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VIRKELIGHED EFTER BEHOV
You’re fake news! Med den sætning rystede Donald 
Trump en hel medieverden og satte gang i en global  
diskussion, der har rykket emnet helt frem i bussen.  
Jeg skrev selv en e-bog om emnet i 2017 (https://erkan- 
ozden.dk/e-bog/) og meget er sket siden. Blandt andet 
en kæmpe global pandemi og ikke mindst et ekstremt 
polariseret amerikansk valg, der endte med at voldelige 
demonstranter stormede hjertet af de demokratiske 
institutioner i USA. Store meningsforskelle, omvæltninger 
og utryghed giver rigtig gode betingelser for løgne og fake 
news, og det har der været talrige eksempler på. Nogle 
gange er det svært at gennemskue, for usandheder og 
halve sandheder bevæger sig bedst i gråzonerne, der 
hvor det bliver svært at gennemskue. Jeg har løbende 
holdt foredrag om emnet på gymnasier, skoler og bibli-
oteker. Og så har jeg haft fornøjelsen af at være vært på 
DRs store skoleprojekt i Sandhedens Tjeneste, med fokus 
på at blive mere kritisk på nettet, hvor over 100.000 unge 
har deltaget. Hver gang er jeg blevet overvældet af hvor 
mange skarpe, dygtige og kloge unge mennesker der er 
i Danmark. Det giver mig en tro på fremtiden og en tro 
på ungdommen. Og samtidig en enorm respekt for vores 
lærere, som hver dag gør et kæmpe arbejde.

I nyhedsbranchen har man et begreb der hedder ”news 
you can use”, altså nyheder som folk kan bruge til noget 
helt praktisk i hverdagen. Omvendt kan man sige at fake 
news bliver en slags ”news you can abuse”, altså nyheder 
der bliver misbrugt i den større, tilpassede, sandheds tje-
neste. Det er noget der har bredt sig som en virus på net-
tet i de senere år. En infodemi, eller en pandemi af fake 
news. Jeg håber at jeg med denne ebog kan bidrage til at 
skabe noget mere klarhed over fænomenet, måske som 
et lille indspark i undervisningen på skoler og gymnasier. 
Det ville i hvert fald glæde mig. God fornøjelse. 

Erkan Özden 
Marts 2021
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FAKE NEWS ER DUMT
Jeg kan virkelig godt forstå hvis du er forvirret over hvad 
fake news egentlig betyder. Lad os sige det som det er. 
Fake news er et dumt begreb. Man kan vel bedst be-
skrive det som et paraplybegreb der dækker over alt og 
ingenting på en gang. Det kan nogle gange være svært 
at vide hvad vi egentlig taler om. Er det misinformation, 
propaganda, clickbait, dårlig journalistik, bias eller bare 
holdninger? 

Der er kæmpe forskel på misinformation og propaganda 
fra en hackergruppe eller regering og en artikel med en 
lidt for frisk overskrift, der skal lokke dig til at klikke på 
noget. Derfor kan det være en stor hjælp at skille tingene 
ad. Hvis du har brug for en kort og hurtig gennemgang 
af definitionerne, så kan du for eksempel læse min første 
e-bog Falske Nyheder, om emnet. Den er rimelig nem at 
komme igennem og kan også hentes ganske gratis på 
https://erkanozden.dk/e-bog/

FAKE NEWS ER NOGET KAMELTIS 
Der har under coronapandemien været masser af mere 
eller mindre opfindsomme historier. Nedenfor ser man et 
eksempel på hvordan man har faktatjekket og klart afvist 
en historie om at en særlig blanding med kameltis skulle 
kunne kurere Covid-19.1 

Lige netop den slags historier har der været rigtig mange 
af under coronapandemien, med alle mulige former for 
råd og ideer om hvad der virker mod covid-19. For ek-

sempel påstande om at hvidløg, krydret mad, vitaminer, 
klorin, sodiumklorid og citronsyre, skulle have en eller 
anden effekt mod coronavirus.

Det lyder måske mærkeligt, og flere af eksemplerne kan 
virke direkte morsomme eller latterlige, og måske ikke 
noget man ligefrem kommer til skade af. Men nogle af 
dem er mere alvorlige og har betydet at folk har indtaget 
skadelige midler og kemikalier, fordi der har været fake 
news om at det skulle virke. For eksempel en falsk histo-
rie om at metanol på en eller anden måde skulle kunne 
rense kroppen for coronavirus. Problemet er at metanol 
er meget giftigt og kan være direkte dødeligt at indtage. 
Til højre er et eksempel på en historie om at 700 er døde 
i Iran fordi de har drukket giftig metanol, i troen på at det 
kunne kurere covid-19.2 

Dermed kan falske nyheder og forkerte informationer, 
eller misinformation, altså være farlige i en desperat si-
tuation. I en international undersøgelse af hvad informa-
tionsstrømmen har betydet for folkesundheden, nåede 
man frem til at omkring 800 var døde som følge  
af misinformation og over 5.800 er blevet indlagt.  

Altså fordi folk har fulgt rygter om en opskrift på en særlig 
kur eller på anden måde lænet sig op ad selvopfundne og 
helt uvidenskabelige teorier.3 Det er selvfølgelig bare en 
enkelt undersøgelse, og man skal være forsigtig med at 
hænge sig for meget i de præcise tal, som der kan være 
stor usikkerhed om, men de siger noget om hvor alvorlige 
konsekvenser misinformation kan få. 

Misinfor
mation

Propaganda

Clickbait

DÅRlig jounalistik BIAS

Holdninger

FAKE NEWS
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SØG FAKTA, IKKE FAKE
Der er masser af eksempler på mere eller mindre gode 
kostråd på sociale medier, nogle gange fra folk med 
tvivlsom ekspertise og uddannelse. Men én ting er gode 
råd om at spise yoghurt eller frugt, noget helt andet er 
at begynde at selvmedicinere med produkter, der ikke er 
nogen videnskabelig kontrol af. Derfor er det en god ide 
at være på vagt over for hjemmelavede medicinske råd 
på sociale medier. Det er altid vigtigt at stille sig selv nog-
le kritiske spørgsmål: Hvem eller hvilken organisation  
står bag? Er der tale om en pålidelig, sundhedsfaglig kil-
de? Hvis man er i tvivl, er det en god idé at søge informa- 
tioner via de officielle kanaler. I forhold til coronavirus har 
de danske myndigheder samlet fakta, råd og vejledning 
om covid-19 på hjemmesiden coronasmitte.dk.

Fra hjemmesiden coronasmitte.dk 4

Hvis man søger et mere internationalt overblik, er det 
også en mulighed at gå ind på WHOs hjemmeside, 
Verdenssundhedsorganisationen, som også har samlet 
relevante oplysninger om covid-19. 

Fra hjemmesiden who.int
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FISKERI I FARVANDE AF FRYGT
Under coronakrisen har der altså været talrige eksem-
pler på fake news. De ekstreme tilfælde handler om vilde 
konspirationsteorier. Andre gange handler det om mere 
håndgribelige eksempler på svindlere der forsøger at 
lokke kreditkortoplysninger ud af dig, som der også har 
været mange eksempler på.5

Der kan være forskellige motiver bag fake news. Det 
kan handle om at man har en politisk dagsorden eller vil 
skabe splid mellem forskellige grupper, men det kan også 
handle om et ønske om at udnytte situationen for at tjene 
penge. Siden coronapandemien tog fat, har der været 
millioner af falske emails, hvor svindlere udgiver sig for 
at være sundhedsmyndigheder, regeringer eller officielle 
personer fra regeringer og så at sige fisker efter folks 
oplysninger og penge. I foråret 2020, hvor der for alvor 
var gang i nyhedsstrømmen om coronavirus, blokerede 
Google 100 millioner phishing-emails om dagen og en 
femtedel af dem handlede om coronavirus.6

I Danmark har man hos Sundhedsstyrelsen oplevet at kri-
minelle misbruger styrelsens navn for at fiske borgernes 
oplysninger, noget Sundhedsstyrelsen har advaret imod, 
som man kan se her.7

Helt konkret har der været eksempler på at man bliver 
sendt over på en falsk hjemmeside for at taste oplys-
ninger ind, og bliver lokket til at uploade et billede af sit 
nøglekort. Den slags snyd er der et eksempel på ovenfor, 
noget Forbrugerrådet Tænk har advaret imod.8 

Lad os sige det helt klart. Hverken myndigheder eller 
din bank kunne drømme om at bede dig om at udlevere 
adgangskoder eller nøglekort,9 og hvis de gør det, skal du 
simpelthen lade være. 

PANDEMI OG INFODEMI
Lad os lige spole tiden lidt tilbage til dengang ingen af os 
rigtig vidste hvad coronavirus var for noget. I begyndelsen 
af januar 2020 meldte WHO, verdenssundheds- 
organisationen, om flere tilfælde af lungebetændelse med 
ukendt årsag. Det skete i Wuhan i Hubei-provinsen i det 
østlige Kina. Kort tid efter blev det påvist at der var tale 
om en ny type coronavirus, med navnet SARS-CoV-2.  

Pludselig gik det meget hurtigt og der blev konstateret 
tilfælde mange andre steder i verden. Den 11. marts er-
klærede WHO at COVID-19 var en verdensomspændende 
epidemi altså en pandemi.10 Rygter, uvidenskabelige teo-
rier og falske historier har i samme periode bredt sig som 
en virus. Og ligesom der i forhold til virus er tale om en 
pandemi, kan man også tale om at man samtidig er udsat 

for en infodemi. Det betyder kort og godt at der sammen 
med udbrud af coronavirus har været en overvældende 
overflod af information, noget korrekt og andet forkert. 
Det har for mange været svært at finde troværdige kil-
der,11 og det har givet rigtig gode betingelser for rygter, 
falske historier og opfindsomme teorier.
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SATANS KONSPIRATIONSTEORIER
En af de historier man kan finde på nettet, handler om en 
påstået kobling mellem 5G-master og coronavirus, noget 
der også bliver omtalt som den store ”5G coronavirus 
konspiration” 12 Der kan være meget store forskelle på 
hvad tilhængerne mener. Nogle er bekymrede for om 
stråler eller andet fra teknologien kan have betydning for 
helbredet og er derfor kritiske over for 5G. Andre gange 
kan det være en teori om at stråling fra 5G-tårne skulle 
ødelægge folks immunsystem og gøre dem mere mod-
tagelige over for coronavirus, noget der er blevet pillet 

fra hinanden gentagne gange og er blevet helt afvist af 
eksperter.13 En delteori har ligefrem været at coronavirus 
på en eller anden måde kan overføres med 5G-teknologi. 
Hele sammenhængen mellem coronavirus og 5G bliver af 
nogle forskere kaldt direkte vrøvl og fake news.14 

Ikke desto mindre har netop teorien om sammenhæng 
mellem 5G og coronavirus haft store materielle konse-
kvenser flere steder i verden. I Holland har der været en 
række tilfælde af hærværk mod 5G-master, hvor der i vis-

se grupper er stor modstand mod teknologien.15 Og især 
i Storbritannien har der været en lang række tilfælde og 
overfald på folk der arbejder med telekommunikation.16 
De mange sager om hærværk, brandstiftelse og overfald 
har vakt stor opsigt i hele verden og det er noget der har 
fået myndigheder til at tage forholdsregler. I USA har The 
Department of Homeland Security også advaret mod an-
greb mod 5G-tårne som følge af de teorier der har været 
på nettet.17 

ANTI-VAXXERS
I Danmark har der generelt været stor tilslutning til vac-
ciner mod covid-19. For eksempel viste undersøgelse fra 
januar 2021 at 87 procent af danskerne sagde at de vil 
følge myndighedernes råd om at få en vaccine.18

Men der er i visse dele af verdens befolkning skepsis og 
modstand mod vacciner. Det er noget man også ofte 
hører omtalt som såkaldte anti-vaccers, eller anti-vaxxers, 
altså modstandere af vacciner. I følge en rapport fra 
CCDH (Center for Countering Digital Hate), er antallet, der 
følger anti-vaccinesider eller profiler vokset. CCDH har 
fulgt 425 profiler på Facebook, Instagram, Youtube og 
Twitter, som i slutningen af oktober 2020, havde over 59 
millioner følgere. Og i rapporten bliver de sociale medier 
hårdt kritiseret for at have gjort for lidt for at fjerne løgne 
og falske påstande i opslag.19 Der kan være meget stor 
forskel på hvorfor folk er imod vacciner. Men nogle af de 
mere vidtgående eksempler kan være at nogle sim-
pelthen ikke tror på at covid-19 findes, at vacciner mod 
coronavirus er farlige eller at det ligefrem er noget der er 
indført for at styre verden. 

En af de mere omtalte teorier har handlet om Bill Gates, 
den verdensberømte skaber af Microsoft. Han er meget 
engageret i bekæmpelsen af coronavirus og har med Bill 
& Melinda Gates Foundation doneret millioner af dollars 
til forskning på området.20 Ifølge teorien ville han putte 
mikrochips ind i folk med en vaccine mod coronavirus. 
Det lyder, for de fleste, langt ude og der er ikke fremlagt 
nogen som helst beviser for den teori, men en menings-
måling fra Yahoo News/YouGov viste at 44 procent af 
republikanske vælgere i USA troede på den teori. Vi skal 
være meget forsigtige med at lægge så meget i sådan en 
måling. Men den siger noget om at der faktisk er nogle 
der tror på en teori, der for mange lyder helt vanvittig.

I Storbritannien vakte det stor bekymring, at især en del 
borgere med afrikansk og asiatisk herkomst troede på 
falske informationer og fake news om vacciner, på for 
eksempel WhatsApp, sociale medier og en række hjem-
mesider. Noget tydede på at kun halvt så mange fra etni-
ske mindretal havde fået en vaccine, i forhold til etniske 
briter. Og i forvejen var folk med anden etnisk baggrund 

end britisk hårdere ramt af coronavirus. Et eksempel på 
hvordan misinformation kan risikere at blive farligt og i 
yderste konsekvens koste liv.21

Uanset hvor vanvittige teorier og påstande kan lyde, så 
kan de udgøre en trussel for verdenssundheden. Og 
derfor har WHO, Verdenssundhedsorganisationen, adva-
ret om at det kan gå galt med vaccinerne mod covid-19. 
Landene skal simpelthen gøre mere for at øge befolknin-
gernes tillid til vacciner, har det lydt fra WHO.22
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HÅRDT FOR HELBREDET
Det er måske ikke så overraskende at der især på nettet 
og sociale medier er en masse ting, som ikke altid holder, 
fordi der er langt mindre kontrol og informationer flyder 
uden filter. Men sociale medier fylder i stigende grad i 

folks medieforbrug, mange får altså deres nyheder fra 
netop sociale medier. Ifølge en undersøgelse om nyheder- 
nes og sociale mediers rolle under coronapandemien, i 
Canada, nåede man frem til at misinformation var mere 

udbredt på Twitter end på traditionelle nyhedsmedier. 
Den tendens ser man også med andre sociale medier 
som for eksempel Facebook, og det kan altså gå direkte 
ud over folks helbred, når det sker under en pandemi.23

FAKE NEWS ER FARLIGT
Diskussionen om fake news har bredt sig som en virus, i 
sådan en grad at emnet bliver taget alvorligt på øverste 
niveau alle steder i verden. Herhjemme har statsminister 
Mette Frederiksen også brugt begrebet, blandt andet 
under et pressemøde, hvor hun lagde vægt på at det er  
vigtigt at vi er kritiske i forhold til hvad vi læser om corona- 
virus:

”Vi kan også mærke, at der begynder at være fake news i 
Danmark og påstande, der ikke er korrekte. Så den offentlige 
samtale og dialogen med hinanden og muligheden for at stil-
le kritiske spørgsmål hele vejen rundt, den har måske aldrig 
været vigtigere end nu”.24

Når begrebet fake news på den måde kommer op på re-
geringsniveau, under et pressemøde, hvor der bliver talt 

til hele befolkningen, så siger det også noget om at det 
er en udfordring for myndighederne. I regeringen og de 
statslige myndigheder er man udmærket klar over at det 
kan have alvorlige konsekvenser hvis folk mister tilliden til 
netop myndighederne. Fake news kan være med til at op-
ildne utilfredse befolkningsgrupper, og det kan ligefrem 
være med til at føre til oprør, som vi har set eksempler på 
i USA. 

KONSPIRATIONER PÅ ØVERSTE NIVEAU
I netop USA har den meget omtalte teori ”QAnon” også 
fået meget opmærksomhed. Kort fortalt er der, blandt 
andet, en teori om, at præsident Donald Trump førte en 
hemmelig krig mod en elite af pædofile blandt regerings-
folk, i erhvervslivet og medierne, der tilbeder satan. Og 
selvom det lyder fuldstændig vildt, er der mange der fak-
tisk tror på teorien og støtter den.25 På de sociale medier 
har der været tusinder af opslag og sider med forbindelse 
til teorien, som også har fået støtte af mere fremtræden-
de personer. Det fik for eksempel enorm opmærksomhed 
at den republikanske politiker Marjorie Taylor Greene 
blev valgt ind i kongressen, i Repræsentanternes Hus. 
Hun har nemlig gentagne gange støttet QAnon-teorien.26 
Hun har siden sagt at hun ikke støtter teorien mere, men 
blev smidt ud af to forskellige udvalg, efter en afstemning, 

netop på grund af de holdninger hun har givet udtryk 
for.27

Det var noget der vakte opsigt, ikke bare i USA, men i hele 
verden, at en person, der tror på den slags teorier, faktisk 
er blevet valgt ind i landets kongres, altså på øverste 
niveau i det amerikanske demokrati. Men det er jo folket 
der vælger politikerne, og det siger måske noget om den 
stemning der er i befolkningen. Medier og politikere er 
ofte blevet kritiseret for ikke at lytte nok til folkets stem-
me, eller i hvert fald de holdninger der også findes uden 
for de store byer. En kritik af at politikere og medier er 
blevet for elitære og virkelighedsfjerne. Det kan der være 
mange og delte meninger om, men i hvert fald var der 
stor overraskelse i medierne, både nationale og interna-

tionale, over at Donald Trump vandt valget i 2016.28 Men 
som der sidenhen blev skrevet rigtig meget om, burde 
man måske ikke have været så overrasket, fordi Trump 
ramte noget i befolkningen, en utilfredshed med ikke 
mindst det etablerede politiske system og medierne.29 
Derfor skal man måske også passe på med automatisk at 
kalde alle teorier, der strider mod de officielle, for dumme 
eller konspiratoriske. Der kan være mange gode grunde 
til at stille kritiske spørgsmål og forholde sig kritisk, også 
til udsagn fra myndighederne og især politikerne. I bund 
og grund handler det om at lytte og være åben over for 
folk med alternative forklaringer, der så til gengæld må 
forberede sig på at deres forklaring kan blive tilbagevist.

8EN PANDEMI AF FAKE NEWS  Erkan Özden



ALTERNATIVE FORKLARINGER
En ting er mere eller mindre vanvittige konspirations-
teorier, uden nogen som helst beviser eller hold i virkelig-
heden. Noget andet er tvivl, usikkerhed og kritiske spørgs-
mål om noget, der kan være svært at forstå. Michael 
Linden-Vørnle er astrofysiker og har blandt andet beskæf-
tiget sig med konspirationsteorien om at månelandingen 
er falsk og aldrig er foregået. Det har han ikke noget 
problem med at tilbagevise, skridt for skridt, så længe folk 
er villige til at lytte til forklaringen. I virkeligheden er det 
almindeligt, og helt afgørende, i videnskaben, at man er 
kritisk og konstant arbejder på at tilbagevise og bekræfte 
teorier, det man også kalder verificering og falsificering. 
Og han synes man skal passe på med at bruge begrebet 
konspirationsteori om alle teorier eller påstande, der 
falder uden for normerne.

”Begrebet konspirationsteori blokerer for åben dialog. Det er 
lidt nedsættende og man siger mellem linjerne at du er idiot 
og det fremmer jo ikke dialog. Det at rigtigt at man gerne må 
se på forskellige forklaringer, men man skal bare være villig 
til at bøje sig.30

Og Michael Linden-Vørnle understreger at det er vigtigt 
at lytte til folks bekymringer og overvejelser, især fordi vi 
lever i en verden, hvor vi bare kan finde vores egen boble. 
Forskere og myndigheder kommer med den mest sand-
synlige forklaring, som ikke nødvendigvis er den ende- 
gyldige sandhed, og derfor kan informationer komme ud 
af kontrol og blive overtaget på nettet.

”Videnskabeligt funderede organisationer er baseret på tal, 
fakta, grafer og statistik, som folk har svært ved at forstå. Det 
med at finde ud af hvilke processer, der ligger bag, og hvad 
man kan bruge resultaterne til, kan være svært at forstå.  
Der er en manglende forståelse for præmisserne for, at 
videnskab og videnskabelige resultater kan vendes og  
drejes,” siger Michael Linden-Vørnle.31

EKSTREMT NORMALT
Det kan være svært at skelne mellem hvad der er en 
alternativ forklaring og en regulær konspirationsteori. 
Men der er groft sagt tale om en konspirationsteori, hvis 
der står en form for magtstruktur bag, altså et system, for 
eksempel en stat. Og for konspirationsteoretikere betyder 
alt noget og intet er overladt til tilfældigheder. Og derfor 

er konspirationsteoretikere ekstremt svære at diskutere 
med, for uanset hvad man siger, så er man enten offer for 
systemet, en del af systemet eller har bare ikke indset at 
man er naiv og en del af ”den store løgn”. Og netop den 
del er meget svært at arbejde med videnskabeligt, ifølge 
Michael Linden-Vørnle.

”I videnskaben må man bøje sig når der er tilstrækkeligt med 
evidens. Men når den bliver bortført af folk med en dags- 
orden, så taler vi ikke om alternative forklaringer, vi kan  
be- eller afkræfte, så arbejder man med en magtstruktur 
bagom. Og det fjerner fokus”.32 
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RADIKALISERING AF SOCIALE MEDIER
I USA er der en del grupper, som er ekstremt skeptiske 
over for staten og ligefrem går ind for at vælte og omstyr-
te samfundet, og den slags tanker har klangbund i dele af 
den amerikanske befolkning.33 Netop den slags mere eller 
mindre ekstreme holdninger har man set mange eksem-
pler på i de senere år i USA, og de er for alvor kommet op 
til overfladen under Donald Trumps præsidentperiode. 

Der er en dyb utilfredshed i store dele af den ameri-
kanske befolkning og en stor mistro mod ”systemet” og 
”eliten”. Det kan man tydeligt se på sociale medier, hvor 
diskussionerne ofte er brandvarme. 

”Der er sket en radikalisering på de sociale medier, det er 
ligesom der sker en mærkelig fusion af det politiske oprør og 
den såkaldt dybe stat, som for eksempel anti-vaccine-grup-
per og grupper der forsvarer at have våben. Der er en masse 
subgrupper, der har fusioneret sig i en protest her. Blandt 
andre QAnon-bevægelsen og andre mærkværdige teorier.” 34

Det siger Lisbeth Knudsen, chefredaktør på Mandag Mor-
gen, og en af de mest respekterede journalister og ledere 
i mediebranchen. Hun har samtidig en enorm indsigt i 
problematikken omkring fake news. Ifølge Lisbeth Knud-
sen kan man ikke undervurdere de sociale mediers betyd-
ning for udviklingen i USA, ikke mindst præsidentvalget i 
november 2020.

”Hvis du har en præsident, der fire gange om dagen sender 
tweets ud om at valget er svindel og humbug, til 88 millioner 
vælgere, så aflejrer det sig som en sandhed. Der hvor man 
kan stille kritiske spørgsmål til sociale medier, er om de ikke 
tidligere skulle have gået ind og sat en label på hans ind-
hold.” 35

Lisbeth Knudsen, Tværgående redaktør 
for Mandag Morgen/Altinget og redaktør 
for TjekDet.dk som faktatjekker for 
Facebook.
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DEN AMERIKANSKE VALGKAMP 
Ligesom under valgkampen i 2016, dengang Donald 
Trump blev valgt som præsident, var der også under 
valgkampen i 2020 rigtig mange eksempler på falske 
historier og påstande på sociale medier. Her er der et 
eksempel på en historie, der fik en del omtale på sociale 
medier, med en påstand om at Joe Bidens kampagnefolk 
skulle have godkendt og siden afvist en undersøgelse af 
om han brugte øresnegl, forud for en debat med Donald 
Trump. Historien blev lagt ud på Twitter af en journalist 
fra mediet New York Post, som ofte bliver beskrevet 
som et konservativt tabloidmedie36, og fik temmelig 
stor omtale. Måske betyder den enkelte historie om en 
øresnegl ikke så meget, men hvis man ser det i det større 
billede, så bliver det en del af en fortælling om at Joe 
Biden er gammel og forvirret, og derfor skal have hjælp, 
eller at medierne er venstreorienterede og derfor hjælper 
præsidentkandidaten fra det demokratiske parti. Under 
alle omstændigheder er det noget der flytter fokus fra det 
politiske indhold. 

Det kan altså komme til at indgå i en mere overordnet 
fortælling, som kan udnyttes politisk. Fra begyndelsen af 
valgkampen i 2020 kaldte Donald Trump Joe Biden for 
”sleepy Joe”, altså søvnige Joe og satte spørgsmålstegn 
ved Bidens helbred og om han var i stand til at være 
præsident.37

Til højre er der et lignende eksempel, denne gang med 
beskyldninger mod en republikansk politiker, tidligere 
senator for Georgia, Kelly Loeffler. Hun blev på samme 
måde, på sociale medier, beskyldt for at have en ledning i 
øret under en debat. Den slags påstande er der mange af 
på nettet, men i dette tilfælde blev det delt af en person 
med over 120.000 følgere på Twitter. Han er medstifter af 
en politisk organisation, der kæmper imod Trump og for 
at få valgt politikere fra det demokratiske parti.38 

Som man kan se i det andet tweet, er påstanden om at 
den republikanske politiker skulle have haft en ledning i 
øret, blevet direkte afvist af Atlanta Press Club, som stod 
bag debatten. 

I både Joe Biden og Kelly Loefflers tilfælde var der altså 
tale om falske påstande, eller fake news om man vil.  
I øvrigt er anklager om øresnegle og lignende lidt af en 
klassiker, anklager man har set mange gange før under 
tidligere valgkampe mod flere politiske kandidater, fra 
både højre- og venstrefløjen.39

Tidligere studier af fake news har peget på at folk der 
identificerer sig selv som meget konservative, er mere 
tilbøjelige til at dele fake news.40 Et studie af valgkampen i 
2016, hvor Trump blev valgt, viste for eksempel at konser-
vative vælgere var mere tilbøjelige til at engagere sig i og 
forbruge fake news.41 I et andet amerikansk studie fandt 
man dog frem til at også folk der identificerer sig som 
stærkt venstreorienterede var tilbøjelige til at dele fake 
news.42 For eksempel fandt folkene bag undersøgelsen 

frem til at folk med ekstreme ideologier delte langt mere 
fake news end andre på Twitter og Facebook. Og det 
handlede ikke nødvendigvis om hvor vidt folk var repu-
blikanere eller demokrater, men mere om hvor ekstreme 
holdninger folk havde, til højre eller venstre.43
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TILSTANDEN IFØLGE TRUMP
Under Trumps præsidentperiode, perioden fra 2016-
2021, har der været stor fokus på diskussionen om fake 
news, som jeg også var inde på i min første e-bog om 
falske nyheder (https://erkanozden.dk/e-bog/). 

”You’re fake news!” Sådan har det lydt gentagne gange fra 
den amerikanske præsident Donald Trump, når han har 
omtalt mange af de amerikanske medier. Han har som 

præsident været ekstremt aktiv på Twitter, hvor han har 
brugt begrebet fake news flittigt. Nedenfor er der et lille 
sammendrag af de tweets, hvor Trump brugte begrebet 
fake news forud for det amerikanske valg den 3. novem-
ber 2020.

Her tager vi ikke stilling til detaljer i indhold, sagerne eller 
holdningerne i de omtalte tweets. I denne sammenhæng 

fungerer det egentlig bare som et eksempel på hvordan 
tingene har flyttet sig. I begyndelsen, under valgkampen 
i 2016, var den slags noget der vakte enormt stor opsigt. 
Siden blev begrebet fake news en meget almindelig del af 
hverdagen under Donald Trumps fire år som præsident. 
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FAKE PÅ FORHÅND
I USA har diskussionen om fake news været noget ander- 
ledes end i mange andre lande. Begrebet har altså i høj 
grad været brugt af Donald Trump, og mange af hans 
tilhængere og følgere, ikke så meget for at slå ned på 
løgnehistorier og andet, men primært om en lang række 
af de etablerede amerikanske medier. 

I kølvandet på præsidentvalget i november 2020, fik 
Trump støtte fra egne rækker i forhold til sagsanlæg eller 
gentælling af stemmer de steder hvor han mener der har 
været problemer. Men der har også i det republikanske 
parti, som han stillede op for, været bekymring over an-
klagerne om valgsvindel, og især mangel på beviser.44

Til højre er der et eksempel på et tweet fra Trump, et af 
mange hvor han sår tvivl om valghandlingen og direkte 
påstår at der har været svindel, noget han allerede lagde 
op til før valget. I dette tilfælde påstår han at observatører 
ikke fik lov til at komme ind i optællingslokalerne og at 
der skete ”slemme ting”. I bunden af hans tweet ser man 
en advarsel under anklagerne om valgsvindel. Den type 
advarsler opstod under præsidentvalgkampen i 2020,  
og fortæller om, at anklagerne om valgsvindel er omdis- 
kuterede. Når man klikker på advarslen, kommer man 
over til en anden side, hvor man bliver oplyst om at valg- 
svindel er meget sjældent i USA, ifølge eksperter. Der står 
også at der ikke er nogen beviser for valgsvindel under 
præsidentvalget i 2020 og at valgsvindel, i nogen form, er 
utrolig sjælden, ifølge Associated Press og Reuters, som 
er to af verdens førende nyhedsbureauer. 
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SOCIALE MEDIER UNDER PRES
Faktatjek er som sådan ikke noget nyt, men det tog nær-
mest raketfart i forbindelse med valget i 2016, hvor flere 
medier har faktatjekket Donald Trumps udtalelser. Det 
var alligevel opsigtsvækkende og noget helt nyt at Twitter 
på den måde skred til at sætte advarsler ind i præsiden-
tens tweets. Her er det vigtigt at have med at Twitter har 
været et ekstremt vigtigt medie for Trump, der har brugt 
det til at kommunikere til sine 88 millioner følgere. Under 
valgkampen i 2016 fik sociale medier, især Facebook, 
stor kritik for ikke at have slået ned på falske sider og for 

at have spredt misinformation. Og på samme måde har 
både Facebook og Twitter været under et enormt pres 
i forbindelse med 2020-valget, for at skride ind over for 
falske påstande.45 Det sætter de sociale medier i en sær-
deles vanskelig situation, fordi de i bund og grund ikke vil 
blande sig i hvordan folk, inden for de gældende retnings-
linjer, ytrer sig. Omvendt har de også et stort ansvar for at 
der ikke bliver spredt for eksempel had, misinformation 
og løgne, fordi så mange millioner mennesker får deres 
information på den måde. 

Trump havde i en længere periode et anstrengt forhold 
til for eksempel Twitter, som han mente greb ind i hans 
ytringsfrihed, ved at markere hans tweets med faktatjek. 
Trump forsøgte direkte at udfordre den lovgivning der 
beskytter sociale medier mod indblanding. Han mente 
den måde Twitter opførte sig på, var en form for politisk 
aktivisme.46

DET MEST SIKRE VALG I HISTORIEN
Trump har meget systematisk påstået at der var omfat-
tende svindel, men han har ikke fremlagt beviser for at 
der generelt skulle have været problemer med valgs-
vindel. Trump, med advokater i ryggen, har ført over 50 
sager ved forskellige domstole, med påstande om valgs-
vindel og uregelmæssigheder, uden at det har ført til ret 
meget. Et valg bliver ikke unfair af at man kalder det dét, 
var konklusionen i en af sagerne.47 Og selv det øverste 
juridiske organ i USA, som nyder ekstremt stor respekt i 
landet, med en overvægt af konservativt sindede domme-
re, har afvist Trumps forsøg på at omgøre præsident- 
valget.48

Ifølge en sammenslutning af føderale og statslige valg-
myndigheder49 var der ikke nogen nævneværdige proble-
mer ved det amerikanske præsidentvalg i 2020. Og i en 
samlet udtalelse fra den 12. november 2020 lød det: 
”Valget den 3. november var det mest sikre i den  
amerikanske historie.” 50

I forbindelse med valget i USA var der også internationale 
observatører, fra den internationale organisation OSCE, 
tilstede. Og heller ikke ifølge dem var der umiddelbart 
noget bevis for Donald Trumps anklager om valgsvindel.51 
Ifølge OSCE, var det i forvejen en stor udfordring at gen-
nemføre valget på grund af coronapandemien i 2020, og 
det blev ikke lettere af at valget var plaget af hård retorik 
og splittelse:

“Ingen politiker og ingen valgt embedsperson, bør begrænse 
folkets ret til at stemme. Efter en så dynamisk valgkamp er 
det en fundamental pligt for alle dele af statsapparatet at 
sikre at hver stemme bliver talt (…) Grundløse anklager om 
systematiske mangler, særligt fra den siddende præsident, 
herunder også på valgaftenen, skader den folkelige tillid til 
de demokratiske institutioner”, sagde Michael Georg Link, 
særlig koordinator og leder af OSCE-missionen.” 52

På trods af talrige ekspertudsagn, afvisninger fra myndig-
heder på øverste niveau og manglen på beviser for at der 
var systematiske uregelmæssigheder eller direkte svindel 
ved valget, holdt Trump altså fast i at det demokratiske 
parti og Joe Biden ”stjal” valget, noget også mange af 
Trumps tilhængere var overbeviste om. Og det er der ikke 
nødvendigvis noget overraskende i. For i sagens natur 
retter misinformation, falske nyheder, løgne og mani-
pulation sig ikke efter hverken fakta eller den virkelige 
virkelighed.
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ANGREB PÅ DEMOKRATIET
Onsdag den 6. januar 2021 talte Donald Trump til sine 
støtter i Washington, hvor tusinder var mødt op, i det der 
blev døbt ”Save America Rally”:

”It would be really great if we could be covered fairly by the 
media. The media is the biggest problem we have as far as I 
am concerned, single biggest problem. The fake news and the 
big tech. Big tech is now coming into their own. We beat them 
four years ago, we surprised them. We took them by surprise, 
and this year they rigged an election. They rigged it like they 
never rigged an election before.”

Sådan lød det fra Donald Trump til tilhængerne og tilføje-
de om medierne:

”It’s become the enemy of the people”.

Samme dag gik det helt galt i Washington DC. En gruppe 
af Trumps tilhængere gik mod kongressen, og storme-
de bygningen. Noget der sidenhen, af mange er blevet 

betragtet som et direkte resultat af Trumps måde at 
udtale sig på, også af folk fra hans eget parti, som han har 
arbejdet tæt på.

”Today’s violent assault on our Capitol, an effort to subjugate 
American democracy by mob rule, was fomented my Mr. 
Trump”, lød det fra tidligere forsvarsminister Jim Mattis.53

Og Donald Trump endte da også med, som den eneste 
præsident nogensinde, at blive stillet for en rigsret, for 
anden gang, beskyldt for at opildne til oprør.54 Trump 
blev, som ventet, frikendt, fordi de demokratiske politike-
re i senatet ikke kunne finde republikanske stemmer nok 
til at få Trump dømt. Trump selv har kaldt det den ”stør-
ste heksejagt i den politiske historie” .55 Men en af hans 
egne, den meget indflydelsesrige leder af republikanerne 
i senatet, Mitch McConnell, sagde også at Trump havde 
både et praktisk og moralsk ansvar for at have frempro-
vokeret angrebet på kongressen.56

”De personer, der stormede denne bygning, var overbevi-
ste om, at de handlede ud fra deres præsidents ønsker og 
instrukser. Og den overbevisning var en forudsigelig konse-
kvens af tiltagende falske udtalelser, konspirationsteorier og 
uforsvarlige overdrivelser, som den besejrede præsident blev 
ved med at råbe ind i den største megafon på planeten.” 57 

Alligevel valgte Mitch McConnell at stemme for at frifinde 
Donald Trump. Hans begrundelse var en juridisk tekni-
kalitet om at det efter hans opfattelse ikke er muligt at 
dømme en præsident, der er fratrådt. Efterfølgende blev 
han kritiseret for at være hyklerisk for på den ene side at 
udtale sig så hårdt om Trumps opførsel, for så at være 
med til at frifinde ham.58 Men det siger også noget om 
hvor stor uenighed og splittelse, der er i USA. Det ser vi 
nærmere på i afsnittet om polarisering.

NUL TWEETS
I de første dage efter stormløbet på den amerikanske 
kongres, gik det stærkt i forhold til Trumps foretrukne 
kommunikationskanal. I første omgang blev Donald 
Trumps twitter-konto med over 88 millioner følgere sat 
midlertidigt i bero i 12 timer med krav om at fjerne nogle 
tweets og siden blev kontoen lukket permanent. Beslut-
ningen var, fra Twitters side, begrundet i to tweets, som 
man kan se til højre.

Ifølge Twitter var Trump, med de to tweets, på grund af 
den kontekst de kom i, med til at opildne til urolighederne 
omkring kongressen:

“As such, our determination is that the two Tweets above 
are likely to inspire others to replicate the violent acts that 
took place on January 6, 2021, and that there are multiple 
indicators that they are being received and understood as 
encouragement to do so.” 59

Hos Twitter mente man altså at Trumps tweets, hos for-
skellige grupper, kunne bruges til at mobilisere og opildne 
til vold. Noget man hos Twitter mente var i modstrid med 
mediets politik mod forherligelse af vold.60
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TRUMP TAKKET VÆRE TWITTER
Man kan på mange måder sige at Donald Trump, i hvert 
fald hans præsidentskab, nærmest opstod med Twitter og 
sluttede med Twitter. I hvert fald har Twitter, helt entydigt, 
været Trumps absolut foretrukne kommunikationskanal.

”Det har haft en ret stor betydning, han havde jo 88 millioner 
følgere. Han har under sin præsidentperiode kunne styre 
mediedagsordenen med sin Twitter-profil, folk har nærmest 
danset efter hans pibe. Han har brugt det som en reality- 
konge, til at skabe splid, og til at komme med beskyldninger 
og misinformation. På den måde har Trump også været god 
for Twitter.” 61

Det siger Astrid Haug, som er en af de førende eksperter 
i sociale medier herhjemme, og som har fulgt Donald 
Trumps brug af Twitter meget tæt. Som hun også pointe-
rer, har Trump på samme tid været god for Twitter, fordi 
mediet har fået så meget opmærksomhed og millioner af 
flere brugere. 

Men presset har også været stort på Twitter, især efter 
erfaringerne fra valget i 2016, hvor sociale medier fik 
enormt stor kritik for ikke at gøre nok for at begrænse 
fake news og misinformation. Og derfor har Twitter ikke 
kunne forsvare at lade Trump fortsætte som tidligere, 
siger Astrid Haug:

”De har simpelthen fået nok. De mener han har et ansvar 
for angrebet på kongressen den 6. januar 2021 og kan ikke 
tage ansvar for at deres platform bliver brugt til at opildne til 
voldelige handlinger. Man kan stille sig spørgsmålet om det 
skulle være kommet noget før. Kunne man have undgået det, 
hvis man havde stoppet Trump? Jeg synes det er forståeligt 
de har ventet, for det er et svært valg. Hvis de havde smidt 
Trump af i august eller oktober, kunne man have beskyldt 
Twitter for at Trump tabte valget. Men at de smider ham af, 
er samtidig er en erkendelse af at de har et ansvar,” 62 siger 
Astrid Haug.

Astrid Haug er ekspert i sociale medier og arbejder som konsulent for virksom-
heder og organisationer, der vil have styrket deres digitale tilstedeværelse.

Foto: Agnete Schlichtkrull
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MAGTFULDE SOCIALE MEDIER
Meget længe blev sociale medier omtalt som ”nye medi-
er”, hvilket for dig, der måske går i skole eller gymnasiet, 
nok er lidt mærkeligt eller bare morsomt. For sociale me-
dier har været der lige så længe du i hvert fald kan huske, 
det er noget du er vokset op med. Hvis du går i skole eller 
gymnasiet i dag har du formentlig aldrig haft en telefon 
med drejeskive derhjemme, du har sikkert aldrig haft en 
fastnettelefon i hjemmet. Du er med andre ord vokset 
op digitalt. Og på ganske få år har sociale medier fået 
enorm gennemslagskraft, også når det gælder nyheder. 
Hvor vi i begyndelsen måske havde armene over hove-
det hele vejen, fordi vi alle sammen bare skulle være på, 
så ser det ud til at armene er faldet en smule mere ned. 
Medier, politikere og eksperter er i stigende grad begyndt 
at stille kritiske spørgsmål til hvilken magt sociale medi-
er bør have, og især hvilket ansvar sociale medier har. 
Blandt andet har det skabt enorm debat på verdensplan 
at Facebook på et tidspunkt blokerede brugernes adgang 
for at dele indhold fra nyhedsmedier, i Australien. Noget 
Facebook gjorde, fordi politikerne ville indføre en lov om 
at Facebook og andre tech-giganter skal betale for de 
nyheder der ligger på deres platform.63 Siden nåede den 

australske regering frem til en aftale med Facebook på 
området 64, men situationen satte gang i en mere generel 
debat globalt. 

På EU-niveau er der planer om at indføre regler om at 
tech-virksomheder som Facebook og Google skal betale 
for nyheder.65 Og herhjemme har kulturminister Joy 
Mogensen også været kritisk over for at Facebook har 
udelukket journalistisk baserede nyheder på platformen. 
Hun peger på at Facebook og andre tech-giganter også 
har en platform for fake news.

”Så har de jo næsten åbnet sig for at blive et samlingssted for 
sølvpapirshatte og konspirationsteorier”, siger Joy Mogen-
sen.66

Hun har også lagt op til at tech-giganterne skal betale for 
at dele indhold fra danske medier. Det er en diskussion 
som er taget til i de senere år, og herhjemme er top-
cheferne for de største medier; Egmont, DR, Berlingske 
Media, JP/Politikens Hus, Jysk Fynske Medier og TV2, gået 
sammen i en fælles udmelding. De opfordrer til at tech- 

giganterne bidrager mere og tager mere ansvar. Medie-
cheferne gør opmærksom på at det er en stor udfordring, 
at tech-giganterne ofte bestemmer hvad mediebrugerne 
har adgang til. Dermed kan de censurere og prioritere, 
som det passer dem. Medieledernes pointe er, blandt an-
det, at der er rigtig meget på spil for de frie medier, og at 
stormløbet mod kongressen i USA bør være en øjenåbner 
og en advarsel om hvor meget der er på spil.

”Et demokrati er skrøbeligt, når samtalen bryder sammen. 
Og stærke, uafhængige, troværdige medier er en afgørende, 
grundlæggende forudsætning for en oplyst offentlig debat,”67 
lyder det fra mediecheferne.

Hos foreningen Nye Medier, med blandt andre Føljeton, 
Atlas, Baggrund og Zetland, erkender man at den måde 
tech-giganterne arbejder på ikke er uden problemer. Men 
Nye Medier er imod ideen om at for eksempel Facebook 
skal betale for at dele indhold. De har en frygt for at socia-
le medier så ikke længere vil dele indhold fra medier, og at 
det især vil skade de mindre nye medier, som er afhængi-
ge af at udkomme på de sociale mediers platforme.68 
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HOLD I HAD PÅ SOCIALE MEDIER
En heftig diskussion med råben og skrigen vækker nok 
mere opsigt end en forsigtig samtale. På samme måde 
kan man argumentere for at en debat med hårde og 
direkte hadefulde ord på sociale medier får flere klik og 
opmærksomhed. Men spørgsmålet er hvorfor fake news 
og misinformation trives så godt på sociale medier. 

”Det er et godt spørgsmål og der er flere forklaringer. Som 
mennesker er vi mere tilbøjelige til at stole på vores venner  
og netværk. Og fordi der er så mange informationer, har vi 
en tendens til at komme til at stole på nogle lidt simple for-
klaringer. Vi kan ikke overskue alverdens informationer, og 
så finder man nogle man stoler på og leder efter simple for-
klaringer på komplekse problemer. Falske nyheder bekræfter 
et verdensbillede,” 69 siger Astrid Haug.

Vi kan altså komme til at tro på alternative historier, løgne 
eller andet, hvis de bekræfter netop det vi i forvejen tror 

på, noget der også er beskrevet som confirmation bias, 
altså en selektiv form for udvælgelse af beviser:

”Confirmation bias, eller den selektive udvælgelse af beviser 
er vores ubevidste tendens til at søge og fortolke informa-
tioner og andre beviser på en måde der understøtter vores 
eksisterende holdninger, ideer, forventninger og/eller hypo- 
teser. Derfor bliver confirmation bias både påvirket af og 
fodrer vores implicitte bias. Det kan især være forankret 
omkring overbevisninger og ideer, som vi er stærkt knyttede 
til eller som fremkalder en stærkt følelsesmæssig reaktion.” 70

Astrid Haug, peger dog på at der kan være flere forklarin-
ger på hvorfor fake news trives så godt på sociale medier. 
For eksempel er der også de meget omtalte algoritmer. 
Altså groft sagt den automatiserede måde sociale medier 
styrer hvordan vi får forskelligt indhold serveret. 

”Det du reagerer på, får du mere af. Før eller siden ender du i 
en konspirationsteori, lyder en joke. Sociale medier kan være 
radikaliserende. Det kan være unge piger og drenge, der 
går op i at være tynde og pludselig er deres feed fyldt med 
eksempler på folk der er tynde eller måske har anoreksi.”

-Hvad har sociale medier betydet for den demokratiske 
samtale?

”Det er vigtigt at nuancere det. Det har betydet at alle folk 
kan starte en diskussion, der er mange positive ting i det.  
Det har jeg brugt mange år på at hylde. Vi ser i stigende grad 
også en negativ side. Når debatten er så ureguleret som den 
er på sociale medier betyder det også at debatten bliver 
mudret. Vi bliver nødt til at finde nogle nye værktøjer for  
debat. Hvorfor har DR, eller andre danske medier, for eksem-
pel ikke lavet et nyt debatformat?” 71, siger Astrid Haug. 

MISINFORMEREDE MODPOLER 
Uanset hvor man står politisk, så risikerer den slags 
begivenheder USA har været igennem, med angreb på 
demokratiske institutioner og anklager om valgsvindel, at 
gå meget hårdt ud over tilliden til valgsystemet og hele 
demokratiet, i et politisk klima der allerede er betændt, 
med enorm splittelse i befolkningen.

Det er ikke noget nyt at der i amerikansk sammenhæng 
er enorme politiske meningsforskelle, som er nået et 

punkt hvor mange ikke kan tale sammen længere. Der er 
både medier, hvor der er et klart konservativt, højredrejet 
virkelighedsbillede, ligesom der er medier hvor der er et 
klart venstreorienteret virkelighedsbillede. Det er som 
sådan ikke nyt at politikerne i Kongressen er meget kon-
frontatoriske på tværs af politiske forskelle, sådan har  
det været længe. Og det kan mærkes hos borgerne, som  
i årevis har haft rekordlav tillid til kongressen og stats- 
apparatet.72 

Hvis man vil vide mere om splittelsen og meningsforskel-
lene i den amerikanske befolkning, er der skrevet masser 
af indlæg, artikler og bøger om emnet. Rikke Hyldgaard 
og tidligere USA-korrespondent Johannes Langkilde har 
skrevet bogen ”Da amerikanerne gik hvert til sit” 73 om 
emnet og David Trads giver med sin anmelderroste bog, 
”Amerika, Hvor er du?”74, et indblik i USA under Donald 
Trump og hvad polariseringen betyder, med både per-
sonlige beretninger og analyser. 
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VERDENSMESTRE I POLARISERING
Den politiske splittelse og polariseringen er værre i USA 
end andre steder. Det er et emne der har været skre-
vet meget om, også på akademiske institutioner, og for 
eksempel nåede forskere fra Stanford og Brown universi-
teterne frem til at polariseringen mellem politikere fra det 
demokratiske parti og det republikanske parti i USA er ble-
vet gradvist værre i det seneste 40 år og er meget værre 
end andre steder i verden. Med andre ord, lidt populært 
sagt, har USA nærmest verdensrekord i polarisering. 75

Netop polariseringen og den politiske splittelse betyder 
altså rigtig meget for det politiske klima i USA, og har stor 
indvirkning på omfanget af fake news. Den enorme split-
telse giver grobund for stor mistillid, hvilket skaber 

et grundlag for at sprede løgne og misforståelser om 
politiske modstandere. Misinformation spiller en stor rolle 
i polariseringen af USA, fordi det er sværere at samle folk 
når hver side har egne fakta og vidt forskellige meninger 
om hvem der har ansvaret. 76

Og lige netop det problem, at hver side har sit syn på 
virkeligheden og egne fakta, er et kæmpe problem for den 
demokratiske samtale og bare en ganske almindelig sam-
tale. Under hele Donald Trumps præsidentperiode har der 
været mange historier om hvordan selv familiemedlem-
mer ikke kan tale sammen mere, på grund af forskellige 
politiske holdninger. Det var meget sigende, at den nye 
præsident, Joe Biden, brugte en del af sin indsættelsestale 
på at tale om netop polarisering og samling.

”But the answer is not to turn inward, to retreat into com-
peting factions, distrusting those who don’t look like you do, 
or worship the way you do, or don’t get their news from the 
same sources you do.” 77

Sådan lød det altså fra den nye præsident Joe Biden, da 
han overtog præsidentposten. Og selvom han lovede at 
lytte til alle sider af samfundet og opfordrede til samling, 
så var det et mildest talt splittet land han overtog. For 
eksempel var Donald Trump ikke engang til stede ved 
indsættelsesceremonien, som den tidligere præsident 
ellers er traditionelt. Men Joe Bidens valgsejr betyder ikke 
at Trumps holdninger, og de 74 millioner, der stemte på 
ham, pludselig får et andet verdenssyn. Polariseringen 
forsvinder altså på ingen måde med Joe Biden. 
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POLARISERING I DANMARK
Generelt har vi nok haft en opfattelse af at Danmark er 
et meget homogent land, hvor de uenigheder der måtte 
være kunne diskuteres i ro og mag. Vi har tradition for at 
de politiske fløje for det meste samarbejder, ligesom der 
også bliver indgået masser af politiske forlig i Folketinget 
på kryds og tværs. Vi har en styreform med mange små 
partier, som er nødt til at samarbejde, og derfor er der 
også en god tradition for kompromis. Det er nok svært at 
sige noget helt sikkert om hvor stort problemet er med 
polarisering herhjemme, men der er dog nogle der ser 
tegn på det. 

Lisbeth Knudsen peger på at vi i medierne ofte har haft 
stor fokus på polariseringen i USA og hvad den betyder i 
forhold til politiske konfrontationer og fjendskab mellem 
venner og familiemedlemmer. En polarisering Lisbeth 
Knudsen også ser tegn på herhjemme, blandt andet un-
der coronakrisen.

”Der er faktisk ved at være nogle meget synlige sprækker 
i vores lille homogene land. Sprækker, der er blevet mere 
synlige med coronaen, og en tendens som også spreder sig i 
andre lande, efterhånden som coronatrætheden begynder at 
indfinde sig.” 78

Lisbeth Knudsen peger på at der under coronakrisen har 
været en skærpet politisk tone, for eksempel i forhold til 
sagen om aflivning af millioner af mink. Det er en sag der 
har været enorme politiske uenigheder om, som blandt 
andet har betydet at fødevareministeren gik af.79 

”Vi ser helt klart nogle tegn herhjemme og en stigende ten-
dens til polarisering. Det gælder konspirationsgrupper der 
findes internationalt, dem der for eksempel siger at coronaen 
ikke findes og er opfundet af Bill Gates, at den vaccine vi får 
indeholder noget der styrer noget i vores hjerne. De findes 
også herhjemme og er ikke bare to galninge. Det kan blive 
delt af 2000 eller 8000 mennesker. Der var også en eskale-
ring under minksagen, hvor der var en meget skinger tone 
som vi aldrig har set før, et ordvalg som slet ikke er normalt. 
Vi ser anti-vaccine og 5G-modstanderne og grupper, der me-
ner at politikerne kun meler deres egne kager, påstande om 
en dyb stat der regerer. Og ligesom i USA, meninger om at 
videnskaben politikerne og medierne fra samme base tryner 
folket. Det er noget af det der bekymrer mig allermest,” siger 
Lisbeth Knudsen.80

Men der er heldigvis også noget vi selv kan gøre for at stå 
stærkere når det gælder misinformation og fake news. 

”Der er en meget stor opbakning og tillid til de etablerede 
medier. Jeg synes medierne har levet op til en oplysningsfor-
pligtelse. Første halve år fra marts stillede vi nærmest ikke 
kritiske spørgsmål. Vi oplyste først og fremmest. De kritiske 
spørgsmål kom først med minksagen. Der skal vi passe på og 
holde fast i vores opgave som kritiske og konstruktive medier. 
Det tror jeg vil give os mest respekt,” siger Lisbeth Knudsen.

Lisbeth Knudsen, Tværgående redaktør 
for Mandag Morgen/Altinget og redaktør 
for TjekDet.dk som faktatjekker for 
Facebook.
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SANDHEDEN OM LØSNINGEN
Lad os med det samme sige at ”sandheden” nogle gange 
kan være svær. Der ikke er nogen lette svar på hvad vi lige 
præcis skal gøre for at forhindre spredningen af misinfor-
mation, løgnehistorier og andet på nettet. Og måske skal 
vi være realistiske og indse, at det nok aldrig vil kunne 
lade sig gøre helt at forhindre det, fordi der også er store 
hensyn til ytringsfriheden. Det er en svær diskussion, som 
kræver både mere tid og plads end vi har her. Men det 
er jo ikke sådan at vi er totalt hjælpeløse. Der er en hel 
masse vi selv kan gøre. Først og fremmest kan vi blive en 
smule mere kildekritiske. Det lyder måske tørt og kede-
ligt, men faktisk er det helt afgørende. Nogle gange kan 

det dog være svært at gennemskue hvad der er op og 
ned, og derfor er der faktisk folk der sidder og faktatjek-
ker historier på nettet, også herhjemme.

Mediet Tjekdet.dk, som Lisbeth Knudsen også er redak-
tør for, er det eneste i Danmark, der er officiel tredjeparts 
faktatjekker for Facebook. Det betyder at Tjekdet.dk er 
godkendt af det anerkendte Poynter Institute og er en 
del af et internationalt netværk af over 150 faktatjekkere 
i hele verden.81 Og i det netværk hjælper man hinanden 
med at udveksle de historier med misinformation man 
støder på og kan se hvordan de breder sig fra land til 

land. Hver dag frasorterer Facebook en lang række opslag 
automatisk, men en del bliver taget ud til faktatjek. Hos 
Tjekdet.dk får man hver dag 200-400 opslag, og dem der 
har fået nævneværdig deling bliver taget ud til faktatjek. 
Dem der bliver markeret som falske får en advarsel på og 
bliver rykket ned i Facebooks feed. Så det er i hvert fald 
en helt konkret måde at tjekke om en historie kunne være 
falsk. Man kan selvfølgelig også tjekke danske nyheds-
medier som Berlingske, Politiken, Jyllandsposten, TV2, DR 
eller mange andre.

AFSTAND, SPRIT OG KILDEKRITIK
Det er naivt at tro at vi kan fjerne fordrejede sandheder, 
løgnehistorier og misinformation fra nettet og vende 
tilbage til en uskyldig tid, hvor de gammeldags medier 
stod ved havelågen og sorterede i hvad der var rigtigt og 
forkert. Og spørgsmålet er om der nogensinde var en 
uskyldig tid, for propaganda og misinformation er ikke 
noget nyt. Forskellen er naturligvis at sociale medier og 
nettet som helhed har en struktur, der gør det til et glim-
rende sted for meningsudvekslinger. Det er både smukt 
og fantastisk for demokratiet, men også det vilde vesten, 
hvor der hersker anarki, forvirring, hadefulde ytringer og 
meget andet. I Skandinavien er vi nok mindre udsatte for 
fake news end man måske er i USA eller andre steder i 
verden. Det kan der være mange forklaringer på, for ek-
sempel er dansk, svensk eller norsk meget mindre sprog 

end engelsk og så er uddannelsesniveauet og oplysnings-
niveauet højere, ligesom vi også har stærke public service 
medier. Og selvom der også herhjemme er store uenighe-
der, på nogle områder, der kan føre til større polarisering, 
så er problemet ikke lige så stort som for eksempel i USA. 
Men vi ser i stigende grad eksempler på det og risikoen 
er der, og derfor skal vi være opmærksomme. For fake 
news kan både være direkte sundhedsskadeligt og blive 
en meget alvorlig trussel for demokratiet, som vi har set 
meget konkrete eksempler på, i selv USA, som altid, med 
stolthed, har fremhævet ytringsfrihed og demokratiske 
værdier. Når USA kan blive rystet i sin demokratiske 
grundvold, kan mange andre lande også blive det. For når 
vi ikke er enige om hvad der er fup og hvad der er fakta, 
så er det svært at tale sammen og blive enige om noget.

Løgnehistorier er ikke det sværeste i verden at gennem-
skue, men halve sandheder eller misinformation, især i 
systematisk form over tid, kan blive en stor udfordring. 
Med uddannelse, oplysning og forståelse for verden, 
følger også evnen til at være mere kritisk over for det der 
udfordrer os som samfund. Netop uddannelsesniveauet 
er heldigvis højt herhjemme, og det skal vi være glade 
for. Vi kan ikke undgå at blive snydt og manipuleret, men 
vi kan blive mere bevidste om at risikoen er der. Og hvis 
vi får den bevidsthed, så har vi i det mindste en form for 
værn mod at blive ledt bag lyset. Der er ingen garantier, 
men hvis vi holder os informerede, holder afstand og 
sørger for at spritte vores kritiske sans af, kan vi måske 
undgå infektion. 

https://www.tjekdet.dk
https://www.tjekdet.dk
https://www.tjekdet.dk
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