
Vad händer när vi i allt större utsträckning förlitar oss på sociala 
medier och internet för att hitta information? Vilken information 
ser vi, och vad missar vi? Hur vet vi om en bild eller tweet är 
äkta och sanningsenlig? Och vad kan vi göra om vi är osäkra?

Information färdas snabbt och lätt, kanske lite för lätt, och den 
når världens alla hörn. Vi har ännu inte helt analyserat och 
förstått hur denna hastighet och förstärkning påverkar sociala, 
politiska och kulturella frågor.

Vi har inte bara tillgång till fler kanaler där vi kan ta emot 
och dela innehåll, sättet som innehållet når oss på har också 
förändrats: från nyhetsflöden till influensers; människorna 
och metoderna inblandade i framställandet, överförandet och 
förvarandet av information och data har flerdubblats, för att inte 
tala om mängden företag som tjänar stora pengar på det. När 
alla dessa faktorer slås samman kan det vara svårt att utläsa fakta 
från fiktion, vilka källor man kan lita på och vilka man ska se 
upp för.

En iögonfallande och självinstruerande 
installation om data och integritet som du 
enkelt kan sätta upp och skapa ett event ikring  
i din organisation eller på en annan plats.

Oavsett om det sker genom en Twitterbot eller en deepfake så är 
vi ständigt omgivna av högfrekventa informationsvågor som vi 
ofta inte ens är medvetna om. Som användare och konsumenter 
av onlinematerial fungerar vi inte längre som neutrala eller 
passiva informationsmottagare. Vi kan också agera som dess 
huvudkanaler för distribution och spridning.

Oavsett när, så måste vi vara medvetna om att information som 
används på ett felaktigt och ibland vilseledande sätt kan delas 
och spridas genom de verktyg vi använder. Bland ungdomar i 
synnerhet har appar och sociala medier blivit något helt naturligt, 
och många stannar inte upp för att kolla ordentligt innan de 
delar något med sina vänner. Men ny forskning har visat att även 
äldre har svårt att se skillnaden mellan äkta och tveksam 
information, samt att de är mer benägna att dela saker än någon 
annan åldersgrupp.



Glass Room - utställningen är en samling posters och digitala 
föremål som kan placeras i vilken lokal eller utrymme som helst, 
såsom ett bibliotek, en skola, hos en organisation eller på ett 
evenemang. Utställningen är visuellt slående och kan anpassas 
efter de flesta utrymmen. Generellt sätt interagerar besökare 
med utställningen i mellan fem och 15 minuter

Den är enkel och rolig att förbereda, så i princip vem som helst 
kan agera värd för utställningen och dra igång ett samtal om 
data, sekretess och information.

I denna upplaga finns två versioner att välja mellan: En för vuxna 
och en specifikt utformad för ungdomar mellan 14 och 18 år. 
Versionerna finns tillgängliga på svenska, engelska, franska, 
tyska och italienska. Flera språk kommer läggas till snart.

Utställningen fungerar bäst på offentliga platser med mycket 
folk i rörelse, där folk kan lägga några minuter på att titta på 

föremålen, animationerna och apparna. Utöver utställningen 
finns också en “Data Detox Bar”, där besökarna kan hämta ett 
Data Detox Kit – en lättläst guide om data och sekretess, så 
de kan lära sig mer om hur man kan ta praktiska steg för att 
förbättra sitt digitala liv.

Detox-baren fungerar som en fristående installation – alla 
utställningar har enkla förklaringar.

Men det funkar ännu bättre om det finns en eller fler personer på 
plats som ”Data Detox - baristas” som kan förklara utställningen 
och ge tips och råd om sekretess onlin

Ett Glass Room Community-event kräver bara cirka 20 
kvadratmeter, med väggar och några bord för att montera 
utställningen. Ett Glass Room-evenemang kan vara så kort som 
en dag, upp till två veckor eller längre, det är upp till värdarna 
att avgöra vad som funkar bäst för dem.

Att vara värd för Glass Room Misinformation

Denna utställning vänder sig både till unga och äldre. Du kan utforska hur sociala 
medier och nätet har förändrat vårt sätt att läsa information och reagera på den. Lär 
dig mer om den nya sortens influensers, de nya och gamla taktikerna de använder 
sig av och rollen som vi användare och konsumenter spelar i informationsflödet. Vi 
tittar också närmare på relationen mellan personliga uppgifter, målinriktning och våra 
åsikter, attityder och beteenden, samt affärsmodellen bakom det hela.

Hittills har vi arrangerat mer än 150 Glass Room Community-evenemang över hela 
världen och nått ut till mer än 120,000 människor, och vi har många fler evenemang 
planerade under 2020. Så när du agerar värd för ett Glass Room Community-
evenemang deltar du i ett globalt samtal om datasekretess.

Du kan se vart andra evenemang äger rum på www.theglassroom.org.

I denna utställning - som vänder sig både till unga och äldre - utforskar vi hur sociala 
medier och nätet har förändrat vårt sätt att läsa information och reagera på den. Lär 
dig varför det kan vara svårare än man tror att upptäcka ”falska nyheter”, och hur 
begreppet ”falska nyheter” är ett lika stort problem som nyheterna den beskriver. Gör 
en djupdykning i ”deepfakes” videor som nu är så realistiska att de knappt går att 
upptäcka längre. Och ta reda på varför sociala medieplattformar har utformats för att 
få oss att komma tillbaka om och om igen, och hur de kan användas för att ändra våra 
uppfattningar.

Läsa vårt kostnadsfria Data Detox Kit helt gratis, dr vi går igenom hur man ser skillnad 
på vad som är äkta och inte och varför det gynnar alla i vår närhet om vi är lite mer 
försiktiga med vad vi delar.



6 stora posters

• En utställningsintroduktionsposter (75 cm x 75 cm)
• Deepfakes och framtiden – hur ”deepfake”- teknik kan för-

ändra ditt liv. (Porträtt 150 cm x 75 cm)
• Är du fast? – en visualisering som utforskar tiden vi spenderar 

på våra mobila enheter. (Liggande 150 cm x 75 cm)
• Fast – en visualisering där besökare får reda på hur mycket 

tid de lägger på sina enheter och lägger till sin egen data i 
tabellen. (Liggande 150 cm x 75 cm)

• Så är din telefon utformad för att fånga din uppmärksam-
het – en visualisering som utforskar knepen och teknikerna i 
onlineappar och de verktyg som används för att se till att vi 
förblir mobilberoende. (Porträtt 75 cm x 150 cm)

• Surfplatteappar ”surround”- poster – Postern läggs på ett 
bord och presenterar apparna på surfplattor som ligger på 
den (Liggande 150 cm x 75 cm)

Vad ingår i utställningen Glass Room Misinformation edition?

Digitala appar för surfplattor

• Fejk eller äkta - Nyhetsupplagan – upptäck själv hur lätt det 
är att skilja fakta från fiktion i nyheter online. 

• En droppe i havet – gör testet som Cambridge Analytica 
använde för att få in miljontals personlighetsprofiler från 
Facebook, och få reda på vilka sorts annonser som kan visas 
för dig utifrån resultatet.

• Doublecheck – Spela detta spel för att se vilka foton som 
manipulerats för att vilseleda dig.

• Deepfake - labbet – En djupdykning i hur deepfake-teknik kan 
programmeras för att lura oss. 

Glass Room Misinformation edition kommer med en komplett 
monteringsmanual och består av: 
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I samarbete med Utställningsdesign

Vår enkla guide om sekretess och välmående online för 
besökare att ta med sig.

Den nya versionen har fyra kapitel – Control, Shift, Escape och 
det nya specialkapitlet om desinformation – och kan skrivas ut 
på fyra ark dubbelsidigt A4 - papper.

Vi skickar PDF - filer som du sedan kan skriva ut. 

Jämte utställningsmaterialet skickar vi också en monteringsmanual 
och resurserna du behöver för att hålla egna workshops.

Vi kommer också skicka med en utvärderingsenkät som du kan 
skicka tillbaka till oss efter evenemanget där du kan berätta hur 
det gick, hur många som kom och din upplevelse av att vara 
värd för evenemanget. Vi kan sedan dela denna information 
med andra.

Om du vill vara värd för ditt eget Glass Room-evenemang, 
vänligen kontakta oss på events@tacticaltech.org, så kommer 
vi tillbaka till dig med fullständig information.

Data Detox Kits

Utöver dessa posters medföljer också en uppsättning 
animationer som kan spelas upp på två skärmar eller 
TV - apparater:

• Att leva med algoritmer
• Personliga uppgifter, politisk övertalning
• Allvarlig profilering
• Spårograf

Du som värd behöver kunna bidra med:

• 1 - 3 surfplattor  
med internetuppkoppling (Android eller iPad) för apparna.

• Ca 20 kvadratmeter utrymme  
med väggutrymme och två till fyra bord.

• Två personer  
för montering – det tar vanligtvis mellan en till två timmar. 

• Två stora TV- apparater  
för animationerna (rekommenderat men inget måste).


