
 

Desinformation: Så känner du igen och bemöter
myter om covid-19
 
Utbrottet av coronaviruset har lett till desinformation som sätter käppar i hjulet för de
ansträngningar som görs för att tygla pandemin. Läs vad just du kan göra.
 

Från det ursprungliga påståendet om att viruset spridit sig genom fladdermussoppa, till
rapporter om EU-länder som bekämpar varandra för minskande tillförsel av medicinsk
utrustning – den här typen av påståenden finns överallt.
 
Världshälsoorganisationen (WHO) har sagt att falska nyheter ”sprider sig snabbare än viruset”
och har redan betecknat det som en ”infodemi av planetariska proportioner”. Stora digitala
plattformar agerar redan för att begränsa räckvidden av den falska informationen.
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Men hur känner man igen desinformation och hur kan man hjälpa till för att stoppa spridningen
av den? Vad gör EU åt saken? Här är svaren på några av de vanligaste frågorna:
 
Vad gör EU för att hindra spridning av
desinformation?
 
För att lyfta fram fakta och pålitlig information finns det en gemensam EU-sida om Europas svar
på viruset, som också innehåller information för att slå hål på vanliga myter kopplade till
virusutbrottet.
 
Dessutom har experter och politiker från EU och dess medlemsländer regelbundna
videokonferenser där de diskuterar desinformation och delar metoder för hur man ska informera
människor om riskerna och hur man hanterar dem. Det finns också en press på de digitala
plattformarna för att de ska vidta åtgärder mot desinformation och bedrägerier.
 
Varför publiceras falsk information avsiktligt?
 
Vissa gör det för sin egen vinning. Det kan vara för att sälja produkter som inte fungerar eller att
locka besökare till sina webbplatser, vilket då ökar intäkterna från annonser.
 
Enligt en rapport från EU:s särskilda antidesinformationsgrupp har vissa falska påståenden
kommit från specifika politiska krafter – som Kina och Ryssland. I dessa fall är det ett politiskt
syfte som ligger bakom, för att undergräva EU eller skapa politiska förändringar.
 
Men många som sprider desinformation gör det för att de tror att det stämmer, och inte för att
medvetet bidra till någon skada.
 
Upptäck sanningen bakom många spridda coronamyter i den här bloggen
 
Är desinformation om Covid-19 verkligen så farlig?
 
I en tid då många är oroliga och får chockartade nyheter är det svårare att hålla sig lugn och
kontrollerad.
 
Tidigare har felaktig information om vaccin fått föräldrar att inte vaccinera sina barn mot
mässling och andra farliga sjukdomar, vilket ledde till en explosion i antalet nya fall av mässling.
 
Även om man inte tror på desinformationen kan det undergräva begreppen sanning och
expertis. Ett spontant twitterinlägg av någon anonym kan värderas lika mycket som en grundlig
analys av en expert.
 
Vad kan jag göra för att förhindra spridning av
desinformation?
 
Desinformation är beroende av att människor tror på det och delar det vidare. Och det är lätt att
luras. För att se till att du inte sprider desinformation, var extra försiktig när du delar nyheter
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_sv
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_sv
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/scams-related-covid-19_sv
https://euvsdisinfo.eu/eeas-special-report-disinformation-on-the-coronavirus-short-assessment-of-the-information-environment/
https://euvsdisinfo.eu/category/blog/coronavirus/


som framkallar en stark reaktion eller som verkar för bra eller för dålig för att vara sann. En
enkel första kontroll är att söka på internet för att se om mer än en pålitlig källa rapporterar om
samma sak.
 
Om du inte är säker så finns det flera guider för faktagranskning att använda.
 
Vad kan jag göra om jag upptäcker någon som
sprider desinformation?
 
Du kan anmäla den felaktiga informationen till sociala medie-plattformen där du hittar det.
Många sociala medieföretag har åtagit sig att aktivt jobba mot spridning av coronarelaterad
desinformation.
 
Prata också med personen som sprider det, det var förmodligen oavsiktligt. Forskare säger att
det bästa sättet att övertyga människor som tror på konspirationsteorier är att visa empati, vädja
till personens kritiska tänkande och undvika att förlöjliga dem.
 

Falsk information om covid-19
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tackling-disinformation-on-covid19_N01-PUB-200331-DISI_ev

Mer information
EU-kommissionen: Samlingssida om desinformation
EUvsDisinfo - EU:s utrikestjänsts webbplats för att tackla desinformation (en)
EU:s smittskyddsmyndighet ECDC om covid 19 (en)
EU-kommissionen: Åtgärder mot coronaviruset
Folkhälsomyndighetens webbplats om Covid-19
Nationella folkhälsomyndigheter
Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) om källkritik: Tänk på det här när du
bedömer information
Krisinformation.se om källkritik
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https://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)599386
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tackling-disinformation-on-covid19_N01-PUB-200331-DISI_ev
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_sv
https://euvsdisinfo.eu/
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_sv
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://ec.europa.eu/info/eu-eea-and-uk_sv
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/msbs-arbete-vid-olyckor-kriser-och-krig/psykologiskt-forsvar/kallkritik-och-psykologiskt-forsvar/6-tips---tank-pa-det-har-nar-du-bedomer-information/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/msbs-arbete-vid-olyckor-kriser-och-krig/psykologiskt-forsvar/kallkritik-och-psykologiskt-forsvar/6-tips---tank-pa-det-har-nar-du-bedomer-information/
https://www.krisinformation.se/faktasidor-till-apparna/att-tanka-kallkritiskt

