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BRIT STAKSTON





Nyttiga idioter





DIGITALISERING ÄR INTE = TEKNIK

▪ Högre grad av självbestämmande

▪ Global kunskap

▪ Lättillgänglig kunskap

▪ Nya samarbetsformer

▪ Resurs- och tidseffektivisering

▪ Förändrar hur man

▪ arbetar, producerar, konsumerar, betalar, lär sig, 
organiserar sig och gör sin röst hörd



VÅR MÅLGRUPP 

Konsument & 

producent



100%



Integritet 

och etik





”Tell the world

how bad it 

might be”



Internetbaksmälla



BOTAR SPLITTRAR

Mjukvara som byggts för att 
automatiskt genomföra något, t.ex. 
programmerade för att duplicera 
budskap i sociala medier

Men kan också vara  människor som 
agerar maskinliknande – twittrat
dygnet runt etc

Frekvensen av dessa inlägg förstärker 
och fördjupar konflikter

Oberoende av om angreppen kommer 
inifrån eller utifrån så påverkar de 
demokratiska processer



UNDER VAL

USA:
Promotade pro-
Trumprelaterade budskap

Sverige:
Promotade 
Sverigedemokratiska 
budskap och angrep 
Socialdemokraterna samt 
länkade till alternativsajter 



”Fejknyheter är bara 
symptomet. 

De sociala nätverken, 
som kanaler för 
fejknyheter, oberoende av  
om dessa är skapade av 
andra nationer eller 
nationellt ihopdiktade, är 
själva sjukdomen.”



▪ Högst bland de senaste 
europeiska valen

▪ 22 procent av alla länkar som 
delades med politiska hashtags
var medvetet missvisande

Andelen "skräppostnyheter" som delades på sociala medier i Sverige under valkampanjen var det högsta av det senaste europeiska valet och det andra endast till presidentvalet i USA år 2016. Medvetet missvisande innehåll stod för 22 procent av alla länkar

Andelen "skräppostnyheter" som delades på sociala medier i Sverige under valkampanjen var det högsta av det senaste europeiska valet och det andra endast till presidentvalet i USA år 2016. Medvetet missvisande innehåll stod för 22 procent av alla länkar

Andelen "skräppostnyheter" som delades på sociala medier i Sverige under valkampanjen var det högsta av det senaste europeiska valet och det andra endast till presidentvalet i USA år 2016. Medvetet missvisande innehåll stod för 22 procent av alla länkarMYCKET FEJKNYHETER I DET 
SVENSKA VALET



Trots all källkritik?









Konflikter förstärks



#popupengagemang











BRANSCHUPPROPEN BILDAR FÖRENING





”TROLLEN” TAR SIG IN ÖVERALLT

▪ ”Gräsrotsrörelser” fabriceras - lätt att ge sken av 
folkstormar och manipulera en opinion

▪ Falska konton och profiler driver samtalet

▪ Existerande klyftor förstärks

▪ Det offentliga samtalet skruvas ständigt upp

▪ Trollbeteendet normaliserar och förflyttar gränser, blir till och 
med förebildligt…







. 



Allt och alla är potentiella måltavlor 

för att föra fram sin berättelse



Foto: Expressen 





Tillsammans med er gör vi 
Sverige till en tryggare plats!



90%



Källkritik 

Källtillit



RÄDSLOR

TILLIT



Er vision 

och vilja?



Det kommer alltid att finnas en osäkerhet i ett 
öppet samhälle. Vi vet inte hur morgondagen ser 

ut i en demokrati.

Osäkerheten är priset för en demokrati. 
Oförutsägbarheten är inte en svaghet det är en 
styrka. Det är det som gör att vi kan utvecklas. 

Edward Snowden, Internetdagarna 2016



TACK! 

HÖR GÄRNA AV ER
BRIT@STAKSTON.SE

@BRITSTAKSTON

stakston.projekt

mailto:brit@Stakston.se

