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ETT STARKT VÄXANDE NÄTVERK

EDMO:s faktagranskande nätverk har som måll att främja samarbete mellan europeiska faktagranskande organisationer, underlätta en snabb och 
effektiv kommunikation dem emellan samt att skapa nya möjligheter för faktagranskning, tack vare gemensamma åtgärder. 
En av organisationens viktigaste resultat har varit en månatlig rapport om desinformation på EU-nivå.

När den första rapporten publicerades i juli 2021, bestod EDMO-nätverket av 13 faktagranskande organisationer som omfattade 18 EU-
medlemsstater. Under de följande månaderna blev nätverket ännu starkare: när den 18:e rapporten publicerades, i december 2022, hade nätverket 
vuxit till att omfatta 37 faktagranskande organisationer, som omfattar 25 EU-medlemsstater* och Norge. 

Medlemmarna i nätverket uppmanas att varje månad lämna information om sitt faktaagranskande arbete på nationell nivå för att identifiera trender 
och narrativ vad gäller desinformation på EU-nivå. 
Antalet som besvarade det månatliga frågeformuläret ökade från i genomsnitt 11 de tre första månadsrapporterna (juli-augusti-
september 2021) till i genomsnitt 27 de tre senaste månadsrapporterna (oktober-november-december 2022). 

Sammansättning av 
EDMO:s 
faktagranskande nätverk, 
juli 2021

Sammansättningen av 
EDMO :s
faktagranskande nätverk, 
december 2022

https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2021/07/First_Fact-Checking_Report_July_2021_%CE%97.pdf
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/09/EDMO-18-Horizontal-FCB.pdf
https://edmo.eu/fact-checking-briefs


DESINFORMATION INOM EU: VIKTIGASTE ÄMNEN

Sedan februari 2022 har även den upptäckta desinformationen om kriget i Ukraina utvärderats och sedan juli 2022 även 
desinformation relaterad till klimatförändringarna.Sedan den första publiceringen har EDMO:s månadsrapporter utvärderat
andelen av desinformation som upptäckts om covid-19 i förhållande till totalen, det vill säga den totala mängden artiklar
som faktagranskats av medlemmar i nätverket under en given månad."

procent av covid-19-relaterad

desinformation i förhållande till totalen

procent av Ukraina-relaterad 

desinformation i förhållande till totalen

procent av klimatförändringsrelaterad 

desinformation i förhållande till totalen

Juni 2021, Juli 2021, Augusti 2021, September 2021, Oktober 2021, November 2021, December 2021, Januari
2022, Februari 2022, Mars 2022, April 2022, Maj 2022, Juni 2022, Juli 2022, Augusti 2022, September 2022,
Oktober 2022, November 2022

https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/02/Eighth_Fact-Checking_Report_Mar_2022_H.pdf
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/03/EDMO-14-Horizontal.pdf


Sedan EDMO-bevakningen startade registrerades mest covid-19-relaterad desinformation i december 2021 
(51,5 procent av all upptäckt desinformation) och i januari 2022 (46,5 procent), vilket var relaterat till 
epidemivågen under vintern 2022/2023.

Desinformationen tycks ofta vara underordnad information, eftersom den verkar följa trenderna i de 
etablerade medierna på nära håll. Under en period av dramatisk ökning av antalet covid-19 fall så täckte 
informationen därför pandemin i högre grad och desinformationen fokuserade också på ämnet.

Desinformation relaterad till Ukraina var nästan obefintlig  fram tills början av kriget, även om nyhetsrapporter 
om koncentrationen av ryska trupper fanns i etablerade medier redan i januari-februari. Andelen av falska
påståenden om Ukraina har sedan den 24 februari skjutit i höjden och i mars slog procentandelen av 
desinformation om kriget nytt rekord i EDMO-rapporterna vad gäller ett enskilt ämne: hela 59 procent av den 
totala upptäckta desinformationen.

Sedan dess, minskade andelen konstant fram till slutet av sommaren och nådde sin lägsta nivå i september 2022. 
I oktober och november 2022 började andelen stiga igen, även om det är långt ifrån de nivåer som registrerades 
under krigets första månader.

Enligt EDMO-rapporterna nådde desinformationen om klimatfärändringarna aldrig de toppar som
Ukraina och covid-19 gjorde. Sedan EDMO startade sina granskningar (juli 2022) var den aldrig mer än 20 
procent en all upptäckt desinformation. Den nådde sin högsta nivå i augusti 2022, vilket antagligen berodde 
på de värmeböljor som drabbade Europa under sommaren, för att sedan i princip halveras.Det är dock värt att 
betona att det har varit en ständig källa till desinformation inom EU.

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=desc&pickerMetric=new_cases_smoothed_per_million&Metric=Confirmed+cases&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=~European+Union
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/02/Eighth_Fact-Checking_Report_Mar_2022_H.pdf
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/02/Tenth_Fact-Checking_Report_Apr_2022_H.pdf#page=1&zoom=auto,-18,777
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/06/EDMO-16-Horizontal.pdf


DESINFORMATION INOM EU: HUVUDSAKLIGA SKILDRINGARNA

En vanlig aspekt av pandemin, kriget i Ukraina och klimatförändringarna är att de huvudsakliga skildringrarna tenderar att bestå i tid och hitta 
nya sätt att dyka upp på. Till exempel så återuppväcktes den gamla desinformationen om att ukrainare skulle vara nazistvänliga under Fotbolls-
VM i Qatar i November 2022. 

Merparten av skildringarna relaterade till desinformation i EDMO:s månadsrapporter när bevakningen startade är fortfarande aktiva i november 
2022 (den 18:e och sista månadsrapporten från EDMO avses här).

Narrativ relaterade till desinformation Först upptäckt Ännu kvar

Den ryska invasionen av Ukraina är berättigad (t.ex att det hade skett ett folkmord på
rysktalande civila i Donbass)

februari 2022

Krigspropagande som är pro-Ukraina (t.ex. “Kievs spöke”) februari 2022

Krigspropagande som är prorysk (t.ex att överdriva vad gäller ryska militära insatser) februari 2022

Den ukrainska presidenten Volodymyr Zelensky är nazist, satanist, drogmissbrukare, en 
ynkrygg osv.

februari 2022

Västerländska traditionella medier (t.ex BBC eller CNN) sprider falska påståenden/falska 
bilder om kriget

februari 2022

Krigets värsta massakrar är iscensatta (t.ex Mariupols sjukhus, Bucha, Izyum, Kupiansk)/ 
ukrainska offer är “kris-skådespelare”

mars 2022

Ukrainare och ukrainska styrkor är tilll stor del nazistvänliga mars 2022

Kriget i Ukraina

https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/09/EDMO-18-Horizontal-FCB.pdf
https://proveri.afp.com/doc.afp.com.324N32G
https://verifica.efe.com/fantasma-kiev-ucrania-nombres-ficticios-fotos-antiguas/
https://factuel.afp.com/doc.afp.com.328L7M4
https://www.ellinikahoaxes.gr/2022/03/02/photo-of-ukrainian-president-volodmir-zelensky-holding-a-football-shirt-with-a-swastika-altered-image/
https://maldita.es/malditobulo/20220317/zelenski-borracho-huido-satanista-bulos/
https://facta.news/immagine-modificata/2022/04/20/questo-video-non-mostra-zelensky-che-ammette-di-fare-uso-di-cocaina/
https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/bbc-transmitiu-imagens-de-treino-militar-como-se-fossem-da-guerra-na-ucrania
https://facta.news/notizia-falsa/2022/03/25/no-la-cnn-non-ha-confuso-un-resort-in-serbia-con-un-hotel-bombardato-in-ucraina/
https://demagog.org.pl/fake_news/ostrzal-szpitala-w-mariupolu-byl-ustawka-fake-news/
https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.327R8KF
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/bucos-scenarijus-kartojasi-propaganda-aiskina-kad-kapaviete-iziume-vaidyba-57-1935582
https://www.ellinikahoaxes.gr/2022/11/21/metadata-video-corpses-kupyansk-disinfo/
https://www.mimikama.at/faktencheck/keine-crisis-actors-geschminkt/
https://www.knack.be/factcheck/factcheck-nee-dit-is-geen-oekraiens-trouwfeest-waar-de-nazigroet-wordt-gedaan/
https://www.newtral.es/soldados-bandera-nazi/20220304/


Narrativ relaterade till desinformation Först upptäckt Ännu kvar

Ukrainska flyktingar är våldsamma, nazistiska, tjuvar, parasiter osv. mars 2022

Militär, ekonomisk och humanitär hjälp till Ukraina är värdelös/farlig, på grund av korruption
och opålitlighet i Ukraina (t.ex västerländska vapen som säljs på den svarta marknaden)

mars 2022

Överdrivna antiryska åsikter i europeiska länder (särskilt i de baltiska staterna) mars 2022

Överdrivna negativa ekonomiska, sociala, politiska konsekvenser i Ryssland av kriget mars 2022

Överdrivet negativa ekonomiska konsekvenser av kriget och av sanktionerna i Europa mars 2022

Ukrainas allierade är nazistvänliga/exploaterar Ukraina (t.ex Polen vill erövra västra 
Ukraina; USA köper ukrainska landområden billigt osv.) 

mars 2022

Kriget i Ukraina

https://demagog.org.pl/fake_news/ukrainscy-uchodzcy-demoluja-sklep-nagranie-pochodzi-sprzed-wojny/
https://facta.news/fuori-contesto/2022/05/04/questa-donna-con-una-svastica-tatuata-non-e-rifugiata-ucraina/
https://ru.rebaltica.lv/archives/3872
https://epl.delfi.ee/artikkel/96388371/faktikontroll-sojapogenikele-ei-hakata-igakuiselt-900-eurot-toetust-maksma-see-on-teadlik-vaenu-tekitamine
https://faktencheck.afp.com/doc.afp.com.32MK7L8-1
https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2022/10/06/waffenschmuggel-in-der-ukraine-das-steckt-hinter-den-behauptungen/
https://www.ellinikahoaxes.gr/2022/09/19/dresden-library-calling-to-burn-russian-books-fake/
https://dpa-factchecking.com/belgium/220921-99-851938/
https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.32JW4ZX-1
https://correctiv.org/faktencheck/2022/10/20/wladimir-putin-fuer-einen-angeblichen-anschlag-gibt-es-keine-belege/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/neigia-propaganda-kad-es-nares-sulauke-dideles-infliacijos-del-sankciju-rusijai-56-1684470
https://facta.news/notizia-falsa/2022/05/09/questi-documenti-secondo-cui-la-polonia-si-preparerebbe-a-invadere-lucraina-sono-falsi/
https://dpa-factchecking.com/belgium/220602-99-524574/


covid-19

Narrativ relaterade till desinformation Först upptäckt Ännu kvar

Pandemin är en bluff juni 2021 

Sars-Cov-2 är egentligen inte så farlig juni 2021

Konspirationsteorier om avfolkning av världen/experimentera på människor/inplantera 
mikrochips (“plandemic”)

juni 2021

covid-19 vaccin är mycket farliga/dödliga juni 2021

Vaccinerade människor är förhindrade att göra en rad olika aktiviteter (t ex bilkörning) juni 2021

Pcr-test, ansiktsmasker och andra åtgärder för att motverka covid-19 är värdelösa juni 2021

Mirakulösa åtgärder/mirakelmediciner mot covid-19 juni 2021

Tydliga bevis på att Sars-Cov-2-viruset har skapats i ett kinesiskt labb juni 2021

Protester mot covid-19-relaterade åtgärder är större än vad de traditionella medierna visar juli 2021

Brutalt förtryck vad gäller protester/extrema straff för icke vaccinerade människor juli 2021

Protesterna var framgångsrika i många länder, vilket tvingade myndigheter att avbryta
vaccinationskampanjerna

september 2021

https://factcheck.afp.com/conspiracy-theorist-hoax-pandemic-video-goes-viral-despite-facebook-ban
https://www.ellinikahoaxes.gr/2021/07/07/lisboa-court-152-covid-deaths-disinformation/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_dd436de224ba9d7a1354f9e74338691d429cb9fc-1628499250-0-gqNtZGzNAk2jcnBszQii
https://www.tjekdet.dk/faktatjek/ny-corona-dokumentar-sender-igen-konspirationsteorier-i-omloeb-0
https://www.ellinikahoaxes.gr/2022/09/07/france-fda-vaccines-mix/
https://www.newtral.es/coagulos-sangre-vuelo-vacuna-bulo/20210605/
https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.32PX4RV
https://correctiv.org/faktencheck/2022/06/14/australische-arzneimittelbehoerde-erklaerte-pcr-tests-nicht-fuer-sinnlos/
https://facta.news/notizia-falsa/2021/01/29/non-e-vero-che-secondo-loms-non-e-necessario-indossare-una-mascherina/
https://maldita.es/malditaciencia/20200228/remedios-falsos-pseudociencias-coronavirus-mms-homeopatia/
https://healthfeedback.org/evaluation/viral-new-york-post-article-perpetuates-the-unfounded-claim-that-the-covid-19-virus-is-manmade/
https://edmo.eu/2021/11/11/corona-sceptics-a-small-movement-trying-to-project-a-huge-shadow/
https://sprawdzam.afp.com/http:/doc.afp.com/9NF6ZU-1
https://cinjenice.afp.com/http:/doc.afp.com/9ND73B-1


Klimatförändringar

Narrativ relaterade till desinformation Först upptäckt Ännu kvar

Klimatförändringar är inte verkliga och/eller är inte relaterade till mänskliga faktorer juli 2022

Traditionella medier sprider panik genom falska påståenden och/eller manipulerade bilder juli 2022

Miljörörelser är hycklande och/eller befängda juli 2022

Förnybara källor, återvinning, och elektriska fordon är värdelösa och farliga juli 2022

Fossila bränslen har ingen starkt negativ inverkan på klimatförändringarna augusti 2022

https://edmo.eu/2022/07/21/disinformation-about-climate-change-main-narratives-in-june-at-the-european-level/
https://edmo.eu/2022/08/08/the-chromatic-change-conspiracy-theory/
https://www.newtral.es/greta-thunberg-glastonbury-basura-bulo/20220706/
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/windturbines-verliezen-geen-62-kg-per-turbine-aan-microplastic
https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/camioes-misturam-residuos-dos-tres-ecopontos-no-mesmo-contentor-nao-e-apenas-um-mito-sem-fundamento
https://www.verificat.cat/es/fact-check/que-sabemos-de-los-videos-que-muestran-vehiculos-supuestamente-electricos-en-llamas
https://factuel.afp.com/doc.afp.com.32W22KL


ANDRA RELEVANTA ÄMNEN SOM RÖR DESINFORMATION

Under de månader som EDMO:s månadsrapporter täckte, upptäcktes andra viktiga teman releterade till desinformation, även om de inte mättes 
kvantitativt.
Migranter, utlänningar – särsklit muslimer – och etniska minoriteter är ett återkommande mål för desinformation, såsom HBTQ+-rörelser och EU-politiker 
och institutioner.

Migranter, EU-institutioner, HBTQ+-rörelser

https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/07/EDMO-17-Horizontal-FCB.pdf#page=5&zoom=auto,-284,756
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/06/EDMO-16-Horizontal.pdf#page=5&zoom=auto,-284,756
https://facta.news/antibufale/2021/12/20/ursula-von-der-leyen-non-ha-detto-di-essere-favorevole-alleliminazione-del-codice-di-norimberga/


Desinformation berör också aktuella huvudnyheter. Till exampel, när drottning Elizabeth II dog i september 2022, upptäcktes många falska
påståenden om kungliga begravningar, omständigheterna kring dödsfallet och så vidare. Samma sak hände under fotbolls-VM i Qatar i november 
2022.

Falska påståenden som är relaterade till de hetaste ämnena i nyheterna kan vanligtvis vara av två slag.

- Det första är klickbeten utan något underliggande narrativ, vilket är mindre farligt och potentiellt skadlig än desinformation som syftar till 
att förmedla specifika budskap. 

- Det andra utnyttjar den aktuella händelsen för att ge sig på traditionella mål för desinformation, dvs inkluderar den i redan existerande 
narrativ.

Stora nyheter or Huvudnyheter

Till exempel så utnyttjades USA:s tillbakadragande från Afghanistanoch det efterföljande kaoset i landet i augusti 2021 för att sprida falska 
påståenden om att afghanska migranter bara ärunga män, “fegisar” som flyr ut ur landet, som lämnar kvar kvinnor och barn. Inför vinterledigheten 
2021/2022, spreds den falska nyheten att EU hade en handlingsplan för att avskaffa julen. Utbrottet av apkoppor i maj 2022 användes för att 
attackera HBTQI-rörelser med falska påståenden och samma sak hände efter massakern i Uvalde i Texas. I juli 2022 spreds många falska 
påståenden i samband med den nederländska regeringens planer och de påföljande protesterna. 30 procent av landets djur skulle behöva försvinna 
för att minska kväveutsläppen med 50 procent fram till 2030."Detta för att sprida förnekandet av klimatförändringringarna. Drottning Elisabeths död 
i september 2022 blev en förevändning för att sprida desinformation om covid-19-vacciner och krisen rörande gaspriserna användes för att 
attackera nationella politiker och EU-politiker. Fotbolls-VM i Qatar i november 2022 blev ett tillfälle för att sprida falska påståenden om att 
ukrainare är nazistvänliga. 

https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/06/EDMO-16-Horizontal.pdf#page=5&zoom=auto,-284,679
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/09/EDMO-18-Horizontal-FCB.pdf#page=3&zoom=auto,-286,42
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/09/EDMO-18-Horizontal-FCB.pdf#page=3&zoom=auto,-286,42
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/01/Seventh_Fact-Checking_Report_Jan_2022_H.pdf#page=6&zoom=auto,-18,561
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/01/Seventh_Fact-Checking_Report_Jan_2022_H.pdf#page=6&zoom=auto,-18,561
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/02/Twelfth_Fact-Checking_Report_Jun_2022_H.pdf#page=4&zoom=auto,-284,659
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/06/EDMO-16-Horizontal.pdf#page=5&zoom=auto,-284,756
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/09/EDMO-18-Horizontal-FCB.pdf#page=3&zoom=auto,-286,42


Nationella val i EU:s medlemsstater

Särskilt efter det amerikanska presidentvalet 2020 dök det upp falska påståenden om riggade val, valskandaler och valfusk i många EU-länder 
före och efter nationella val. Till exempel:

Desinformation om påstått valfusk under val till förbundsdagen i Tyskland upptäcktes i september 2021
(t ex falska poströster, oförseglade valurnor).

Något liknande hände under presidentvalet i Frankrike i april 2022, när falska påståenden om att 2 milljoner röster 
försvann, om att valet var riggat  och om valfusk upptäcktes i många EU-länder.

Denna typ av desinformation cirkulerade också i mindre länder.. Till exempel så upptäcktes många falska 
påståenden om “stulna val” i oktober 2022 i Lettland. 

https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2021/11/Fourth_Fact-Checking_Report_Oct_2021_H.pdf#page=6&zoom=auto,-284,655
https://correctiv.org/faktencheck/2021/09/10/nein-wenn-die-obere-ecke-des-stimmzettels-abgeschnitten-oder-gelocht-ist-ist-er-nicht-ungueltig/
https://correctiv.org/faktencheck/2021/09/29/bundestagswahl-wahlurnen-muessen-keine-siegel-haben-deutschland-berlin-dortmund/
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/02/Eleventh_Fact-Checking_Report_May_2022_H.pdf#page=5&zoom=auto,-18,554
https://factuel.afp.com/doc.afp.com.328X87B
https://rebaltica.lv/2022/10/nav-pamata-apgalvot-ka-velesanu-rezultati-nav-tiri-vai-velesanas-ir-nozagtas/
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/07/EDMO-17-Horizontal-FCB.pdf#page=7&zoom=auto,-284,569


DE MEST VIRALT SPRIDDA FALSKA PÅSTÅENDEN SOM FINNS I 

EDMO:s RAPPORTER

Varje månadsrapport från EDMO lyfte fram skildringarna med störst spridning i EU under den aktuella månaden, baserat på faktagranskarnas 
rapporter. De 10 skildringarna med störst spridning under de 18 månader som granskades, är:

Falska påståenden Ämne Månad upptäckt Länder där upptäcktes (Nr.)

Ukraina har hemliga amerikanska biolabb (t ex) mars 2022 22

Mariupols sjukhus bombades inte av Ryssland och attackerna var iscensatta av 
Ukrainska styrkor (t ex)

mars 2022 20

Västerländsk media sprider falska påståenden om kriget i Ukraina (t.ex) mars 2022 20

De fasansfulla scenerna från Bucha var iscensatt av ukrainska styrkor (t.ex) april 2022 20

Videor/bilder/nyheter som visar att Zelensky missbrukar kokain (t.ex) april 2022 20

Died suddenly, en “dokumentär” om covid-19-vaccin som spred
konspirationsteorier och falska påståenden/vilseledande information om 
vaccineringen (t.ex)

november 2022 20

Vilseledande påståenden om en chef på Pfizer som medgav att företaget inte 
testade sina covid-19-vaccin ordentligt (t.ex)

oktober 2022 19

En video som visar ryssar i en 35 km lång kö vid finska gränsen efter att Putin
beordrat militär partiell mobilisering (t.ex)

september 2022 16

Videor och foton tagna ur sitt sammanhang relaterade till böndernas protester 
mot regeringen i Nederländerna (t.ex)

juli 2022 16

Väderkartor manipuleras för att överdriva klimatförändringarna (t.ex) juli 2022 15

https://www.newtral.es/cnn-periodista-muerto-ucrania-afganistan/20220308/
https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.327R8KF
https://www.knack.be/factcheck/factcheck-video-met-cocaine-op-bureau-van-zelensky-is-fake/
https://edmo.eu/2022/12/06/died-suddenly-yet-another-conspiracy-video-about-covid-19-vaccines-reigniting-disinformation-with-the-same-old-hoaxes/
https://demagog.org.pl/fake_news/hamowanie-transmisji-czy-pfizer-musial-to-sprawdzic-w-badaniu/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/rusai-bega-bet-i-kita-puse-35-km-eile-i-suomija-susidare-ne-del-mobilizacijos-56-1936952
https://faktantarkistus.afp.com/doc.afp.com.32EY6PA
https://nieuwscheckers.nl/rode-temperatuurkaarten-in-het-weerbericht-zijn-niet-van-recente-datum/


Det framgår tydligt från listan att kriget i Ukraina, särskilt under de första månaderna var föremål för de 
falska påståenden som hade mest viral spridning. många fall kunde man misstänka att dessa falska
påståenden var rysk propaganda (till exempel om bombningen av Mariupols sjukhus, massakern i Bucha och 
hemliga amerikanska biolabb). 

Ryssvänlig desinformation är utan tvekan det största fenomenet vad gäller desinformation relaterat till 
kriget , men EDMO:s månatliga rapport påvisade också en del anti-rysk och/eller pro-ukrainsk 
desinformation (till exempel att överdriva företeelsen med unga ryssar som flyr landet för att undvika att bli 
inkallade).

Vad gäller desinformation om covid-19 så resulterade det i ett par falska påståenden som spreds viralt och 
som påvisades i EDMO:s månatliga rapport. Det är troligt att de mest relevanta exemplen cirkulerade i början 
av pandemin under 2020, när EDMO:s månatliga rapporter ännu inte hade pubblicerats.



METOD

Informationen i den här sammanställningen samlades in genom att analysera de 18 månatliga 
rapporterna från EDMO som publicerades i slutet av 2022 (https://edmo.eu/fact-checking-
briefs/). Referensperiod: Juni 2021- november 2022. Huvudredaktör: Tommaso Canetta, 

Pagella Politica/Facta.news. 
För mer information: t.canetta@pagellapolitica.it.

EDMO har fått finansiering från Europeiska Unionen 
under upphandlingskontraktets nummer: LC-01935415

mailto:t.canetta@pagellapolitica.it
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