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• I uthängningar 

Hur yttrar det sig i dag? 
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Antingen politiskt 
motiverade… 



@kwasbeb 

…eller av 
missriktad välvilja. 
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• I uthängningar 
• I ryktesspridning 
• …särskilt när ryktet bekräftar våra redan befintliga åsikter. 
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Vi har ett gammalt problem. 

• I uthängningar 
• I ryktesspridning 
• …särskilt när ryktet bekräftar våra redan befintliga åsikter. 
• Och i kombination, som turboladdade vandringssägner. 

Hur yttrar det sig i dag? 
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• Lära oss enkel research 

Vad kan vi göra? 





"I heard the guy who was 
rear-ended shout to the 
motorist who had hit him: 
'Didn't you look where 
you were supposed to be 
going?' 
 
"The driver who hit him 
said: 'Sorry, I was 
distracted,' and pointed 
up to the window where 
the woman was lying. 
The guy who was hit then 
said: 'Oh, right, I see 
what you mean'." 





Publicerad i december 
2011 på en italiensk 
blogg. 
 
Den 18 april 2012 
laddade användaren 
Matude upp bilden på 
Reddit, under titeln 
”Meanwhile in 
Estonia”.  
 
Den svenska sajten 
Humorbladet 
publicerade den i 
februari 2014. 



”Gregory Shakaki” 
existerar varken på 
Österrikes gula sidorna 
eller på nätet innan 
denna story fick 
spridning. 
 





• Sök på allt du hittar. 
• Improvisera! Sök på 

nyckelord du tror kan dyka 
upp i sammanhanget. 

• Nöj dig aldrig med första 
resultatssidan. Aldrig. 

• Leta dig tillbaka till 
ursprungspubliceringar. 

• Använd de verktyg som finns 
– och anpassa sökningarna 
på Google, Twitter och 
Facebook. 

• Läs kommentarsfält! 
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Tack! 
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