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Digital diplomati 
Mer än Trump på Twitter
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Vad är digital diplomati och hur skiljer det sig från traditionell diplomati? På vilka områden har digital 
diplomati fått mest genomslag och varför är det så? 
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Hur har den arabiska våren och Wikileaks avslöjanden påverkat den politiska debatten på internet? 
Vilka fördelar/nackdelar finns det med att bedriva opinionsarbete på nätet?  

Många andra världsledare är också aktiva i sociala medier. Ge exempel på hur de agerar och hur det 
påverkar deras maktpositioner.

Det talas allt mer om desinformation och falska nyheter (fake news) på nätet. Beskriv hur problemen 
med detta ser ut och vad man kan göra för att åtgärda dem? 

USA:s president Donald Trump är den världsledare som har flest följare på Twitter. Hur använder han 
sina Twitterkonton i sin maktutövning? På vilket sätt stärker/försvagar Trumps twittrande hans position?
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7 Hur kan nätet användas i krishantering? Finns det några problem med den säkerhetsfunktion som Face
book har infört? Varför har bolaget kritiserats för sitt agerande i Myanmar?

Facebook, Twitter och Google är idag mäktiga politiska aktörer. Hur har de fått så stor makt och vilka 
problem orsakar det? Ge minst tre exempel. Vad görs/kan göras för att begränsa deras inflytande?

8 Varför har flera länder skaffat sig techambassadörer? Hur kan artificiell intelligens och annan ny tekno
logi påverka hur man bedriver diplomati i framtiden? Vilka faror/möjligheter erbjuder den nya tekniken? 

9 Vad är ett hybridhot? Vad kan Sverige göra för att skydda sig mot sådana hot?


