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F
redagen den 7 april mördade den uzbekiske 
 terroristen Rakhmat Akilov fem personer med 
en stulen lastbil på Drottninggatan i Stockholm. 
Inom loppet av ett par timmar spreds en rad 
 falska uppgifter och manipulerade bilder i so
ciala medier – desinformation som plockades 

upp och vidareförmedlades av etablerade medier, politi
ker och allmänhet. Flera avsändare förefaller ha varit 
svenska rasister, som såg dådet som en möjlighet att 
främja sin politiska agenda. 

I ett dokumenterat fall var avsändaren ryska medier. 
Via det ryskspråkiga Twitterkontot ”TV jihad” publicera
des skärmdumpar av vad som hävdades vara en chatt
konversation mellan den misstänkte terroristen och en 
anhängare av IS. I chatten, också den på ryska, nämner 
Akilov hur han ska genomföra dådet och i ett senare in
lägg att han nu kört på tio personer. Uppgifterna återgavs 
först på en rysk hemsida, och kom att refereras i svensk 
och internationell press. Chattloggens autenticitet kunde 
emellertid inte enkelt verifieras, och det saknades inte 
 indikationer på att nyheten var planterad. Profilbilden för 
Twitterkontot ”TV jihad” liknar den som används av TV 
Dozjd, Rysslands enda oberoende tvkanal. Vidare påstås 
kontot vara ett samarbete mellan TV Dozjd och den i 
Ryssland förbjudna hemsidan Kavkaz Center, som haft 
kontakter med tjetjenska rebeller och är placerad på en 
server i Sverige. För en läsare bekant med den ryska kon
texten ringer dessa faktorer varningsklockor, och svenska 
journalister kunde också inom loppet av ett par dygn fast
ställa att nyheten var falsk. Men genom att blanda orim
ligheter med till synes trovärdiga fakta lyckades man 
alltså trots allt sprida ”nyheten” om en sensationell chatt
konversation till Sverige och andra länder.

Påverkansoperationer och desinformation har blivit 
framträdande fenomen i världspolitiken. Falska nyheter, 
med potentialen att påverka politiska val och skada de
mokratin, har identifierats som en allvarlig samhällsrisk. 
I ett historiskt perspektiv är  försök till vilseledning för
visso ingenting nytt; det ny danande är teknikutvecklingen 
som skapat möjligheter för aktörer som vill nå stora mål
grupper. Från stater, politiska partier, kommersiella aktö
rer, ”trollarméer” och så kallade botar – datorprogram 
som konstruerats för att automatiskt utföra vissa upp
gifter – flödar numera ovett och falska nyheter genom 
 sociala medier och diverse hemsidor.

Sociala medier och andra internetbaserade plattfor
mar, däribland Facebook, Twitter, Youtube och Google, 
spelar en central roll i det pågående samtalet om vårt 
samhälle och dess organisation. Det är via dessa plattfor
mar och nätverk som människor läser, delar och diskute
rar nyheter och informerar sig och engagerar sig politiskt. 
Att behärska, och i vissa fall till och med manipulera, 
detta informationsutrymme har under de senaste åren 
blivit ett centralt mål för såväl auktoritära regimer som 
demokratier och olika ickestatliga aktörer.

I juli presenterades en omfattande studie, genomförd 
av Samantha Bradshaw och Philip N Howard vid univer
sitet i Oxford, som visade hur ”koordinerad manipulation 
av sociala medier pågår i flera länder runtom i världen”  
– närmare bestämt i alla de 28 länder som studerades.  
I auktoritära styren tenderar det att vara staten som fi
nansierar och koordinerar påverkansoperationer, medan 
det i demokratier är politiska partier, eller deras sponso
rer, som är de primära organisatörerna. Auktoritära 
 styren kan lägga betydande resurser på att styra opini
onsbildningen, medan ickestatliga aktörer i demokratier 

varit skickligare på att kombinera nya innovationer, 
 exempelvis artificiell intelligens, med politisk kommuni
kation.

Många frågor kring Rysslands inblandning i förra årets 
amerikanska presidentval återstår för behöriga myndig
heter att utreda. Tre saker är redan kända. För det första 
att Republikanernas kandidat Donald Trump favorisera
des av ryska nyhetskanaler. För det andra att dessa i kom
bination med tiotusentals botar förstärkte spridandet av 
falska eller negativa nyheter om motståndaren Hillary 
Clinton via sociala medier. Och för det tredje har det kon
staterats att det sannolikt var ryska hackare som via Wiki
leaks läckte Demokraternas mejl, och därmed avslöjade 
detaljer om partiets interna ränksmiderier.

Det är oklart huruvida det som skedde i USA kan kom
ma att upprepas i Europa, men europeiska politiker tar 
inga risker. I Tyskland antogs nyligen en lag som tvingar 
Facebook och andra nätverk att agera mot hat och falska 
nyheter, eller betala höga straffavgifter. I det franska pre
sidentvalet säkerställde kandidaten Emmanuel Macron 
att ingen känslig information skickades via epost, och 
hans politiska fienders försök att påverka valutgången 
 genom fabricerade läckor blev resultatlöst. I land efter 
land förstärks nu cyberförsvar, samtidigt som traditio
nella medier börjat intressera sig för problematiken med 
desinformation.

V
ad gäller statliga påverkansoperationer 
har den primära målgruppen oftast varit 
ländernas egna befolkningar: journalister  
i Mexiko trakasseras av lejda nätaktivister; 
”trollarméer” i Saudiarabien spammar 
 regimkritiska artiklar för att hindra läsa

ren att hitta den relevanta källan; den sydkoreanska un
derrättelsetjänsten använde under flera års tid tusentals 
falska nätidentiteter för att gynna konservativa politiker; 
och i Kina publicerar statliga tjänstemän omkring 450 
miljoner inlägg per år för att hävda Kommunistpartiets 
ideologiska riktlinjer också i sociala medier. I flera länder, 
som Argentina, Mexiko, Filippinerna, Ryssland, Turkiet 
och Venezuela, bedrivs en systematisk användning av bo
tar på ett sätt som ska imitera folkligt stöd för de styrande 
eliterna.

Genom hela den moderna historien har politisk kom
munikation och propaganda varit en strid om kontrollen 
över nya medier: från det tryckta ordet till radio, tv och 

internet. I sociala medier kan nätverk av botar ”gilla” före
tag och politiska aktörer, sprida kommentarer, och 
 reagera på andras inlägg – med förolämpningar, hyllning
ar eller misstro. Såtillvida sociala medier skapar en bild 
av vad andra i vår omgivning tycker och tänker, kan det 
systematiska bruket av falska konton påverka vårt eget 
beteende när vi konsumerar eller engagerar oss politiskt. 
Sökmotorernas algoritmer kan därtill avgöra vilken infor
mation vi exponeras för, och vilken vi har svårare att upp
täcka.  

En inte obetydlig andel av identiteterna i sociala medier 
utgörs i dagsläget av botar, vars skapare i huvudsak är 
kommersiella, politiska och/eller utländska aktörer. Klart 
är att de manipulerar samtalet, men exakt för vilket syfte 
är det ingen som vet. Under Storbritanniens EUom
röstning 2016 kunde det observeras hur nätverk av falska 
konton som tidigare använts för att påverka diskussioner 
om konflikten mellan Israel och Palestina återaktiverades 
för att lobba för brexit. Liknande nätverk som först an
gripit Hillary Clintons valkampanj, angrep under våren 
Macron.

Ett snabbväxande område är individanpassade med
delanden baserade på mottagarens egna digitala spår. 
Med stöd av artificiell intelligens kan faktorer som köp
mönster och webbläsarhistorik analyseras för att bedöma 
ens politiska profil. En av de ledande aktörerna inom om
rådet – Cambridge Analytica, ett dataanalysföretag med 
kopplingar till Steve Bannon, Trumps tidigare högerradi
kala rådgivare – arbetade 2016 för såväl Trump som ett 
brittiskt EUutträde. Huruvida tekniken har potential att 
influera stora grupper väljare återstår att se, men i en val
situation med jämnstarka alternativ kan det inte uteslutas 
att även en marginell påverkan kan vara tillräcklig för att 
tippa utfallet i den ena eller andra riktningen.

S
ociala medier har bara funnits i ett drygt 
 år tionde, men deras kapacitet att forma vår 
tillgång till information och påverka beslut är 
en fråga som det demokratiska samhället har 
att hantera. Privata aktörer dominerar idag 
 infrastrukturen för internet och sociala medi

er. Vissa av dem, exempelvis just Cambridge Analytica, 
har visat sig vara såväl tekniskt sofistikerade som starkt 
 politiskt motiverade i sitt påverkansarbete. Andra, som 
Facebook och Google, har på basis av sina affärsmodeller 
kunnat utnyttjas av främmande makt i syfte att påverka 
opinionen i västerländska demokratier; och även om det 
förblir oklart exakt vad den ryska inblandningen i det 
amerikanska valet 2016 faktiskt åstadkom har agerandet  
i sig visat på intention att uppnå effekt.

Motåtgärder för att värna demokratin är rimliga, men 
implikationerna för hur den digitala informationsmiljön 
framgent ska regleras är inte entydiga. Sociala medier 
möjliggör spridandet av falska nyheter och manipulering 
av åsiktsklimatet, men de breddar samtidigt tillgången till 
kunskap på sätt som saknar historiskt motstycke – något 
som är sant även i auktoritära styren.

Det öppna samhället kommer alltid att vara sårbart för 
ryktesspridning, desinformation och propaganda. Från 
terrorattacker till politiska val bör vårt samhälle för
bereda sig på sådana risker. Men det öppna samhällets 
svaghet är också dess styrka: ett pluralistiskt samhälls
klimat, källkritik och en beredvillighet att utmana in
vanda föreställningar. Till skillnad från diktaturer – som 
alltid gynnat falsk information – behöver det öppna sam
hället därför aldrig vara ängsligt. Vad som gäller i verkliga 
livet, gäller även i sociala medier.

Så försöker trollen 
få dig att byta åsikt
”Trollarméer”, botar och alternativa medier som sprider desinformation och 
på andra sätt försöker manipulera opinionen utnyttjar en central demokratisk 
svaghet. Men fenomenet är långtifrån nytt, och hittills är det just i öppna 
 samhällen som den sortens operationer haft svårast att nå avsedd effekt.

Häromveckan avslöjades att Facebook sålde annonser för 
omkring 100 000 dollar till ryska aktörer som ville öka 
Trumps chanser att vinna presidentvalet.  
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