
• Moderna skrönor och ren propaganda

• Källkritik för att avslöja bluffar och påverkansmetoder



§ Jag heter Aminata Grut och arbetar idag som Digital Utvecklingsredaktör med 
ansvar för digitala plattformar hos en ideell organisation, Riksförbundet Attention.

§ Tidigare har jag varit yrkesverksam som journalist i över 30 år och arbetat på en 
rad olika redaktioner och med i stort sett alla typer av media. Jag har också under 
2017 och 2018 arbetat på Bonnier Broadcastings utvecklingsavdelning, i UX-teamet 
för streamingtjänsterna TV4 Play och C More (UX = User Experience), där vi 
designade innehåll och navigation för appar och webb. 

§ Jag producerar och programlägger också konferenser och andra evenemang. Nu i 
september en konferens för 150 frilansar från hela Norden, där vi bland annat ska 
ta upp just fejkade nyheter, desinformation och påverkanskampanjer.

§ aminata@digiteach.se



§Råttan i pizzan 



§Råttan i pizzan – alla vet att någon fick en tand från 
en råtta i pizzan, men ingen vet egentligen vem den 
där någon var.



§Råttan i pizzan 

§Kända folksången ”Uti vår hage” är i själva verket ett 
abortrecept – Falskt enligt forskare som testat 
ingredienserna, men stämmer bra med våra folkliga 
föreställningar om äldre tiders kvinnokultur.



§Råttan i pizzan 

§Kända folksången ”Uti vår hage” är i själva verket 
ett abortrecept 

§Storsjöodjuret i Jämtland – Finns kanske? Man vet 
aldrig och därför har länet fridlyst djuret om det 
skulle dyka upp. 



§Råttan i pizzan 

§Kända folksången ”Uti vår hage” är i själva verket 
ett abortrecept 

§Storsjöodjuret i Jämtland 

§Drakar, troll och sjöjungfrur – Nääääää, eller? Det 
trodde folk bara på förr, när alla var vidskepliga 
och inte hade gått i skolan? Eller?



§Gudrun Schyman vill förbjuda skägg
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§Nu är det bestämt – sista året med Kalle Ankas jul
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§Hade en iPhone med svenska flaggan på – fick 
kvarsittning
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§Om du firar nationaldagen är du rasist





§ Två journalister från Metro börjar gräva. 

§ Svaret de hittar är kanske lite förvånande.

§ En nätpublikation som kallar sig Storkens Nyheter 

verkar ligga bakom alla de här nyheterna. 











• Klick på länkar till annonsörer från Storkens Nyheter genererar gott om 

pengar, så mycket att det är frestande för en ung man att fortsätta 

leverera fejkade nyheter. 















§Nya och bättre redigeringsprogram för rörliga bilder och 
ljud, som kan härma en människas röst.

§AI, artificiell intelligens kan hjälpa oss analysera och sätta 
ihop röster och rörliga bilder och presentera fejkade 
resultat. 

§AI-robotar kan till och med föra samtal med människor och 
svara så bra att vi inte uppfattar att det är en robot vi talar 
med.







§ Inför valet 2014 använde många nätet för att skaffa sig information. Under det året 
dominerades debatten på sociala medier som Facebook av inlägg som var positiva 
till flyktingar, betonade människors lika värde och drog mer åt vänster på den 
klassiska skalan. Och bluffarna gjorde sina inlägg mer på skoj. 

§ Inför valet 2018 har debattklimatet förändrats kraftigt och antalet högerextrema 
och hatiska inlägg har formligen exploderat på Facebook och Twitter. Robotar 
programmeras att göra tusentals inlägg och att spamma meningsmotståndare. 
Det är ett helt annat och mycket hårdare och hånfullare debattklimat där hat och 
hot mot enskilda, mot journalister och politiker har ökat. 

§ Samtidigt har också vår syn på vad vi kan tro på och inte förändrats. 



§40 procent anser att ”det mesta” på internet är pålitligt 
jämfört med 44 procent 2017. 

§Varannan, 50 procent, anger att de kan bedöma om 
information på internet är sann eller falsk. 

§Yngre är mer skeptiska än äldre till information på internet. 
De anser även att de är bättre på att bedöma 
sanningshalten i information.

§Bara 12 procent av Facebookanvändarna anser att det 
mesta eller all politisk info de tar del av på FB är pålitlig. 
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Sedan i somras varnar Google 

automatiskt och markerar en 

sajt som osäker om den inte 

använder det så kallade https-

protokollet som skyddas av 

SSL, security socket layer. 

Finns inte SSL på sajten kan 

den vara falsk och försöka 

stjäla dina uppgifter, det är 

detta Google varnar för. 

























Fakta i den här föreläsningen kom från från IIS, 
Internetstiftelsen i Sverige, MSB, Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap, Tidningen Metro, 
Viralgranskaren, Utbildningsradion mfl. 

Vill du veta mer? Besök gärna https://www.iis.se/fakta/


