
Manipulation & fejknyheter

Att bli en smart granskare av bilder och videor



1. Nyheter i en värld av fejkade nyheter
Definitioner, trovärdighet och identifiering av olika typer av felinformation och 
desinformation 

Fill out the pre-test on survey monkey



Falska nyheter



Definitioner av nyheter, fejknyheter, 
felinformation & desinformation

nyhet, offentliggjort meddelande om något betydelsefullt som tidigare 
varit okänt: en händelse, en process eller ett tillstånd.

fejkade nyheter, fejknyheter, falska nyheter, engelska fake news, 
fabricerad information som liknar vanliga nyheter till innehåll och form 
men som skapats i vilseledande syfte.

felinformation, engelska misinformation, felaktig information som 
sprids omedvetet eller utan onda avsikter 

desinformation, avsiktlig spridning av felaktig information, försök att 
överföra vilseledande information. 

fejknyheter



Sakliga & trovärdiga nyheter eller manipulation & desinformation



Elevuppgift Nyhetskällor

1. Brainstorma fram 10 tänkbara nyhetskällor
2. Sätt upp dessa på linjen utifrån trovärdighet 1-10

Inte alls trovärdig Fullständigt trovärdig

1 10



Nyhetskällor - diskussionsfrågor

• Hur och var tar du del av 
nyheter?

• Vad är en bra nyhetskälla?

• Vad är det som avgör om en 
nyhetskälla är bra eller dålig?



Fejkade nyheter kan förvärra konflikter 

Pizzagate i 
USA

Lynchningar i 
Indien

Folkmord i 
Burma

Ryska troll som vill 
polarisera valdebatten



Knark i godis – på 
skoj eller för klick

Click bait!

Fejkade nyheter kan lura människor att tänka och agera 

www.viralgranskaren.se



Sant och falskt blandas

En sann historia om 
nedskräpning i en park 

kopplas till en falsk berättelse 
om att det var miljövänner 

som skräpade ner

bild = sann
text = falsk

sammanhang = faskt

www.viralgranskaren.se

Fejkade nyheter kan lura människor att tänka och agera 



Vem försöker lura dig på nätet? 

• Viralsajter – samlar klick för att tjäna pengar – braskande 
rubriker ”chockerande” ”makalöst” 
• Satiriker – vill skoja eller kritisera samhället  
• Bedragare – försöker stjäla dina pengar eller identitet
• Ideologiska aktörer – vill sprida en vinklad världsbild 
• Utländska aktörer – vill skapa oordning och konflikter 
• Vanliga människor – som delar utan att tänka  

Varför?
- Pengar – Makt – Prestige – Underhållning





Identifiera olika typer av manipulativ information på nätet
1

2
3 4

A. Viralsajter – samlar klick för att tjäna pengar –
braskande rubriker ”chockerande” ”makalöst” 
B. Satiriker – vill skoja eller kritisera samhället  
C. Bedragare – försöker stjäla dina pengar eller identitet

D. Ideologiska aktörer – vill sprida en vinklad världsbild 
E. Utländska aktörer – vill skapa oordning och konflikter 
F. Vanliga människor – som delar utan att tänka 

5
6

7

8



Elevuppgift att lösa i små grupper 

1. Identifiera olika typer av manipulativ 
information – matcha A-F med 1-8.

A. Viralsajter – samlar klick för att tjäna pengar –
braskande rubriker ”chockerande” ”makalöst” 
B. Satiriker – vill skoja eller kritisera samhället  
C. Bedragare – försöker stjäla dina pengar eller 
identitet
D. Ideologiska aktörer – vill sprida en vinklad 
världsbild 
E. Utländska aktörer – vill skapa oordning och 
konflikter 
F. Vanliga människor – som delar utan att tänka 

2. Ranka de åtta typerna av manipulativ 
information som mer eller mindre skadlig.

3. Varför är vissa typer manipulativ och 
vilseledande information mer skadlig än 
andra typer av information?



Redovisa och diskutera gruppupgiften



2. Individuellt försvar mot 
manipulation och desinformation
Förstå bildmanipulering med invid



1. Vem står bakom informationen? Vill den som står bakom domänen sakligt 
informera eller manipulera läsaren att t.ex. klicka, tycka, känna eller köpa något? I vilket 
sammanhang har nyheten publicerats? Vad står det på Wikipedia och andra källor på Google om 
källans trovärdighet?

2. Vilka bevis finns?
Är det en logisk argumentation baserad på fakta, neutralitet och vetenskaplighet  inte på känslor 
eller åsikter? Är det direkt rapportering från händelsen eller vidarerapportering av en nyhet från 
en annan avsändare? Kommer bilderna från händelsen? Gör en omvänd bildsökning för att 
undersöka om bilderna är manipulerade eller felplacerade!

3. Vad säger andra källor på nätet?
Finns samma nyhet på andra nyhetssidor som oberoende bekräftar eller motsäger uppgifterna? 
Tänk på att den översta träffen på Google inte nödvändigtvis är den med bäst kvalitet!

Individuellt försvar mot vilseledande information
(tänk och agera som en faktagranskare)



Lärare förevisar exempel i Invid interactive
Image reverse search & forensic

Vad är fel med denna bild?
Sålde han målningen? 





Lärare förevisar exempel i Invid interactive
Keyframes

Keyframes (Revenge of lion)
Tog lejonet revansch?

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=VBa4D9D6Gng



Elevuppgift Undersök digitala nyheter med invid

1. Ladda ner plug in 
https://www.invid-
project.eu/tools-and-
services/invid-verification-plugin/

2. Gör uppgifterna på 
nästa sida som 
finns på separat 
pdf. 

https://www.invid-project.eu/tools-and-services/invid-verification-plugin/


Keyframes

Forensic

Similarity

ÄR DET TROVÄRDIGT, VINKLAT ELLER FALSKT?    
Vem ligger bakom denna information? 
Vad är bevisen? 
Vad säger andra källor?

Elevuppgift (i grupper om 2-3 personer)
1) Similarity: Dubbelkolla! Gör en reverse image search för att se 
var bilden kommer från och om den är manipulerad. Använd olika
sökmotorer såsom Yandex, Bing and Google. 
• Börja med det här Imgurinlägget
Högerklicka och använd Fake video news debunker by Invid för att göra
reverse image search i Yandex mm. Är inlägget trovärdigt? Varför/varför
inte?

2) Forensic: Du är detektiven! Kolla vad som har manipulerats. 
• Klicka på det här Twitterinlägget
Högerklicka på bilden och använd Fake video news debunker by Invid –
Forensic. Submit & scrolla ned. Är inlägget trovärdigt? Varför/varför inte?

3) Keyframes: Stoppa och analysera videon! 
• Klicka på den här Twittervideon
Använd keyframe knappen. Klistra in länken till Twitter.inlägget. Gör sedan 
en omvänd bildsökning. Använd förstoringsglaset för att kolla namnet på 
karusellen. Googla! Är inlägget trovärdigt? Varför/varför inte?

https://twitter.com/i
tsnotdweena/status/
11392042127625789
45

https://imgur.c
om/gallery/B
WtNcU0

https://twitter.com/
MainatJM/status/914
402135734996993

https://imgur.com/gallery/BWtNcU0
https://twitter.com/MainatJM/status/914402135734996993
https://twitter.com/itsnotdweena/status/1139204212762578945


FÖRKLARINGAR/FACIT

1) valrossen var på en rysk 
ubåt som genomgick 
reparationer 2006.  Den 
populära bilden av ung man 
bakom är fejk (Snopes, 2019).

Click bait!

2) Bilden är från protester. 

Flaggan infogad för att ge 
bilden mer symbolisk kraft (El 
Pais, 2017)

Ideologisk desinformation!

3) Videon är fejk. 
Producenten är okänd.(Metro, 
2019; Wired 2019)

Click bait!

Tips & trick!
Keyframes + Google reverse image search
+ Magnifier för att se ”Gyro drop”. 
Textsök ”Gyro drop fake” scrolla ner till 
Wired artikeln i träfflistan.

Tips & trick!
Bing reverse image search + Google 
key word search ”walrus submarine 
fake photo” scrolla ner till Snoopes
artikeln i träfflistan.

Tips & trick!
Forensic +
Google reverse
image search
”Catalonia fake” –
scrolla ner till El 
Pais artikeln. 

https://www.snopes.com/fact-check/walrus-sleeps-atop-submarine/
https://elpais.com/elpais/2017/10/02/inenglish/1506943013_999238.html
https://metro.co.uk/2019/06/15/terrifying-theme-park-ride-everybody-keeps-sharing-online-actually-fake-9967557/
https://www.wired.com/story/that-viral-gyro-drop-ride-was-fake-heres-how-you-can-tell/


Sammanfattande diskussion om 
lärdomar från övningen med Invid



Smart informationshantering

• Ställ in filter på trovärdiga källor – tex granskade nyhetsflöden
• Sök information i granskade databaser – såsom NE
• Använd gärna olika sökmotorer.
• Var vaksam emot förförisk design – det som ser fantastiskt ut kan vara

motsatsen!
• Iaktta vad som är sakligt och manipulativt. 
• Beakta avsändare, bevis och jämför med andra källor innan du delar.
• Dubbelkolla och tänk först dela sedan – share with care!
• Håll huvudet kallt! 


