  
oro började växa fram. Samhällets kamp 
mot spridandet av falsk information 
framstod plötsligt som ett gift, i värsta  
fall mer skadligt än det som skulle be
kämpas. 

Det ledde till att han så småningom 
skrev boken Post-Truth, Fake News and 
Democracy : Mapping the Politics of  
Falsehood (Routledge) tillsammans med 
forskarkollegan Jannick Schou. 

”Både starka och svaga demokratier 
utnyttjar ’fake news’begreppet för att 
censurera och angripa systemkritiker och 
politisk opposition. Detta är ett hot mot 
demokratin – ett hot som nu växer kraftigt 
över hela världen”, skrev de i en debatt
artikel i Dagens Samhälle inför utgivning
en för drygt två år sedan.

I BOKEN TAR de inte bara upp auktoritära 
länder som Ungern, Malaysia och Indone
sien vars fake newslagar även kan använ
das för att tysta oppositionella röster.  

Falska fakta är inte det  
största hotet mot demokratin  
Medieforskaren Johan Farkas anser att diskussionen om falska 
nyheter och desinformation ofta är överdriven. 
TEXT THORD ERIKSSON

De pekar till exempel också på Tyskland 
där en lag kan tvinga sociala medieplatt
formar att ta bort hatpropaganda, och på 
Stor britannien och Tjeckien som inrättat 
statliga grupper med uppgift att motverka 
desinformation.

De auktoritära tendenser som kan 
lockas fram av lagstiftning och statliga 
rättigheter att bedöma vad som ska klassas 
som skadlig desinformation, finns det fler 
som varnar för. Men Farkas och Schou är 
desto mer ensamma när de dessutom 
hävdar att bilden av falska fakta som ett 
hot mot demokrati och stabilitet, bygger på 
en felaktig problemformulering.

POLARISERING, bristande tilltro och  
lusten att utmana etablissemanget med 
alternativa fakta är symtom som inte 
borde förväxlas med själva sjukdomen, 
resonerar de. Och själva sjukdomen? En 
urholkning av demokratin som började för 
flera decennier sedan, långt innan någon 
hört talas om sociala medier eller ens 
internet.

– Därför hjälper det inte att endast 
fokusera på bekämpning av fake news, 
hävdar Johan Farkas på en Zoomlänk från 
Malmö universitet där han arbetar med sin 
avhandling om journalistisk bevakning av 
desinformation på nätet.
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DESINFORMATION, falska nyheter och 
försök att till exempel påverka utgången  
av nationella val är reella faror. Men Johan 
Farkas efterlyser fler nyanser bortom 
svepande formuleringar: vad ska med
borgarna rustas för, vad är det egentligen 
som ska motverkas?

– Sådana frågor finns sällan i debat
ten, utan det blir bara ”fake news är ett 
stort problem som vi ska bli bättre på att 
hantera”. Men det är stora skillnader på 
falska ryska profiler på Twitter och en 
blogg som inte har ordning på fakta.

Han påpekar att de som har starkast 
åsikter i frågan sällan har bedrivit  
egen empirisk forskning kring fenomenet. 

– Vissa professorer och journalister 
drar upp stora linjer och hävdar att  

”samhället är post sanning nu”. Man frågar 
sig vad de har för empiriskt underlag.

I stället för att fästa överdriven vikt 
vid abstrakta hot borde alla i stället höja 
blicken och diskutera hur demokratier kan 
stärkas, hävdar Farkas och Schou. Johan 
Farkas nämner Google och Facebook och 
kinesiska Bytedance som ligger bakom 
TikTok.

– Hur ska vi kunna ta makt från dem 
och ge tillbaka till vår demokrati? Det är en 
viktig debatt – men den handlar inte 
primärt om fake news.

Fo
to

: H
åk

an
 R

öj
de

r

DOKTORERAR 

Johan Farkas är knuten 
till Malmö universitet 
och jobbar med en 
avhandling om 
journalistisk bevakning 
av desinformation  
på nätet.
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O avsett vad man tycker om 
Folkhälsomyndighetens 
representanter eller hur man 
ser på utfallet av Sveriges 
strategi under pandemin går 

det att konstatera en sak: expertmyndig
heten har ofta haft fel. Dessutom har 
fakta underlagen lyst med sin frånvaro,  
i synnerhet när det gällt budskap som 
avvikit internationellt. Det har talats om 
”samlade bedömningar”. Bristen på 
källhänvisningar har gjort informationen 
svårbedömd, även för luttrade biblioteka
rier och journalister. 

Vilka sorters fel har det rört sig om? 
De flesta kan nog dra sig till minnes 
överoptimistiska scenarier som byggt på 
felaktiga premisser (smittan kommer inte 
till Sverige, det blir ingen andra, tredje, 
fjärde våg…) En del fel har varit förhållan
devis harmlösa (överdrifter om Sveriges 
vaccinationsgrad) men det har blivit 
alltmer tydligt att Folkhälsomyndigheten 
(FoHM) även haft fel om det kanske allra 
mest grundläggande. 

Efter två år av pandemi har man inte 
klargjort att smittan huvudsakligen är 
luftburen, att den sprids genom inandning 
av aerosolpartiklar. Därmed har inte heller 
svenskar fått veta hur de ska göra för att 
skydda sig från smitta. För detta har 
myndigheten fått kritik av tunga instanser, 
som Kungliga Vetenskapsakademien 
(KVA), ändå har man framhärdat. 

I början av pandemin var det mer 
begripligt att FoHM utgick från äldre 
kunskap om dropp och kontaktsmitta 
men i och med att det var ett nytt virus 
hade man kunnat ta höjd för att smittan 
kunde vara luftburen. Det gjordes inte i 
nämnvärd utsträckning. Berodde detta på 
en tillfällig brist på andningsskydd och 
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TEXT 
KAJSA KLEIN
Undervisar i medie och 
kommunikationsvetenskap vid 
Jönköping University och frilansar 
som demokratitalare och skribent.

VÅDAN AV BLIND 
KÄLLTILLIT
Hur ska »bekräftad myndig-
hetsinformation« hanteras om 
den inte går att lita på? Satsa på 
mångfald och glöm rådet att 
vissa källor inte behöver 
granskas.
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liknande? Det har framförts som en tänk
bar förklaring.

FoHM valde vidare (i och med fokus på 
dropp och kontaktsmitta) att i ett tidigt 
skede kommunicera att viruset smittade 
efter att de första symtomen kommit; 
”stanna hemma vid symtom” är ett mantra 
som upprepats sedan dess. Allmänheten 
uppmanades att tvätta händer och hålla 
avstånd. Hade man kunnat göra annor
lunda? Ja, man hade kunnat ta fasta på 
EU:s smittskyddsmyndighet ECDC:s 
uppmaning från februari 2020 om att följa 
försiktighetsprincipen:

"We recommend a cautious approach 
due to possible transmission through 
aerosols."

Man hade också kunnat lyssna till och 
inspireras av länder som Japan eller 
Taiwan med en annan kunskapsnivå och 
tradition av smittskydd mot luftburna 
virus, som SARSCoV1. Men, detta gjorde 
man alltså inte. I Sverige utgick man från 
pandemiplanen för influensa, trots att 
viruset ingalunda var en influensa och 
tidigt fick namnet SARSCoV2.

R epresentanter för svenska 
myndigheter tillhör de som 
aktivt försökt påverka andra 
länders pandemihantering. 
När statsepidemiolog Anders 

Tegnell i mars 2020 uppmanade ECDC att 
ta bort munskyddsrekommendationen 
gjordes det med motiveringen att den 
skulle antyda att viruset var luftburet. 

Sveriges ambassadör för global hälsa, 
Anders Nordström, har i likhet med 
Tegnell kritiserat andra länders smitt
skyddsarbete och uttryckte sig så här i en 
intervju i Omvärlden (31/820):

”Jag brukar skämtsamt säga att det 

bästa med munskydden kanske är att folk 
inte röker och äter så mycket.”

Till saken hör att om viruset är luft
buret räcker det inte att lägga ansvaret för 
smittskyddet på individerna. Då förväntas 
arbetsgivare se till att rena luften. Det 
kräver investeringar i miljöer som bibliotek 
men också i skolor och i hälso och sjuk
vård. Hur motivera vårdpersonal att arbeta 
i miljöer utan tillräckligt smittskydd?

N är det uppstod behov av att 
utbilda vårdpersonal i hur 
viruset smittar gick upp
draget att skapa en eutbild
ning till kirurgen Johan von 

Schreeb, Karolinska Institutet (KI). Enligt 
information på KI:s webbplats producera
des utbildningen skyndsamt och lansera
des i mars 2020. Materialet baserades på 
rekommendationer från FoHM och Vård
hygien Stockholm. 

Hittills har över 160 000 personer gått 
kursen. Många svenskar med vårdyrken 
har av sina arbetsgivare anmodats att 
delta. För att få godkänt krävs att man 
klickar i att det rör sig om en dropp och 
kontaktsmitta och förstås ”rätt” smitt
skyddsalternativ. Sammantaget ges en 
vilseledande bild av viruset vilket förstås 
hänger samman med att utgångspunkten 
är FoHM:s åsikter som alltså på avgörande 
punkter skiljer sig från vad vetenskapen 
säger. Utbildningen är i skrivande stund 
fortfarande öppen och rekommenderas av 
KI och andra myndigheter. Ingen större 
uppdatering har skett sedan mars 2020, 
vilket även förklarar förekomsten av 
uppgiften att inget vaccin finns (!). 

Rigiditeten, att inte ändra sig, att 
framhärda i vad man bestämde sig för 
under pandemins första veckor är något 
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som utmärkt myndigheternas kommuni
kation. Ibland har det gjorts smärre 
ändringar i texter på FoHM:s webbplats, 
inklusive den senkomna uppgiften om viss 
förekomst av asymtomatisk smitta, men 
förändringarna har smugits in, inte 
kommunicerats ut tydligt.

Överhuvudtaget var det inte helt enkelt 
för enskilda aktörer att välja en linje som  
i högre grad motsvarade den ECDC, WHO 
och merparten av världens länder rekom
menderade utifrån sina analyser av 
forskningsläget. En anledning var det 
sociala trycket; tilliten till FoHM var hög 
och myndighetsinformationen var spridd 
över hela landet. Miljoner hade investerats 
i att föra ut budskapet. Vårdpersonalen 
hade fullföljt KI:s utbildning. 

D et var till MSB regeringen 
uppdrog att informera om 
hur man kan undvika att bli 
smittad och hur man ska bete 
sig för att inte smitta andra. 

Flera mål sattes upp, ett effektmål (att 
minska smittspridningen) och sedan 
underordnade kommunikationsmål (bland 
annat att motivera individer till att följa 
aktuella råd). Centralt för strategin var att 
skapa förtroende för FoHM:s rekommen
dationer. Man inpräntade i medborgarna 
att källtillit var av vikt, ”bekräftad myn
dighetsinformation” var det som gällde. 
Och då menade man svenska myndigheter. 

Dessvärre fanns betydande målkon
flikter, effektmålet om att minska smitt
spridningen tappades bort på bekostnad av 
kommunikationsmålen. För kommunika
törer på MSB har det ibland rört sig om 
svåra avvägningar, i synnerhet vid de 
tillfällen då FoHM velat kommunicera 
sådant som strider mot internationell 

sakkunskap och rentav klassas som 
missinformation av sociala medieföretag. 
Svensk missinformation om munskydd 
har varit återkommande, som detta hämtat 
ur MSBkontot Krisinformations Twitter
flöde (11/820):

”Folkhälsomyndigheten avstår från att 
rekommendera allmänheten munskydd då 
ett munskydd som kliar och åker ner under 
näsan bidrar till att händerna ofta rör 
mun, ögon, och näsa vilket kan öka risken 
för smittspridning.

Nej, det stämmer inte att munskydds
användande kan öka risken för smitt
spridning av det luftburna viruset, det har 
myndigheten heller inga belägg för (käll
hänvisning för detta påstående saknas). 
Det har hänt att Krisinformation i sociala 
medier sett sig nödgat att dölja kommenta
rer innehållande material från WHO. När 
de satsat på att stärka förtroendet för 
FoHM och betonat vikten av källtillit har 
de i praktiken sänkt förtroendet för andra 
aktörer, aktörer som ofta i högre grad än 
FoHM kommunicerat smittskyddsråd 
förankrade i aktuell vetenskap.

E n liknande problematik har 
utrikesdepartementet ställts 
inför: hur skulle den svenska 
strategin presenteras inter
nationellt? Var den en belast

ning eller en tillgång i Sverigefrämjandet? 
Sverige, som enligt Svenska Institutets 
Sverigebildsstrategi ska definieras som ”ett 
utvecklingsriktat land kännetecknat av de 
fyra kärnvärdena Nytänkande, Öppenhet, 
Omtänksamhet och Äkthet.” Ett grepp 
man landade i var att beskriva strategin 
som mer vetenskaplig. Källa? FoHM.

Under pandemin har det förts hetsiga 
diskussioner om Sveriges strategi i sociala 
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medier. Vissa tog där på sig rollen som 
experter på ”påverkansoperationer” och 
utdelade det ena hårda omdömet efter det 
andra över debattörer som inte höll med 
FoHM. Det hette att de som ifrågasatte var 
landsförrädare. Och de där som påstod sig 
vara sjuka eller ville skydda sig? Gråter
skor! Riskgruppsnollor! På Twitter har 
tongångarna stundtals varit otäckt hårda 
men det har också funnits inslag av fakta
koll och förmedling av högkvalitativ infor
mation. Forskare har generöst delat med sig 
av sina insikter. Det har varit en utmaning 
att skilja på vad som varit relevant, mindre 
relevant och rentav skadligt. 

V ad som fått mindre uppmärk
samhet än debatt klimatet på 
Twitter är vad som skedde 
tidigt under pandemin på 
Facebook. När myndigheterna 

inte lyckades förklara strategin på ett 
uttömmande sätt (med faktaunderlag) tog 
enskilda på sig rollen som uttolkare. Pseudo
experter gav sig på att förklara ”naturlig 
immunitet” och ”flockimmunitet”, ibland 
med retorisk briljans, andra gånger mer 
taffligt. Intresset var det inget fel på och 
behovet av samtal var stort så antalet följare 
växte. Huruvida det som sades byggde på 
korrekt fakta var svårt för många att avgöra.

Sedan fanns grupperna. De redan 
existerande som #jagärhär (cirka 70 000 
medlemmar) och Källkritik, fake news och 
faktagranskning (cirka 20 000 medlemmar), 
för att nämna två särskilt inflytelserika. 
Den förstnämnda kom att påverka opinio
nen genom att ett antal gånger under våren 
2020 backa myndighetsrepresentanter som 
i kommentarsfält i anslutning till nyhets
artiklar utsattes för vad man uppfattade 
som hat. Det här var knappast planlagt, det 

föll sig så eftersom det var vad medlem
marna valde. I källkritik gruppen modere
rades det friskt, kommentarer som berörde 
kontroversiella aspekter av svenska myn
digheters strategier och budskap försvann 
snabbt. 

O ch så var det alla grupper 
som tillkom under pandemin, 
i synnerhet Vi stöttar Anders 
Tegnell & Co (FoHM) (cirka 
90 000 medlemmar).

Vad som skedde i dessa grupper är 
svåröverblickbart, men det går att urskilja 
tendenser. Grupperna präglades på olika 
sätt och i olika grad av myndighetslojalism 
och källtillit, med FoHM som betrodd 
källa. I Vi stöttar Anders Tegnell & Co 
(FoHM) är det själva poängen. 

Lojalitet anbefalldes, uppdraget 
beskrevs som att ”stötta”, vara supporter, 
eller för att använda terminologi hämtad 
från boken Du stolta, du fria av statsvetar
docenten och DNkolumnisten Gina 
Gustavsson: folkhälsopatriot. Myndighets
representanter kärleksbombades och hylla
des, kritiker häcklades. 

För många blev nog gruppmedlemska
pet ett sätt att visa engagemang under 
pandemins tidiga fas. Man ville i en svår 
situation visa att man var beredd att följa 
goda råd och göra sitt för att bidra till att 
stoppa smittspridningen. Men, det fanns, 
och finns, ett dilemma. Eftersom FoHM:s 
kommunikation innehåller fel bidrog 
gruppen också till spridningen av miss
information, även sådan missinformation 
som påminde om, men inte var identisk 
med, myndighetskommunikationen. 

FoHM var motståndare till munskydd, 
tonade ned riskerna för barn och unga och 
motsatte sig nedstängningar. På flera 
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punkter påminde retorik och budskap om 
vad som framfördes av antismitt skydds
aktivister, till exempel undertecknarna av 
Great Barrington Declaration (GBD) och 
dess svenska motsvarighet Läkaruppropet. 
Därför var det knappast en slump att 
undertecknare av GBD och Läkaruppropet 
också kom att delta i gruppen, ofta med 
hundratals gillanden som belöning. Detta 
innebar också att de ”fakta” som associeras 
med grupperna, men som av det vidare 
vetenskaps samhället betraktas som djupt 
problematiska, kom att normaliseras. 

Y tterligare en faktor som 
förtjänar att nämnas och som 
gjort det än svårare att stå 
emot folkhälsopatriotismen, 
är prisen. Under de två första 

pandemiåren gav svenska institutioner 
olika sorters utmärkelser till myndighets
representanter och debattörer som uttalat 
sig positivt om den svenska strategin. Det 
borde väl betyda att de agerat klokt och att 
deras resonemang var grundade i god 
vetenskap? Först ut var Umeå universitet, 
som tilldelade Martin Kull dorff, en av 
GBDinitiativtagarna, ett hedersdoktorat. 
Nu senast fick Käll kritikgruppen pris av 
Högskolan i Borås och Borås stad. 

En källkritikgrupp borde vara särskilt 
angelägen om att ha en kritiskt granskande 
inställning till information, men faktum är 
att en av gruppens moderatorer ligger 
bakom Digitekets omtalade utbildning om 
Coronainfodemin som genomgående 
propagerar för myndighetslojal källtillit. Ett 
begrepp man valt att lyfta där är ”informa
tionshygien”, kursdeltagarna uppmanas att 
välja en eller ett par nyhetskällor. Ofrivilligt 
komisk blir den avlutande lektionen (nr 19), 
där hela kursens innehåll sammanfattas  

i en tweet från 2020 med uppmaning till 
handtvätt, handspritande och att man ska 
sätta sig på händerna för att undvika att 
sprida desinformation. Kursen upp
daterades i februari 2022, men handtvätt 
som smittskydd mot det luft burna viruset 
finns kvar. Däremot har uppgiften om 
Källkritikgruppens nya pris tillkommit.

I ett klimat av desinforma
tionskampanjer (sådana finns 
på riktigt, inte minst med 
antivaxxbudskap), satsningar 
på psykologiskt försvar och 

växande PRindustri är det viktigare än på 
länge att behålla fokus på fakta och att 
tänka källkritiskt. Då är det olyckligt när 
viktiga aktörer tappar kompassen. 

Folkhälsopatriotism i den myndighets
lojala tappningen försvårar kunskaps
utvecklingen medan kritisk granskning och 
internationellt samarbete stärker den. Den 
har i det svenska pandemifallet indirekt 
bidragit till att stärka antivaxxrörelsen och 
att minska förtroendet för vetenskap.

Gamla makthavare har en tendens att 
vilja behålla greppet. Det är begripligt men 
det är däremot inte rimligt att begära att 
andra aktörer ska sprida information som 
är felaktig eller inaktuell, särskilt inte utan 
att märka den som sådan. 

Klokast av bibliotekarier och journalis
ter är att framgent satsa på mångfald och 
peka på flera olika källor, ungefär som Fojo 
valt att göra i sin resurssamling för 
Corona bevakning. Glöm i alla fall det där 
rådet att välja en förutbestämd källa som 
inte behöver granskas.

På biblioteksbladet. se finns en längre version av texten.



WWW.EUROBIB.SE

WWW.EUROBIB.SE

Börja det nya året med ny inredning på biblioteket för att optimera 
fokus på böckerna och användningen av biblioteket. 
Även en liten förändring kan göra stor skillnad. 
 
Vi hjälper dig gärna med inredningen eller råd om biblioteksmöbler.

GÅR ÄVEN DU MED TANKAR OM NY INREDNING?



Läs oss varje kvartal,  
vecka och dag

DU LÄSER JUST NU Biblioteksbladet på papper – men du vet väl  
att det går att läsa oss hela tiden, året om? 

◆ Webbplatsen biblioteksbladet.se uppdateras varje vardag med nyheter och debatt.
◆ Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev som skickas ut på tisdagar vid lunch. 

DET HÄR NUMRET av tidningen handlar om desinformation och hot mot demokratin.  
Nästa utgåva kommer i slutet av april med ett helt annat tema. 

Vad borde vi fördjupa oss i? 
Mejla oss på redaktion@biblioteksbladet.se 



47B I B L I O T E K S B L A D E T /  n r  1  2 0 2 2

D e s i n f o r m a t i o n s n u m r e t

47

»... vi tycks före-
dra en hierarkisk 
modell framför 

en platt.«
KAROLINA ANDERSDOTTER OM  

BIBLIOTEKSSEKTORNS SEGLIVADE – 

MEN OBEFOGADE, ENLIGT HENNE   

– SKEPSIS TILL WIKIPEDIA. 

KRÖNIKA PUBLICERAD 4 FEBRUARI. 

»... kostnaden för 
att lyfta detta har 
varit – och är – 

hög. Min framtid 
i denna bransch 
är för alltid för-

ändrad.«
MILIA RAHMAN OLSSON OM  

BLAND ANNAT ”HOMOSOCIAL  

REPRODUKTION” PÅ BIBLIOTEKEN.

KRÖNIKA PUBLICERAD  

25 JANUARI. 
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Utvalt från nätet
Missa inga nyheter. Biblioteksbladet.se 
uppdateras dagligen med material som inte 
trycks i pappers tidningen.

UNDER 2022 MÅSTE nästan 10  
procent av landets folkbibliotek 
klara sin verksamhet med mindre 
resurser än 2021. 
Det var ett av resultaten i 
Biblioteks bladets årliga enkät
undersökning.

Nedskärningarna speglar en 
trend: enkäten för tre år sedan 
visade att nästan 25 procent 
av folkbiblioteken fått sin 
budgetar krympta inför 

2019 och 2020 gjordes det 
neddragningar i drygt 
30 procent av landets 
kommuner.
Bibliotekens totala 

ekonomi krympte med mellan 
69 och 85 miljoner kronor per år 

mellan år 2000 och 2019, visade 
en undersökning som Svensk 

biblioteksförening publicerade förra 
året. BBL
Nyhetsartikel publicerad 8 februari.

Sparkrav på vart tionde folkbibliotek

Om ett pm i en 
handväska 
KOMMER DET NÅGON proposition  
från regeringen med utgångspunkt  
i förslagen i Gustav Fridolins skol
biblioteksutredning? 

Biblioteksbladet kunde till slut 
ställa frågan till nya skolministern Lina 
Axelsson Kihlblom. Hennes svar blev 
att utredningen om skolbibliotek finns 
i hennes medvetande men att hon inte 
kan ge något bestämt besked om vad 
som kommer att hända med den.

– Jag kan inte svara på rak arm var 
vi står i processen, men då och då 
hänvisas det till utredningen här.

Kommer det en propositon?
– Jag har ett pm i min handväska om 

den. Jag kommer att komma tillbaka  
i frågan.

När Bibliotekbladet några dagar  
senare fick skriftlig respons på ett 
antal frågor, upprepade ministern 
andemeningen i sitt svar:

– Det jag kan säga i dag är att re
geringen bereder utredningens förslag 
vidare. Det här är en stor och viktig 
fråga som vi inte kan hasta fram. Det 
är viktigt att det blir rätt! BBL
Artiklarna publicerades 26 januari och 
2 februari.
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Lina Axelsson 
Kihlblom.
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Tema bestånd på 
årets Marskonferens
MARSKONFERENSEN I UMEÅ har 
blivit något av ett Biblioteksdagarna i 
miniformat, med stor uppslutning från 
bibliotek i norra Sverige. 

På grund av pandemin har årets upp
laga skjutits upp till 24–25 maj. Temat i 
år är ”Bibliotekens bestånd”.

–Ämnet är ständigt aktuellt på alla 
bibliotek; vad är ett bestånd och hur 
ska det se ut? säger Annika Eriksson, 
projektledare på Umeå stadsbibliotek.

En fråga som kommer att diskuteras 
är förslaget att Kungliga biblioteket i 
Stockholm och universitetsbiblioteket 
i Lund från och med 2025 blir landets 
enda pliktbibliotek. Fem andra univer
sitetsbibliotek kommer i så fall inte 
längre att få pliktexemplar och frågan 
är vilka konsekvenserna blir. 

Bland konferensens föreläsare finns 
författaren Alexandra Borg, som talar 
om bokens framtid i en digital värld och 
konstnären Maria Persson, som berät
tar om sin porträttserie #dagensdam 
om historiska kvinnor.
BBL

29
mars
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KB-MÖTE OM PLANER

50 BIBLIOTEKSCHEFER 
runtom i landet får i dagarna 
inbjudan till ett dialogmöte om 
processen att ta fram en ny 
biblioteksplan. 

Avsändare är Kungliga biblio
teket och de inbjudna är verk
samma i kommuner som har 
implementerat en biblioteksplan 
under 2021. 

Deltagarna kommer att delas 
in i grupper där de får diskutera 
hur processen har sett ut i  
kommunen och vilka svårigheter 
de eventuellt har stött på.

– Syftet är att få in underlag 
för ett stödmaterial kring biblio
teksplaner som ska finnas för 
kommunerna, berättar Oskar 
Laurin, chef för enheten för 
bibliotekssamverkan på KB.
Mötet hålls på Zoom kl 9–12 
tisdag 29 mars.
 BBL Alexandra Borg.

Antologi om »biblioteksgeografin« i vår
I APRIL LANSERAS en ny forsknings
antologi med titeln Biblioteksgeografin 
–en antologi om svenskt biblioteks
väsende och och biblioteksf0rskning.  
Ur innehållet:  

Kerstin Rydbeck om de offentli
ga bibliotekens styrdokument och 
lagstiftning; Lisa Dahlquist Olsson och 
Hanna Carlsson om folkbiblioteket som 
idé; Sara Ahlryd och Fredrik Hanell om 
sjukhusbibliotek och medicinska biblio
tek samt Ulrika Centerwall, Pamela 
Schultz Nybacka och Maria Ringbo om 
skolbibliotek. 

Roger Blomgren, Katarina Michnik och Johan Sundeen är redaktörer för antolo
gin som ges ut av Studentlitteratur. BBL



Lär ut  digital  
källkritik  med  
ett  evidens- 
baserat verktyg!
Utvecklat av forskare, lärare  
och elever. Gratis för alla.

nyhetsvarderaren.se

Undersökande 
journalistik eller ett under 
om det finns journalistik?

Bli månadsgivare och stöd vårt arbete för att journalister i hela 
världen ska få skriva och rapportera vad de vill – inte vad makten vill.

reportrarutangranser.se
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F ebruaris första helg skriver 
två tunga ledarskribenter 
och Dagens Nyheters Patrik 
Lundberg om vikten av 
skolbibliotek för elevers 

läsande. De frågar sig varför skolministern 
inte går fram med en proposition med de 
förslag som utredningen Skolbibliotek för 
bildning och utbildning arbetat fram.

Trots att flera av de politiska partierna 
är positiva till bemannade skolbibliotek för 
att stärka elevers läsning och medieoch 
informationskunnighet väljer regeringen 
att inte göra någonting. Skolministern 
säger att beslutet ”inte ska hastas fram”. 
Men skolbiblioteksfrågan har varit en seg 
och långvarig process, så var den vill
farelsen kommer ifrån är svårt att förstå.

SKOLBIBLIOTEKEN SKREVS in i skollagen 
2011 och under tio år har arbetet för alla 
elevers jämlika tillgång till ett bemannat 
skolbibliotek varit i såväl medial hetluft 
som på den politiska agendan. Under de 
senaste regeringsåren har det ordnats 
kampanjer med statsråd som tipsar om 
barnböcker, biblioteken har lovordats och 
priser har delats ut. Orden och läsandets 
betydelse för språkutveckling har  
betonats från politikerhåll, och medie  
och informationskunnigheten har varit 
viktigt att framhålla, inte minst för att 
visa andra politikers sätt att hantera fakta 
och information. Kort sagt är skolbibliote
kets roll väl känt i de utbildningspolitiska 
kretsarna och ”hasta” känns inte riktigt 
som rätt verb i sammanhanget.

Varför går det att gulla med 
biblioteken och samtidigt inte stå 
upp för elevers tillgång till ett 
bemannat skolbibliotek som 
integreras i undervisningen? 

Varför är det möjligt att gulla med 
biblioteken men inte stå upp för att alla 
elever ska få tillgång till ett bemannat 
bibliotek som integreras i deras under
visning?

Det är sällan bra att spekulera men det 
känns nästan nödvändigt när besvikelsen 
över den uteblivna propositionen är så stor 
att man tappar andan.

SKOLAN OCH DET SÄTT skolpengen används 
på kommer att bli en av de viktigaste 
valfrågorna i år. De olika partierna  
formerar sig i frågan och kanske skulle en 
skolbiblioteksproposition ta för mycket tid 
och plats för en ny skolminister att hantera 
när hela skolsystemet står på spel. Ett 
annat alternativ är att skolan är målstyrd 
och att man länge har arbetat för att avstå 
från regleringar liknande det krav på 
bemannat skolbibliotek som förs fram. Ett 
tredje alternativ är att Sveriges kommuner 
och regioners röst för att skolan ska vara 
enbart kommunernas egen angelägenhet 
är så stark att regeringen inte vågar 
genomföra en reglering av skolbiblioteken. 
Oavsett vore det bra med tydliga svar och 
inte ett långsamt förhalande.

Samma helg har DN en artikel om en 
moderat kommunalpolitiker i Östra Göinge 
med egna läs och skrivsvårigheter. Han 
har efter flera år i politiken insett att 
kommunens största problem inför fram
tiden är dagens dåliga skolresultat och lågt 
utbildade befolkning. Hans övergripande 
plan är nu att öka inflyttningen av medel
klass och därmed höja utbildningsnivå för 
alla. Knappast en unik lösning men 
sannolikt en insiktsfull politik. Jag önskar 
att han satsar på många och väl fungeran
de skolbibliotek. Det skulle ge en snabb 
effekt.
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A N D A N Karin Linder är generalsekreterare  
för Svensk biblioteksförening.

Foto: Elisabeth O
hlson



Pedagogiska bibliotekarier  
– för framtiden!

Vi utbildar bibliotekarier inom masterprogrammet 
i ABM – en tvåårig kvalificerad utbildning på 
avancerad nivå, med fokus på: 

• pedagogik
• förmedling
• verksamhetsutveckling

Utbildningen bedrivs forskningsnära och i samspel 
med det professionella fältet. Den utgår från de 
digitala utmaningar och möjligheter som bibliotek 
har idag. 

Masterprogrammet i arkivvetenskap, biblioteks- 
och informationsvetenskap respektive museologi 
(ABM) har programstart varje hösttermin.

BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP,  
LUNDS UNIVERSITET

www.kultur.lu.se/abm
Läs mer på: www.imcode.com/lots

L O T S

Informationsbehovet för ett 
bibliotek är mycket större än 
det egentliga bokbeståndet. 

LOTS är ett informationssystem 
där det öppna biblioteks-

systemet Koha integrerats med 
ett öppet discoverysystem och 

ett öppet webbverktyg.

LOTS löser ett biblioteks informationsbehov

Din flexibla bibliotekslösning

EN WEBBSHOP MED  
UTVALT FÖR BOKÄLSKARE 

OCH LÄSVÄNNER

info@bokvannen.se  ·  www.bokvannen.se



Upptäck det engelskspråkiga uppslagsverket Britannica i 
NE:s utbud för bibliotek. 

NE X BRITANNICA

Läs mer på NE.se
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