
´Materialet hashtagjag är utvecklat för att öka förståelsen  
för illasinnad informationspåverkan på nätet. Materialet är 
utformat av RISE och utvärderat tillsammans med elevgrupper  
i gymnasieskolan. 

 Handledning för 
genomförande inom 

folkbildning och andra 
sammanhang



Vem är jag på nätet och hur kan jag falla offer för strategier för informations-
påverkan? Påverkas jag på internet på sätt som jag inte redan känner till? Illasinnad 
påverkan riktas ofta mot väl valda målgrupper och spelar mycket på känslor. 
Utgångspunkten i materialet hashtagjag är därför att reflektera över sin identitet 
och sina sårbarheter. 

Om projektet

RISE har i projektet Kunnig på nätet utforskat sätt att lära sig om påverkan på 
internet. De senaste åren har vi sett hur vilseledande budskap på internet har fått 
stor spridning. Strategierna som används för att vilseleda är många och kan vara svåra 
att genomskåda. Materialet är framtaget efter en kartläggning av behov. Projektet 
har utgått från utmaningen att det är svårt att vara motståndskraftig i sin vardagliga 
internetanvändning. Den individuella medieanvändningen har därför stått i fokus. 

Projektet har genomförts genom workshops med lärare följt av en designprocess för att 
ta fram ett verktyg, som därefter testats med elever från gymnasieskolan. 

Finansiärer är Region Norrbotten, Sparbanken Nord - Framtidsbanken och RISE. 

Tips på anpassning 
I handboken finns tips på hur det är 
möjligt att förenkla och anpassa de 
övningar som beskrivs. 
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01 Identitetskarta 
Mall A3 

03 Påverkanskampanj
Mall A3 

02 Påverkansfenomen
Kortlek om informationspåverkan

Material som ingår i workshopupplägget hashtagjag och som beskrivs i detta häfte.

Förbered även:
– färgpennor, saxar, lim, tejp
– bildmaterial (t.ex. urklipp ur tidningar)

Materialöversikt

04 Symbolkartor
A3
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Identitetskarta

Hur fylls kartan i?
Var och en gör sin egen kartläggning. Deltagarna sitter med fördel i grupp, där man blir 
naturliga bollplank för varandra. . Mallen fylls i genom att skriva och rita. Många upplever att 
det är enklare att beskriva sina intressen, känslor och personlighetsdrag med stöd av bilder. 
En bra metod är därför att lägga fram symbolkartor att klippa ur. Det ger även inspiration och 
stimulerar till kreativitet i övningen. 

En lättsam uppvärmningsövning som syftar till att reflektera över vem man är, hur 
man framstår, vilka grupper man tillhör och vilka kanaler man använder online. Varje 
deltagare skapar själv en översiktlig karta över sina intressen, grupptillhörigheter och 
sin internetanvändning. Identitetskartan blir utgångspunkten för att förstå hur man kan 
bli en måltavla för illasinnad påverkan. Det som skapar känslor hos en person utnyttjas 
ofta i påverkanskampanjer.

U P P V Ä R M N I N G  O C H  K A R T L Ä G G N I N G

01a

Vägledning
Mallen är utformad för att ge viss vägledning i kartläggningen, utan att vara styrande 
eller begränsande. Tomma fält öppnar för egna beslut om vad de bör fyllas med. I mitten 
skriver personen sitt namn eller ett ”nickname” som representerar dennes identitet 
online. Följande kan användas som stöd under övningen:

•   Var du kommer ifrån (by, stad, län, land…) 

•   Släktband, etnicitet

•   Kön

•   Livsåskådning, religion

•   Övertygelser, ställningstaganden (vegan, miljömedveten, politiskt engagerad...)

•   Vad du tycker om att göra (handarbete, vintersport, fjällvandring...)

•   Stora sammanhang (förälder, lillasyster, adopterad...)

•   Små sammanhang (bandmedlem, fotbollsspelare, vän...)

•   Egenskaper som identifierar dig (pratsam, eftertänksam, nyfiken...)

•   Fråga någon du känner om du kan lägga till något
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Känsliga punkter

Färgstarka prickar
När identitetskartan är ifylld markerar deltagaren tydligt med en röd penna 2-4 saker på 
kartan som skapar mycket känslor och är särskilt viktiga och betydelsefulla. I ett senare steg 
diskuteras hur dessa punkter kan bli svagheter som någon kan utnyttja för att nå fram med 
ett budskap och skapa påverkan. 

Att fylla i identitetskartan är en rolig och kreativ uppgift. För att sedan koppla kartan till 
ämnet informationspåverkan får deltagarna i nästa steg reflektera över sina ”känsliga 
punkter”. Var och en väljer själv vad man vill fylla sin karta med.

R E F L E K T I O N
01b

Tips på anpassning 

Här kan det vara lämpligt att prata om 
vad som menas med ”känsliga punkter” 
och att diskutera vad det skulle kunna 
vara.
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Kortlek om informationspåverkan

Fyra färger - fyra kategorier
Kortleken innehåller beskrivningar och exempel på illasinnad retorik (gröna kort), 
symbolhandlingar (lila kort), psykosociala fenomen (rosa kort) samt falska identiteter (blå 
kort). Beskrivningarna av fenomenen grundar sig bland annat i MSB:s handbok ”Att möta 
informationspåverkan” från 2018. Några exempel är verkliga och andra har inspirerats av 
verkliga fall. 

Kortleken består av 15 fenomen eller strategier kopplade till informationspåverkan 
på nätet. Varje beskrivning paras ihop med ett exempel på företeelsen. Detta är en 
samarbetsövning där sannolikt ingen i gruppen hinner lära sig alla begrepp. Målet är att 
deltagaren ska få en bättre förståelse för något av fenomenen, samt insikt om att dessa 
former av informationspåverkan är strategiskt och medvetet utformade på en hög nivå. 

K U N S K A P S I N H Ä M T N I N G
02

Hur ska kortleken användas?
Kortleken delas ut till grupper om 4-5 personer, som uppmuntras att samarbeta för att para 
ihop korten. Grupperna kommer sannolikt att hitta olika strategier. Det kan vara svårt att 
lösa pusslet då vissa exempel är kluriga och likartade. På baksidan finns ett facit i form av ett 
mönster. För att komma vidare uppmanas deltagarna att testa sina lösningar mot detta när 
de tror sig ha hittat ett par. 

Att pussla ihop alla kort tar ca 20-30 minuter beroende på grupp. För en enklare och 
snabbare process är det möjligt att plocka bort ett antal kort. Alla par behöver heller inte 
hittas för att övningen ska vara meningsfull. 

Tips på anpassning 

Kortleken innehåller en del komplicerade 
begrepp och förklaringar. Ett sätt att 
förenkla övningen kan vara att endast 
använda de blå och rosa korten eller 
bara några av dessa. 
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Kampanj

Denna övning knyter ihop de båda tidigare övningarna, genom att var och en får 
använda en strategi från kortleken och konstruera en budskapskampanj utifrån en 
annan deltagares identetitetskarta. 

A P P L I K A T I O N  A V  K U N S K A P

Att komma igång
Övningen går ut på att hitta sätt att skapa känslor och påverka en annan person med ett 
budskap, genom att använda sig av medvetna strategier i en påverkanskampanj. 

Deltagarna byter identitetskartor med varandra och handledaren väljer ut en eller ett par 
lämpliga påverkansstrategier från kortleken. De blå (illasinnad retorik) och rosa (psykosociala 
fenomen) korten är enklast att använda sig av i denna övning. Nästa steg blir att utforma 
ett budskap, antingen på egen hand eller tillsammans med handledaren. Detta är en fri och 
öppen övning där man nyttjar det man har lärt sig på ett kreativt och lekfullt sätt. 

Ett exempel:

03

Identitetskartan som utgångspunkt
I denna övning blir de viktiga eller känsliga punkterna i identitetskartan (exempelvis det som 
markerats med röd penna) utmärkta att utgå från. Deltagarna uppmuntras att till exempel 
överdriva, förvränga eller använda fula knep för att förstärka sitt budskap. En bra start är 
att låta deltagaren fundera över vilka känslor eller reaktioner kampanjen ska väcka hos 
mottagaren (se blå streckad ruta i mallen). På så sätt kan det bli enklare att komma fram till 
vad i kampanjen som kan förstärka känslan och vilka kanaler som bör användas för att nå ut 
med budskapet. 

Även i denna övning kan emojis och urklippsbilder ge inspiration för att komma igång. 
Att börja från scratch med ett tomt papper kan för vissa kännas utmanande.

Presentation och reflektion
En lämplig avslutning är att låta deltagarna presentera sina kampanjer för varandra och 
beskriva hur de har utnyttjat personens egenskaper för att tänka ut en strategi. Utifrån 
detta kan gruppen ledas in i en diskussion om hur troligt det är att något liknande faktiskt 
skulle kunna ske i verkligheten och hur de själva tror sig bli påverkade av information på 
nätet.  

Tips på anpassning 

Förenkla övningen genom att plocka ut 
en strategi från de blå korten. Gå i förväg 
igenom vad fenomenet står för och ge 
något eller några exempel från verkligheten. 
Det kan vara lämpligt att hela gruppen 
jobbar med samma strategi och budskap.
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Läs mer...

Materialet är delvis utformat med inspiration från MSB:s publikation 
”Att möta informationspåverkan - Handbok för kommunikatörer” (2018).

Kontakta oss

RISE Human Experience är en forskargrupp i Piteå med spetskunskap inom 
interaktionsdesign och användarupplevelser.

Vi som medverkat i projektet är

Sofia Larsson
Projektledare
sofia.larsson@ri.se

Kristin Hammarberg
Konceptutvecklare
kristin.hammarberg@ri.se

Britta Elfving Persson
Konceptutvecklare
britta.elfving-persson@ri.se

Elin Hollström
Konceptutvecklare
elin.hollstrom@ri.se




