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Abstract 

This paper highlights new challenges to Sweden’s psychological defense, brought 

on by new information and communication technology which by its nature divides 

society. By evaluating older theories regarding framing, the paper finds that not 

only the way information is spread but also the social practice in connection to it 

is changed by the decentralizing aspects of modern information technologies. A 

theoretic framework to investigate democratic ways of handling disinformation is 

created, where it is concluded that relying on old ways of trying to sustain a 

psychological defense in a democratic context risk to decrease the success of one. 

The paper then reviews material from Swedish government sources and 

government spokespersons interviewed in media to gauge whether the Swedish 

psychological defense seems aware of these problems. New alternatives are then 

suggested to the standardized method of educating about source criticism, in the 

form of democratic ideotainment, which entails the creation of entertainment 

media which carries pro-democratic messages. Such a method is suggested to cut 

through the information chaos and attract people to its message as well as being 

democratically compatible. The paper makes no claims on the effectiveness of 

such a strategy, but leaves suggestions to where such research can continue. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

 

Sedan den ryska ockupationen av Krim-halvön 2014 har den svenska 

försvarsdebatten åter tagit fart. Det finns en oro över ett Ryssland som återigen 

vill hävda sig och beakta vad de anser vara sina intressen i världen. Alla länder 

behöver en försvarspolitik för att möta de hot de står inför. I Sverige beaktas 

Ryssland som en av de aktörer man behöver ha en beredskap och ett försvar emot. 

De hot Sverige anses möta dock tagit nya former. Där man förr var orolig för en 

militär operation riktad mot landet är man nu framför allt rädd för vad som kallats 

hybridkrigföring. Hybridkrigföring skiljer sig från tidigare former av krigföring i 

den bredd av metoder som används. Bland annat ligger fokusen på att i tidiga 

stadier av konfrontationen med andra länder arbeta intensivt med psykologiska 

operationer och desinformation där målen är att splittra landet, för att försvåra 

landets beslutsförmåga och därmed försvar, för att i senare stadier använda 

begränsad men väldigt precist våld mot viktiga mål för att slå ut den fungerande 

opposition som finns (MSC, 2015, s. 34–35). Vissa har hävdat att det främsta 

vapnet i hybridkrigsföring är just information (Renz & Smith, 2016: 2). Wilhelm 

Agrell, professor i underrättelseanalys, uttalar sig till exempel i en artikel efter att 

sabotage hade utförts mot svenska sändarmaster att det troligen är en del av ryska 

tester på den svenska totalförsvarsförmågan (Granlund, 2016-05-19). Den svenska 

säkerhetspolisen har mer precist uttalat sig om att Ryssland aktivt bedriver 

psykologisk krigsföring mot Sverige (Haddad, 2016). Svenska myndigheter har 

alltså tidigare ansett och fortsätter anse att Sverige möter ett desinformationshot 

från Ryssland och därför behöver ett psykologiskt försvar som kan möta detta hot. 

De identifierar även ett hot från Islamiska Staten (Ahlman & Jonblat, 2016). I 

försvaret mot dessa hot finns dock en avvägning som måste ske, mellan en 

demokrati och dess säkerhet. För att bekämpa desinformationen kan en rad olika 

åtgärder användas. De kan variera från att helt enkelt uppmana folket att vara 

källkritiska till att försöka stänga ner organisationer eller tysta individer som yttrar 

vissa åsikter. Vissa av dessa åtgärder kan anses vara inkompatibla med de 

demokratiska normer som appliceras på andra delar av samhället. Under 1990-

talet så spred sig Internet till den breda massan, och med sig möjligheten för den 

enskilde individen att sprida sina egna åsikter med mycket större effektivitet. 

Förmågan att på internet skapa och sprida vissa uppfattningar om världen bryter 
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från det äldre systemet där massmedia fungerande som filter. Detta skapar nya 

problem för det psykologiska försvaret. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att beskriva hur de stora framstegen inom 

informationsteknik samt Internets förmåga att ge fler människor en starkare röst 

påverkar det svenska psykologiska försvaret mot desinformation. Det svenska 

arbetet mot desinformation sker inte enbart av enda organisation som arbetar med 

en enda syssla. Det är ett nätverk av olika uppdrag som är spritt över flera olika 

myndigheter. Vissa har ett uttalat uppdrag att arbeta med det, andra är anknutna 

via närliggande arbetsområden. De är dock bundna av regelverk och lagstiftning 

som bestämmer hur de bör arbeta med att försvara Sverige från psykologiska 

operationer och desinformation som en del av hybridkrigsföring. Uppsatsen 

fokuserar enbart på just desinformationsaspekten av hybridkrigsföringen. Jag vill i 

denna uppsats visa hur traditionella modeller för hur olika sätt att se eller vinkla 

världen sprids genom media störs ut av ny teknologi och vilka problem det skapar 

för bekämpandet av desinformation. Jag vill sen se hur det svenska ramverket för 

det psykologiska försvaret hanterar just denna problematik. Det är möjligt att 

riktlinjer finns för vissa problem som identifieras, men att uppsatsen kan bidra 

med att identifiera områden som förnuvarande inte arbetas med, men som bidrar 

negativt till Sveriges försvarssituation. Uppsatsen får då inomvetenskaplig 

relevans då den utmanar äldre teorier kring så kallad framing, men även 

utomvetenskaplig relevans då resultaten kan visa på brister i det svenska 

psykologiska försvaret som sedan kan korrigeras. Det är även möjligt att 

uppsatsen slutsatser kan vara av vikt för andra länders psykologiska försvar, då 

demokratiska staters kamp mot desinformation via modern informationsteknologi 

inte är något som är begränsat till Sverige då det som undersöks är mer 

generaliserat ett fall av psykologiskt försvar mot desinformation i en demokratisk 

kontext. Den frågeställning som uppsatsen utgår från är därmed:  

 

Hur har det svenska psykologiska försvaret hanterat den demokrati- och 

säkerhetsproblematik följt den informationstekniska utvecklingen? 
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2 Teori 

I det här kapitlet kommer uppsatsen redovisa hur den teoretiska problematiken ser 

ut. Först kommer demokratibegreppet preciseras och vad som rättfärdigat i 

försvaret av demokratin redovisar. Sedan kommer uppsatsen se på hur modern 

informations- och kommunikationsteknologi påverkar demokratin. Därefter 

kommer en argumentation kring vilka skyddsåtgärder som kan rättfärdigas för 

försvaret av ett demokratiskt samhälle. Kapitlet avslutas med en anknytning till 

tidigare forskning som kan bedömas närliggande denna uppsatsens identifierade 

problemformulering eller behandlar det svenska psykologiska försvaret. 

2.1 Demokratin och dess självförsvar 

Alf Ross skrev efter andra världskriget boken Varför demokrati? som hanterade 

hur det nyligen fria danska samhället skulle hantera de icke-demokratiska krafter 

som antingen aktivt hjälpt fienden under den nazistiska ockupationen eller som till 

exempel ville ta makten och istället införa ett kommunistiskt styre med hjälp av 

våld. Demokrati enligt Ross är en överideologi som bestämmer metoderna och 

processerna för hur ett samhälle ska fungera, och behöver inte nödvändigtvis vara 

kopplad till just en ideologi (Ross, 1963, s. 138–139). Ross förespråkar i boken 

vissa begränsningar av yttrandefriheten i förmån för demokratins bästa. Ross delar 

in den anti-demokratiska oppositionens talhandlingar i fyra grupper, som Ross 

menar kräver olika respons. Den första gruppen är de handlingar som till exempel 

uppmanar till fientliga handlingar mot staten eller att offentliggöra hemliga 

handlingar och militärhemligheter (ibid., s. 220–221). Det menar Ross måste vara 

en olaglig handling, trots att man kanske kan anse det falla under yttrandefriheten. 

Den andra gruppen är de som aktivt förbereder och därmed ämnat att utföra brott 

mot staten, så som de talhandlingarna i föregående grupp. Även inkluderat i denna 

grupp två är förberedelser eller planer på att våldsamt störta samhällsordningen, 

då våld inte kan anses vara hemmahörande i ett demokratiskt samhälle (ibid., s. 

221–222). Grupp tre innefattar den politiska agitation som drivs med vad Ross 

kallar ”ohederliga eller i annat avseende omoraliska medel” (ibid., 223). Vad Ross 

menar är att man inte bör tillåta agitation som baseras på lögner och förtal. Jag 

menar att även desinformation faller under denna kategori, då den vill medvetet 

vrida sanningen med syftet att påverka politiskt. Den fjärde och sista gruppen 

Ross identifierar är agitation i förmån för grupperingar som vill avskaffa det 

demokratiska systemet. Ross (ibid.) definierar även yttrandefriheten som: 
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”att framlägga och agitera för genomförandet av vilken politisk åskådning, 

oavsett dess innehåll, men under förutsättningen att agitationen inte använder sig 

av otillåtna medel eller åsyftar ett genomförande med våld”.  

 

Ross menade även självförsvaret av demokratin inte får skada demokratin 

själv. Våld får enbart användas i bekämpandet av våld, och åsikter får enbart 

bekämpas med åsikter (ibid., s. 226), annars uppstår frågan om vilka åsikter som 

staten ska skydda och vilka den ska attackera.   

2.2 Desinformation och inramningar av verkligheten 

I ett demokratiskt samhälle bör alltså grupperingar som syftar till att avskaffa 

eller skada demokratin inte tillåtas tala fritt, utan bör straffas. Även de som 

medvetet vrider sanningen för att påverka landet i en specifik politisk riktning bör 

straffas. Problemet är att det är svårt att påvisa när just det sker. Den 

problematiken påverkar även arbetet med det psykologiska försvaret då det är 

svårt att urskilja från vad som är en persons genuina uppfattning av hur det 

demokratiska samhället ska se ut, vad som är något som sägs enbart för att gynna 

icke-demokratiska krafter, och vad som sägs på grund av att det är desinformation 

men personen inte vet det. Inte ens om man frågar personen självt är det säkert att 

den kan ge ett svar på frågan. 

Ett av målen med hybridskrigsföringen som använder sig av desinformation är 

som sagt att splittra ett motståndarland för att försämra deras förmåga att 

organisera ett försvar mot anfall eller styra landet bra (MSC, 2015, s. 34-35). 

Desinformation är dock ett svårt fenomen att hantera på grund av att dess 

subjektiva natur. Eftersom få saker är svarta eller vita handlar det om hur man 

tolkar olika ämnen och att sprida just en viss tolkning. Det blir då svårt att urskilja 

från mängden av legitima åsikter. Den svenska Militärens underrättelse- och 

säkerhetstjänsten (Must) chef Gunnar Karlsson beskrev de ryska 

påverkansoperationerna som följande (Johansson, 2016-12-11):  

 

”Det kan handla om att sprida falsk information. Det kan handla om att vinkla 

sanningen, eller trycka på olika argument mer än andra för att skapa en 

osäkerhet”. 

 

Olof Frånstedt, tidigare chef för kontraspionaget hos den svenska 

säkerhetspolisen, skriver även (Frånstedt, 2013, s. 130):  

 

”Desinformation är ett psykologiskt medel som är utformat så att den inte sprids 

direkt utan i småportioner och impulser genom oftast aningslösa led” 

 

Denna problematik har blivit ännu större tack vare den stora utvecklingen som 

skett inom informations- och kommunikationsteknik. Det är lättare att identifiera 

avsändare och eventuella kopplingar till främmande makter när man har ett fåtal 
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stora tidningar eller Tv-stationer som når hela landet. Under kalla kriget var det 

den mediala ordningen som rådde i stora delar av världen. De bilder av 

verkligheten som publicerades i dessa medier fick en stor genomslagskraft då på 

grund av deras privilegierade position, men det fanns även till varierande del 

oppositionella media som rapporterade andra bilder av verkligheten.  

Robert Entman (2004, s. 17) beskriver i sin bok vad han kallar 

kaskadmodellen (se fig. 1). Den visar hur eliterna på toppen av samhället 

bestämmer hur ett problem ska beskrivas eller inramas genom så kallad framing, 

vilken Entman beskriver som: selecting and highlighting some facets of events or 

issues, and making connections among them so as to promote a particular 

interpretation, evaluation, and/or solution (Entman, 2004, s. 5). Dessa 

inramningar rör sig sedan nedåt i hierarkin för att slutligen nå offentligheten, 

medan viss påverkan även rör sig uppåt för att i begränsad nivå fungera som 

återkoppling till eliterna. Entmans bok bygger på den amerikanska kontexten 

under  

   

 

Figur 1.  

 

kalla kriget och sedan under Irakkriget 2003, men teorin är generaliserbar. Den är 

även viktig om man anser att säkerhetshot är något som konstrueras socialt. Buzan 

et al. (1997, s. 21) menar att säkerhetshot skapas genom en 

säkerhetiseringsprocess där genom att säga att något är ett existentiellt hot kan 

extraordinära åtgärder legitimeras mot dem. De inramningar som försöker 

beskriva vad som är ett hot för landet är då viktiga att se till. Desinformation som 

ämnar att sudda ut hotbilder eller vrida dem åt andra håll faller under denna 

kategori.  
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2.3 Teknologiska framsteg och förändrade 

informationsflöden 

 

Samhället har dock gått igenom en viktig förändring vad gäller hur 

inramade säkerhetshot propageras. Tack vare IT-revolutionen och en allt mer 

decentraliserad mediebild förändras de kanaler som säkerhetshot både föds och 

propageras på. Den klassiska bild av hur inramningar sprids som Entman 

presenterar stämmer inte längre in på hur den faktiska informationen flödar 

mellan individer och eliter. Entman kritiserar själv sina teorier och säger att sedan 

slutet av Kalla Kriget hade det traditionella sättet som inramningar propagerades 

på genom kaskadmodellen delvis förlorat sin kraft (Entman, 2004, s. 95–96). Vad 

Entman menar är bakgrunden till detta är bland annat bristen på den etablerade 

fienden som kalla krigets dualitet mellan kapitalism och kommunism innebar, 

men även en ökad opposition mellan eliterna. Entman menar även att folkets 

opinion inte är självständig, snarare är den alltid en representation av de frames 

som eliter skapat (Entman, 2004, s. 123).  

Skillnaden är nu att folk självständigt kan formulera inramningar på grund 

av friheten till information och kanaler att sprida den på. Är man inte nöjd med de 

inramningar som finns och inte håller med så går man helt enkelt till en annan 

källa. Möjligheten att kritisera etablerade källor samt föra sin egen talan på nätet 

är även den större än i traditionella media så som tidningar eller television. Folk 

kan avkasta etablerade medier i förmån för mindre hemsidor och kanaler som för 

argument de håller med om. Det går visserligen att argumentera för att dessa sidor 

i sin tur också för fram inramningar som helt enkelt andra eliter producerat. Dock 

innebär sociala medier och de låga inträdesbarriärerna för att publicera sina tankar 

att folk i så fall organiserar en motreaktion och skapar en ny sida om de inte håller 

med om det i sin tur. Även rykten som sprids via sociala medier, som kan vara 

enskilda personers åsikter, riskerar få spridning och därmed acceptans. 

Den ökade internationella kommunikationen har även effekten att den 

eroderar geografiska och statliga gränser (Pahlavi, 2008, s. 138-139). Effekten är 

att normer och värderingar, men även befolkningens inställningar till dessa, 

definieras och omdefinieras genom att olika kulturer och människor i högre grad 

interagerar med varandra trots det geografiska avståndet. Resultatet av detta blir 

att den emotionella auktoriteten hos den lokala regeringen minskar (ibid.). Nord 

(2002, s.48f) menar att de traditionella medierna haft en samlande funktion, där 

gemensamma erfarenheter skapats. Nyare medier saknar dessa, och blir till sin 

natur en delande kraft.  Dahlgren et al. (2006, s. 77) menar även att Habermas 

teorier kring ”the public sphere” (framöver ”den offentliga sfären”) är relevanta 

för att förstå denna splittring. Den offentliga sfär där vi interagerar mellan 

människor har alltid varit uppbruten i massor av mindre sådana. Den ökade 

decentraliseringen av informationskanaler samt den ökande valfriheten leder till 

att folk delar färre sfärer av kommunikation, även om teknologin gett oss större 

möjligheter i det avseendet. Den officiella, gemensamma sfären, skapad av 
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officiella nyheter blir utmanad och försvagad (ibid., s. 88-89). En positiv sida av 

detta menar de är att eliter blir allt mer granskade (ibid, s. 79). Detta knyter an till 

Entmans teori, och varför jag väljer att kritisera kaskadmodellen. Eliternas 

förmåga att totalt bestämma vilka inramningar som ges medialt utrymme har 

utmanats av den nya teknologin (ibid, s. 78). Inramningar kan numera produceras 

av vem som helst med tillgång till Internet vilket innebär att punkten ”news 

frames” i kaskadmodellen även är något som varje del av kedjan kan producera. 

Entman pekar själv på att så kallad infotainment, en blandning av underhållning 

och information tar allt mer plats och minskar hierarkins styrka i kaskadmodellen. 

Entman fokuserar dock på andra eliters ökade möjligheter att påverka, snarare än 

enskilda individer i folket (Entman, 2004, s. 152). Det kan även vara svårt att 

avgöra vilken av aktörerna det är som spridit informationen. Underrättelse- och 

säkerhetstjänster kan posera som vanliga Internetanvändare för att sprida rykten, 

men det kan också vara vanliga människor som skriver. Internet och modern 

informations- och kommunikationsteknologi är alltså inte en teknologi som får det 

gamla systemet att fortsätta, utan det förändrar i grunden den sociala praktiken 

kring hur individer tillskansar sig information, hur de opinionsbildar genom att 

inrama och sprida information, samt hur de uppfattar samhälleliga gemenskaper. 

Hur stor denna effekt är och exakt vilka konsekvenser som kan finnas kommer 

uppsatsen inte att försöka svara på.  

Detta skapar dock nya förutsättningar för det psykologiska försvaret. Inte nog 

med att processen kring att bestämma varifrån desinformation kommer blir 

svårare så har teknologin i sig en splittrande funktion. Förmågan att föra ett 

effektivt psykologiskt försvar mot samhällelig splittring är redan i utgångspunkten 

för arbetet något som blir motarbetat av omkringliggande teknologiska faktorer, 

då myndigheternas priviligierade position i kaskadmodellen utmanas men även då 

samhället delas upp i fler och fler sfärer. Det splittrade informationsflödet där det 

psykologiska försvarets budskap antingen ignoreras eller motsägs innebär att 

informationskampanjer inte längre enbart är informationskampanjer, utan snarare 

kan ses reklamkampanjer som måste konkurrera med andra aktörer om det 

begränsade utrymmet i informationsflödena hos varje individ. Även om det 

psykologiska försvaret inte aktivt försöker opinionsbilda i sakfrågor, utan hellre 

bestämmer sig för att fokusera på att främja källkritik så riskerar det i sig att 

benämna individer som säkerhetshot. Att bedöma ursprunget av ett meddelande 

eller en inramning kan som nämnt vara svårt. Om man istället utgår från tanken 

att det går att spåra inramningars ursprung genom vem budskapen gynnar så 

riskerar man gå i en fälla. Som Frånstedt påpekade behöver människor inte vara 

medvetna om att de sprider desinformation. Plötsligt blir de utpekade för att gå 

fiendens vägar. Att uppmana till källkritik kan alltså verka ofarligt nog, men när 

budskapens innehåll eller källa kan kopplas till något som i vidare ögon ses som 

fientligt inställt till landet riskerar det istället fungera som en säkerhetiserande 

handling. Den riskerar påbörja en säkerhetiseringsprocess där olika aktörer i 

slutändan kan legitimera extraordinära åtgärder mot de som benämnts som ett hot 

mot landets fortlevnad. Detta ökar också i sin tur splittringen i landet och gör att 

fienden uppnår målet med sina psykologiska operationer, nämligen splittring och 

handlingsförlamning. 
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2.4 Teoretiska motåtgärder 

Ross (1963, s. 157) menar att det måste finnas en gemensam kulturell och 

intellektuell förståelse i en demokrati som gör att folk identifierar sig med 

gruppen (samhället) och därmed accepterar det demokratiska systemet och 

majoritetens beslut. Skapandet eller främjandet av en sådan skulle därmed kunna 

innebära en fokus på att ena landet under vissa grundläggande normer för vilka 

spelregler som gäller. Detta hade kunnat ske genom ett mjukt tillvägagångssätt där 

man främjar nationell samhörighet och samförstånd genom information, 

utbildning, och debatt. Gemenskapstanken riskerar dock även att bli ett 

rättfärdigande av mer hårda åtgärder med målet att uppnå nationell enighet och 

åsiktsmässig likhet. Förslag som censur hade då kunnat rättfärdigas genom den 

retoriken. Genom att peka ut vissa människor som att gå fiendens ärenden bryter 

man snabbt den samhälleliga gemenskapen genom att ställa dem utanför den och 

istället hos fienden. Ross menar även att man måste arbeta för ökad upplysning 

samt god ton och kvalitet i samhällsdebatten (ibid., s. 170). Detta blir 

problematiskt när informationskällorna är individerna själva och inte etablerade 

medier. Man kan skapa en branschorganisation för journalistisk standard, men det 

är svårare att skapa en sådan för individer. Lagar som syftar till att individen ska 

hålla god ton och bestämma hur folk ska prata riskerar att begränsa inte bara vilka 

ord som används men även vilka åsikter som kommer fram. Det hjälper inte heller 

om folk väljer sina mediekanaler själva. Det riskerar att ställa dem utanför 

samhällsgemenskapen och locka dem till andra lojaliteter. Är de intresserade av 

att läsa medier som inte följer journalistiska standarder så är det möjligt, det är 

bara att använda en sökmotor. Om man inte vill man inte begränsa vem som får 

skriva vad på nätet, inte måla upp dem som fiender, eller ställa dem utanför 

samhällsgemenskapen, så blir alternativet alltså att man måste få folk att vilja 

lyssna på rätt kanaler.  

Boyle (2016, s. 38-39) menar att det bästa sättet att bekämpa vilseledning 

genom desinformation på är genom att utbilda kring desinformation och strategisk 

vilseledning. Detta riskerar dock också att falla i samma fälla som med 

källkritiken, det spelar på en eller förstärker fiendebild mot ett annat land som 

sedan folk kopplas till. Om man fortsätter med exemplet Ryssland så hade ett 

budskap kunnat vara att just Ryssland arbetar med desinformation och sprider 

lögner. Om individer på något sätt kopplas till ryska källor eller inramningar 

riskerar de också ses som fiender.  

Vad som är skillnaden på desinformation och vanliga åsikter som riskerar att 

gynna andra stater blir ett problem som knyter an till vilken syn på demokrati man 

har och hur långt man anser staten bör gå för att skapa säkerhet för landet. Hur 

man behandlar problematiken som förvärrats av IT-revolutionen blir då också en 

fråga om hur man effektivt skyddar demokratin. Lösningar för hur man hanterar 

inre hot på Internet har forskats om tidigare, men vissa exempel på lösningar är 

svåra att rättfärdiga i ett demokratiskt samhälle under icke-direkt hot. I Kina 

censureras aktivt Internet genom att vissa sorters innehåll tas bort med hjälp av 

censorer. Det innehåll som tas bort är det som bedömts som skadligt mot statens 
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säkerhet och stabilitet (Franke, 2015, s. 75). Argumenten är det samma, att man 

måste ge upp frihet för att få säkerhet, men det är inte demokratiskt kompatibelt 

enligt uppsatsens ramverk då yttranden som är kritiska mot staten inte kan anses 

vara en av de fyra talhandlingar Ross identifierar. 

Modernare metoder för att kontrollera hot som uppstår på eller på grund av 

Internet har beskrivits som den tredje generationens Internetkontroll, där bland 

annat en strategi innebär att staten tar upp kampen om det kommunikativa rummet 

istället för att förneka yttrandefriheten på nätet (Franke, 2015, s. 76). Deibert & 

Rohozinski pekar på att statliga informationskampanjer på nätet används för att 

bekämpa, förvirra eller misskreditera individer eller källor som en del av den 

tredje generationens Internetkontroll (Deibert & Rohozinski, 2010, s. 27-28). 

Franke (Franke, 2015, s. 76) refererar till Lagerkvists begrepp ideotainment som 

det sätt som den kinesiska staten försökt väva in ideologi i underhållning för att på 

så sätt skapa stabilitet och säkerhet i en tid de upplever sig vara under ideologisk 

och kulturell invasion, framför allt tack vare det ökade informationsutbytet med 

andra kulturer (Lagerkvist, 2008, s. 130ff). Det finns likheter i det hot den 

kinesiska staten upplever och de hot det svenska psykologiska försvaret möter. 

Tack vare modern informationsteknologi finns det en högre grad utbyte av 

information över gränserna, med effekten att det försvagar och destabiliserar 

landet. 

Ett sätt att bemöta ideologiska eller idébaserade stabilitetshot på nätet är alltså 

att ta upp kampen om det kommunikativa rummet. Det hade även varit 

kompatibelt med det ramverk för demokratins självförsvar som Alf Ross beskrev. 

Demokratin kan skydda sig själv genom att inte använda våld för att bekämpa 

åsikter. De talhandlingar som aktivt innebär ett hot mot staten, genom agitation 

för störtandet av staten till exempel bör fortsatt behandlas som brott. I de fall där 

dock skalan går över till åsikter om hur samhället bör se ut bör staten inte aktivt 

straffa folk. I stället kan staten ta upp kampen om det kommunikativa rummet, 

men en stark fokus på demokratiska normer.  

 

2.5 Tidigare forskning 

 

Boyle (2016, s. 38) har tidigare i Vilseledning – med bluffen som vapen beskrivit 

de svenska myndigheters arbete mot vilseledningsoperationer. Boyle jämför fyra 

olika texter publicerade av svenska forskningsinstitut och myndigheter med vad 

han identifierar som de mest kända teorierna inom fältet vilseledning. Boyles 

slutsats är att den svensk forskningen finns där för hur man bör arbeta med dessa 

frågor, men att ansvarsfördelningen mellan myndigheterna borde ses över. Den 

lösning Boyle menar är effektiv är att uppmärksamma när 

vilseledningsoperationer pågår. Den modell Boyle (ibid., s. 19) använder för att 

visa på hur media används som kanal för vilseledning och desinformation missar 

dock även den teoretiska poäng jag fört kring Entmans kaskadmodell, att hierarkin 
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och den starka uppdelningen för vem som producerar och vem som tar emot 

information på Internet är annorlunda än det sett ut förr i massmedia. Det innebär 

även att det inte finns någon garanti för att folk tar emot eller vill ta emot 

budskapet, vilket i sin tur ändrar förutsättningarna för det psykologiska försvarets 

kommunicerande funktioner. 
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3 Metod 

 

Uppsatsen använder en sig av en systematiserande, kvalitativ textanalys med 

en ambition att klargöra tankestrukturen hos de ansvariga myndigheterna kring 

problematiken identifierad i teoriavsnittet. Esaiasson et al. uttrycker det enklare 

som att ” […] lyfta fram och begripliggöra det väsentliga innehållet i de aktuella 

texterna” (2012, s. 210–211). Uppsatsen är beskrivande i sin natur då den inte 

försöker förklara varför riktlinjerna existerar, utan enbart hur de ser ut. Uppsatsen 

använder sig av en kvalitativ analys, då en kvantitativ ansats där man till exempel 

enbart försökt räkna hur ofta modern informationsteknologi nämns i texterna hade 

riskerat att missa de sätt som modern informationsteknologi beskrivs på. Istället 

måste materialet läsas och tolkas för att helheten ska synas. Med en kvalitativ 

analys finns risken att forskarens åsikter smälter in i analysen. För att undvika 

detta ämnar uppsatsen löpande redovisa hur materialet tolkats i syfte att öka 

uppsatsens intersubjektivitet. Textanalysens syfte är att systematisera förekomsten 

av vissa fenomen eller yttranden i texter på ett mer tolkande sätt än kvantitativt 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 50).  Uppsatsens upplägg innebär att materialet gås 

igenom och systematiseras utefter indikatorer baserade på det teoretiska 

ramverket. Uppsatsen fokuserar på ett större plan på problematiken mellan 

säkerhet och demokrati och hur deras interaktion har förändrats på grund av ny 

teknologi. Beroende på hur denna problematik yttrar sig kommer tolkningen 

behöva vara annorlunda. Uppsatsen kommer först att redovisa vilka myndigheter 

som är de ansvariga för arbetet med desinformation. Därefter kommer deras 

riktlinjer att redovisas och sedermera analyseras för att se om de nämner den 

identifierade problematiken. Om de nämner det går analysen över till hur de 

nämner det och hur väl de föreslagna lösningarna faller in i det teoretiska 

resonemang uppsatsen fört kring vad som är demokratiskt korrekt i försvaret av 

demokratin. 

Uppsatsen är en enstaka fallstudie av Sveriges psykologiska försvar. 

Uppsatsen har en teoriutvecklande ambition då den utmana äldre teorier kring 

framing i förmån för en bättre förståelse av fenomenet desinformation. 

Uppsatsens forskningsdesign är deduktiv då den utgår från det bestämda 

teoretiska ramverket och därefter ser till empirin (Teorell & Svensson, 2007, s. 

51). Genom att applicera det teoretiska ramverket på fallet av de svenska 

myndigheterna hoppas uppsatsen kunna bidra med konstruktiva råd grundade i det 

teoretiska ramverket för hur man ska förbättra det svenska psykologiska försvaret. 

Mer precist kommer ramverket identifiera teoretiska problem. Dessa problem 

jämförs sedan med det uttryckliga arbetet med desinformation i Sverige, för att 

peka på vad som enligt teorierna bör vara resultatet av det praktiska arbetet. 

Ambitionen är att uppsatsen därefter kan fungera som språngbräda för vidare 
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forskning, då uppsatsen har begränsat vidd och djup. Uppsatsens analys får även 

en konstruktiv ambition då den också innebär en kritik mot hur svenska 

myndigheter har skött frågan kring det psykologiska försvaret. En konstruktiv 

analys förutsätter svar på både frågan om hur det är, men även hur det bör vara 

(Badersten, 2006, s. 38). Uppsatsen svarar på bör-frågan i det teoretiska 

ramverket, där en teoretisk lösning på problematiken presenteras. Med hjälp av 

textanalysen definieras sedan hur situationen är. Analysen bidrar sedan med 

vägen till hur man kan gå från hur det är till hur det bör vara. 

Eftersom enbart ett fall undersöks är det viktigt att förklara varför det är ett 

intressant fall. Sverige som fall blir i kombinationen med den teoretiska 

problematiken intressant då svenska myndigheter och det svenska samhället 

värderar demokrati högt, Sverige är teknologiskt välutvecklat och digitaliserat, 

och Sverige är även ett land som sedan slutet på Kalla Kriget nedprioriterat sitt 

försvar. Tack vare nya utmaningar i landets närområde och hot mot landets 

stabilitet tvingas nu dock säkerhetsviljan och demokrativiljan att ställas mot 

varandra. Det är en situation som länder som inte prioriterar demokrati inte ställs 

inför på samma vis. 

Den överhängande teorin är som sagt problematiken mellan säkerhet och 

demokrati, medan hur denna yttras och pratas om i fallet desinformation och 

psykologiskt försvar mer blir en fokus på framing. Målet med uppsatsen är 

framför allt att se om allt mer decentraliserade hotbilder samt den splittrande 

effekten av modern informationsteknologi är något som explicit nämns i 

materialet, och det blir även huvudfokusen för tolkningen. Uppsatsens validitet, 

alltså hur bra de operationella indikatorerna överensstämmer med det den 

teoretiska definitionen, är därmed i min mening hög, då fokusen tack vare 

operationalisering och begränsad plats blir på så explicita yttringar som möjligt. 

Exempel på saker som skulle visa på att de faktiskt jobbar med frågan är hur 

myndigheterna kommenterar allt mer decentraliserade informationskanaler, 

kollaps av det gemensamma, om de identifierar några problem med källkritik, 

men även demokratiutbildning och främjandet av gemensamma normer. Frågorna 

som ställs till texten är då helt enkelt yttranden som pekar på det ovanstående. 

3.1 Material 

Hur hoten som det svenska psykologiska försvaret identifieras och benämns har 

alltså två följder: dels riskerar eventuell fokus på källkritik bli en säkerhetiserande 

handling, dels finns risken att de ansvariga myndigheterna inte tagit i beaktning 

den generellt splittrande effekten av modern informationsteknologi och därmed 

riskerar driva folket allt mer ifrån varandra. För att analysera detta kommer 

uppsatsen att se till de styrdokument och öppna riktlinjer som bestämmer hur det 

svenska psykologiska försvaret ska se ut, vilka aktörer som är ansvariga, samt 

vilka metoder som ska användas. För att ta reda på detta används publiceringar 

och hemsidor från myndigheter så som Styrelsen för psykologiskt försvar, 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Must, samt Säkerhetspolisen. 
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Uppsatsen kommer även att se till publikationer som myndigheterna publicerar 

och yttranden i media som en form av tolkning av deras riktlinjer, under 

argumentet att de inte hade producerat material som strider mot sina egna 

riktlinjer. Ett exempel är yttranden i media som manar folk till att ta del av 

information som gynnar det svenska psykologiska försvaret. Dessa blir också 

relevanta då de riktar sig ut mot det svenska folket och kan innehålla de budskap 

som av misstag säkerhetiserar vissa delar av folket. Intervjuerna med personer 

som är ansvariga för detta arbetet i praktiken kommer även att användas för att 

förstå hur de tolkar och jobbar med de riktlinjer de har, men även för att se i 

vilken mån de arbetar med problematiken om det inte finns några riktlinjer. 

Genom intervjuerna kan uppsatsen visa inte bara hur de arbetar med dessa frågor, 

samt vilka regler som de framför allt jobbar efter, utan även vad som utifrån 

uppsatsens teoretiska resonemang saknas i deras arbete. Det kan även förtydliga 

vad åsikterna är hos de som jobbar med det psykologiska försvaret kring hur 

arbetet bör utformas och vad de vill ändra. Av naturliga skäl kan de förväntas att 

inte tala om alla saker som fungerar dåligt på myndigheten, då det dels är en 

sekretessfråga men även en fråga om säkerhet och tillit till myndigheterna. Det 

påverkar uppsatsen tillgängliga material negativt, men det är svårt att lösa. 

Materialet är framför allt inhämtat från myndigheternas hemsidor eller från 

elektroniskt publicerade artiklar på mediers hemsidor. Vissa av de rapporter som 

publicerats av myndigheter har tidigare tryckts i pappersform, men uppsatsen har 

använt digitala versioner. Det hade gynnat uppsatsen med ett större material. Flera 

faktorer innebär dock att det inte finns så mycket. Dels är arbetet som källorna 

håller på med en del av försvaret, och därmed är de exakta tillvägagångsätten inte 

alltid redovisade. Dels är desinformation ett allt mer aktuellt område att jobba 

med till skillnad från innan, vilket innebär att mer material kan komma att skapas 

inom den närmsta framtiden. Därför blir det även intressant att se till material som 

visar på hur myndigheterna vill eller tänker göra framöver. Uppsatsen har heller ej 

plats att föra en totalt uttömmande analys av allt som kan tänkas vara intressant i 

anknytning till ämnet. Det påverkar urvalsprocessen genom att det uppstår ett 

behov på att fokusera uppsatsen på det material som är absolut mest relevant. Det 

kritiska inslag uppsatsen ämnar vara på ett teoretiskt plan innebär även att 

uppsatsen teoretiska delar blir större, till kostnad av utrymme för annat.  
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4 Sveriges försvar mot desinformation 

Arbetet med det psykologiska försvaret i Sverige har sett olika ut under de år 

som det funnits. Frågor om desinformation och vilseledning kan på vissa nivåer 

handla om militära hot, därav varför även mer militärt inriktade Must 

kommenterar arbetet. Säkerhetspolisen som jobbar med polisiära frågor, men de 

arbetar även med kontraspionage, så även har de kommenterat desinformation 

som hot. Därför kommer uppsatsen att se till dessa med. Det svenska 

psykologiska försvaret har dock varit en civil angelägenhet sedan 1950-talet 

(Säkerhetspolitik.se1, u.å., A). Först var uppdraget att skapa samverkan mellan 

regeringen och medierna i fall av krig. Då var det Beredskapsnämnden för 

psykologiskt försvar som skötte arbetet. De arbetade med att bekämpa vad som 

definierades som fientliga påverkanskampanjer som syftade att försämra Sveriges 

försvarsförmåga. Definitionen av psykologiskt försvar förändrades över åren, och 

1985 skapades Styrelsen för psykologiskt försvar med även andra arbetsuppgifter. 

Fokus låg därefter även på informationskampanjer och forskning även under 

fredstid. SPF lades ner 2008, men arbetet mot fientliga psykologiska operationer 

lades ner redan innan det och enbart de andra uppgifterna bestod. Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap bildades 2009 och tog över de informerande 

aspekterna av det tidigare arbetet. Deras nuvarande arbetsuppgifter inom det 

psykologiska försvaret definierar de själva som bland annat medieföretagens 

beredskap (som ovan nämnt), forskning om och utbildning i kriskommunikation, 

information om krisberedskap samt försvar och säkerhetspolitik, arbete med så 

kallad social oro, samt opinionsstudier om allmänhetens syn på samhällsskydd, 

beredskap, säkerhetspolitik och försvar (MSB 1). Detta kapitel kommer redovisa 

yttranden och material som behandlat desinformationshotet mot Sverige, uppdelat 

efter vilken källa det kommer ifrån. De utvalda källorna är SPF, MSB, Säpo, och 

Must. Mest fokus kommer läggas på MSB då det är de som huvudsakligen jobbar 

med det psykologiska försvaret. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 
1 Säkerhetspolitik.se är en hemsida skapad av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap för att undervisa 

och informera om säkerhetspolitik och säkerhetspolitiska hot. 
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4.1 Arbetet med desinformation fram tills nu 

4.1.1 Militärens underrättelse- och säkerhetstjänst 

Militärens underrättelse- och säkerhetstjänst, även kallat Must, är en svensk 

militär verksamhet som fokuserar på att samla in information som sedan delges 

som underrättelser. Dessa handlar både om trender i världen men även om yttre 

hot mot Sverige (Försvarsmakten, u.å.). 

I programmet Agenda medverkade den 11 december Gunnar Karlsson, chef 

för Must. Karlsson benämnde påverkansoperationer som ett hot de demokratiska 

grundvalarna och mot den demokratiska processen (Agenda, 2016). Karlsson 

påpekade även att sådana påverkansoperationer direkt riktades mot Sverige. Ett 

exempel Karlsson gav var ett förfalskat brev som påstods komma från Sveriges 

försvarsminister Peter Hultqvist, där detaljerna av ett påstått vapenhandelsavtal 

mellan Sverige och Ukraina specificerades. Detta var en rätt tydlig falsifikation 

enligt Karlsson. Den viktigaste poängen Karlsson gör är dock att det inte är de 

enskilda påverkansoperationerna som är de farligaste. Snarare är det den större 

mängden och att de kommer från många källor som är det farliga. Karlsson menar 

även att detta riskerar skapa ett allmänt misstroende till information 

överhuvudtaget. Vidare uttalar Karlsson sig om att det är andra stater som står för 

de allvarligaste påverkansoperationerna mot Sverige, men att även andra aktörer 

så som Daesh använder sig av liknande metoder. Den stat som utför flest 

påverkansoperationer mot Sverige är Ryssland enligt Karlsson. Detta vet det 

svenska försvaret då de kunnat spåra dessa operationer direkt till Ryssland. Hur 

detta gjorts delger inte Karlsson, troligtvis på grund av ärendets känsliga natur och 

för att inte delge hur Sverige arbetar med sådan spårning. Målet med dessa 

påverkansoperationer är inte lika mycket att övertyga människor om vad som är 

rätt eller fel, istället handlar det om att skapa förvirring och en oklarhet över vad 

som är korrekt 

Karlsson (ibid.) pratar även om den sårbarhet Sverige har vad gäller IT-hot. 

De hot som fokuseras på är dock intrångsattacker där antingen datastöld begås 

eller där man försöker störa ut viktig infrastruktur. Karlsson identifierar dock vad 

han kallar en asymmetri där samhället blir allt mer digitaliserat och då blir även 

samhället mer hotat när man på avstånd genom intrångsattacker kan störa ut allt 

mer av samhälleligt viktiga funktioner. Detta är ett erkännande av hur 

informationsteknologi förändrar säkerhetspolitik, men den splittrande aspekten 

nämns ej. 

4.1.2 Säkerhetspolisen 

Den svenska säkerhetspolisen är en myndighet som jobbar med flera olika 

uppdrag. De fem huvudsakliga de jobbar med är kontraspionage, kontraterrorism, 
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författningsskydd, säkerhetsskydd, och personskydd (Säkerhetspolisen, u.å.). Det 

är genom deras arbete med kontraspionage som de blir intressanta att se till i 

uppsatsen. Arbetet går ut på att ”förebygga och avslöja spioneri och annan olovlig 

underrättelseverksamhet. Denna kan rikta sig mot Sverige och svenska intressen 

utomlands samt mot utländska intressen i landet och mot flyktingar” (ibid.). 

Desinformation ses ofta som en medveten strategi som utgår från ifrån ett annat 

lands underrättelsetjänster. Därför är det något som även Säkerhetspolisen 

intresserar sig för. 

I Säkerhetspolisens årsbok 2015 (Säkerhetspolisen, 2015, s. 62), identifieras 

hot mot Sverige från utländska underrättelsetjänster, framför allt Ryssland. 

Metoderna som används mot Sverige är så kallat icke-linjära och kan jämföras 

med begreppet hybridkrigföring. Det handlar om att använda ickemilitära metoder 

för att försvaga ett annat land. De skriver i rapporten att strategiska mål kan 

uppnås med hjälp av förnekelse, desinformation och tvivel. Detta är enklare tack 

vare utvecklingen av informationsteknologi. I rapporten menar författarna även 

sociala medier innebär att ”förvrängda, felaktiga och förvanskade” budskap får 

snabb spridning tack vare okritiskt förhållningssätt av de som delar budskapen. 

Detta snabba okritiska delande gör även etablerade mediekanaler, med risken att 

allmänheten tappar tilltron till all nyhetsförmedling (ibid., s. 62–63). De skriver 

att desinformation kan användas för att påverka den offentliga opinionen och det 

demokratiska beslutsfattandet i ett land. En annan metod de nämner är att 

överflöda nyhetsarenan med nonsens för att ge bilden av att det finns fler än en 

sanning (ibid.). Säkerhetspolisen arbetar alltså med identifierandet av 

desinformation och yttrar sig kring det offentligt, men de delger ingenstans om 

eller i så fall hur de faktiskt arbetar mot just desinformation. Budskapet i årsboken 

är dock att ett mer källkritiskt förhållningssätt är sättet att bekämpa 

desinformationen. 

 

4.1.3 Styrelsen för psykologiskt försvar 

 

I Vilseledning på Internet (Sjöstedt & Stenström, 2002) redovisar författarna de 

hot som kan identifieras vad gäller just vilseledning på Internet och vilka effekter 

det kan få för Sveriges säkerhet. Rapporten används fortfarande på MSB:s 

hemsida som under sidan Vad ska man tänka på när det gäller källkritik och att 

motverka rykten (MSB, 2015).  Rapporten pekar på de låga kostnaderna för att 

sprida information över nätet, hur vem som helst kan bli publicist, hur snabbt det 

går att nå en stor publik, och hur den stora mängden information riskerar göra folk 

överbelastade och därmed mer benägna att gå till enklare källor, där underhållning 

och information blandas till infotainment (ibid., s. 17). Detta menar de ställer krav 

på högre nivåer av källkritik. 

Flera olika fall av vilseledning redovisas (ibid., 22–37) och summeras 

sedermera (ibid., s. 39). Det nämns att privatpersoner kan vara sändare utföra egna 

slags vilseledningsoperationer med diverse motiv men även att statliga 
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myndigheter kan ligga bakom. Ett av syftena som pekas ut till varför man skulle 

vilja vilseleda är till exempel för politisk propaganda. Den särskilda 

problematiken att enskilda individer kan producera inramningar som skulle kunna 

tolkas som fientliga finns dock inte med här. Sjöstedt & Stenström konstruerar 

dock sedan typiska fall med säkerhetspolitisk relevans, varav några med specifik 

relevans för den yttre nationella säkerheten. Uppsatsen presenterar bara de med 

mest relevans för uppsatsens analys. I dokumentet menar de att Internet kan 

användas för att stärka den demokratiska processen, men även förstöra. 

Manipulering av den offentliga opinionen för att skapa spänningar och instabilitet 

genom uppmanande till demonstrationer baserade på falska premisser och 

vilseledning är ett av fallen (ibid., s. 44). Ett annat fall är att Internet kan fungera 

som en egen kontext för vilseledningen, där folks åsikter förändras då de utsätts 

för vilseledande desinformation. Ett tredje scenario är hur desinformerande 

aktörer kan påverka opinion genom att sprida vilseledande texter på Internet, som 

sedan journalister använder som källor utan att vara kritiska. Ett fjärde sätt är 

missledande propaganda som sänds ut via till exempel statligt ägda medier i andra 

länder som för fram missvisande budskap (ibid., s. 45). 

Sjöstedt & Stenström presenterar också en rad möjliga motåtgärder som kan 

tänkas bekämpa desinformation- och vilseledningskampanjerna. Eftersom vi har 

yttrande- och opinionsfrihet i Sverige, samt att det inte är olagligt att ljuga, så 

menar de att det är svårt att bekämpa desinformation. De menar att pressetiska 

regler har en viss effekt på mass- och etermedierna, men att tack vare Internet kan 

vem som helst sprida sina budskap. Det går heller inte att censurera folk som i till 

exempel Kina, då det inte är demokratiskt. De menar istället att man bör ”mota 

Olle i grind”, alltså att ingripa innan det lögnerna spridit sig för mycket (ibid., s. 

48). Sjöstedt och & Stenström lägger en del av ansvaret på den enskilde, då det så 

länge det är svårt att avgöra varifrån desinformationen kommer exakt är svårt att 

bemöta. Istället bör individen vara vaksam och källkritisk mot den information 

hen möter, men även anmäla det till myndigheterna om den är vilseledande (ibid., 

s. 51–52. De menar att det finns två fällor som folk faller i vad gäller den enorma 

mängd källor som finns på Internet: antingen total misstänksamhet mot alla källor 

eller överdriven tilltro till ett fåtal. En rad tips presenteras som ett sätt att hjälpa 

bedöma en källas trovärdighet: när har sidan senast uppdaterats, är sidan 

oberoende, är källan äkta och inte något medvetet försöker härma en legitim sida, 

är sidan tendentiös, vilken världssyn har källan, samt hur trovärdig är sidan? 

(ibid., s. 54–55).  

Sjöstedt & Stenström närmar sig den splittrande effekten av 

informationsteknologin när de skriver att den informationstekniska revolutionen 

har fört med sig ”ökad individualisering, fragmentering, frihet och ett större 

oberoende för individen” (ibid., s. 65). Den främsta motåtgärden mot vilseledning 

menar de är att förbereda den enskilda mottagaren och ge den förutsättningarna att 

förebygga och upptäcka vilseledning på Internet. Den viktigaste uppgiften för 

myndigheter bör vara att informera om hur desinformation ser ut på Internet och 

vad det har för konsekvenser (ibid., 66–67).  
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4.1.4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

MSB är den myndighet som är ansvarig för att arbeta med samhällets skydd mot 

psykologiska påverkansoperationer. MSB:s uppdrag beskrivs i förordning 

2008:1002 paragraf 13 som att de ska ”företräda det civila försvaret på central 

nivå i frågor som har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov 

av samhällets resurser om inte något annat följer av särskilda föreskrifter. 

Myndigheten ska se till att nödvändiga åtgärder vidtas inom befolkningsskyddet”. 

Under paragraf 15 i samma förordning står även:  

 

”Myndigheten ska tillsammans med andra berörda aktörer verka för att 

skapa en sammanhållen information om skydd mot olyckor, krisberedskap och 

totalförsvar samt om säkerhetspolitik. […] Myndigheten ska stödja 

medieföretagens beredskapsplanering”. 

 

Det är alltså MSB:s uppdrag att skapa den information som behövs för att 

säkerställa det civila försvaret av Sverige i frågor kring säkerhetspolitik och 

totalförsvar. MSB har på sin hemsida Säkerhetspolitik.se även skrivit att det 

psykologiska försvaret under fredstid genomförs under landets krisberedskap. Det 

är om beredskapen skulle höjas som verksamheten även kan ses som en del av 

totalförsvaret. De skriver även att ”[i]nför och under höjd beredskap kan all 

genomtänkt samhällskommunikation ses som en del av det psykologiska 

försvaret” (Säkerhetspolitik.se, 2014b). Arbetet med medieberedskap sker på 

frivillig basis med aktörer från mediebranschen. MSB har inget mandat att tvinga 

dessa aktörer att delta eller göra något. Naturen av samarbetet är för att samordna 

att samhällsviktig information når ut till folket i fall av kriser (MSB 2).  

Mikael Tofvesson, chef för enheten för omvärld och beredskap på MSB, har 

uttalat sig om hur MSB utvecklar det psykologiska försvaret (MSB 3). Tofvesson 

menar att det inte finns något motsatsförhållande mellan ett psykologiskt försvar 

och den grundlagsskyddade yttrandefriheten, då hela syftet med det psykologiska 

försvaret är att skydda demokratin, öppenheten och de fri- och rättigheter som 

finns i Sverige. Tofvesson uppmanar till att lösningar måste skapas för att möta 

vad han anser vara allvarliga hot, som samtidigt inte inskränker de grundläggande 

demokratiska värdena. Hotet från påverkanskampanjer påverkar hela samhället 

och måste lösas av flertalet aktörer, inte enbart MSB. Han menar att det är en 

fråga för myndigheter, organisationer, och individer alla måste delta. Enligt 

Tofvesson är det en del av ett modernt psykologiskt försvar. Han uppmanar 

individer att inte sprida felaktig och vilseledande information, något som 

samhället måste hjälpa individen med hur. Detta bör börja redan i skolan. Tipset 

han ger för hur man kan ska göra det som individ är genom att man kontrollerar 

källan innan man sprider något vidare. Vidare menar han att man ska tänka på 
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vem som tjänar på att just detta budskapet sprids, och huruvida avsändaren syftar 

till att förändra individens åsikter och agerande genom budskapet. 

 Tofvesson har även blivit intervjuad i Aftonbladet (Järkstig, 2015-11-20). 

Där uppmanar han folket att vara försiktiga på Internet och att inte delta i 

”desinformationskedjan” genom att sprida vidare desinformation. Återigen 

uppmanar han till källkritik som ett sätt att bryta det. Dessa uttalanden kommer i 

anknytning till att hotnivån för terrorangrepp höjdes från tre till fyra på en 

femgradig skala. Tofvesson uppmanar folk ”att inte späda på vad som för Sverige 

kan vara oriktigt och skadlig information, det kan spela terroristerna i händerna”. 

Folk som sprider detta riskerar alltså att innebära säkerhetshot för Sverige. 

Tofvesson identifierar även den problematik som uppsatsen teoretiska 

argumentation för fram, att alla människor i samhället är nyhetssändare i dagens 

samhälle. Han lägger därför ansvaret på individer att inte sprida desinformationen. 

Tofvesson påpekar även att syftet med terrorismen är att skapa rädsla, samt att 

splittra samhället. Detta mål med attackerna delas även av desinformationen som 

en del av hybridkrigsföringen. Att informationsteknologi i grunden kan innebära 

splittring och eventuella proaktiva åtgärder mot det nämns ej. 

MSB anger i samma artikel även riktlinjer man bör följa för att hjälpa till.  Det 

är samma råd som på deras hemsida; vem ligger bakom informationen, vem kan 

gynnas av den, är källan pålitlig, syftar budskapet till att ändra dina åsikter? 

Tofvesson har alltså identifierat att det moderna IT-samhället innebär att vem som 

helst kan sprida hotbilder och att det leder till splittring i samhället. Det han anser 

bör göras åt det är att individer tar ansvar för att inte sprida desinformation. Att 

Tofvesson pekar på skolan som en tidig åtgärd är en bra indikator på att man har 

ett mer långsiktigt perspektiv på hur man ska jobba mot desinformation. Dock 

ligger fokusen fortfarande bara på själva källkritiken. 

I en intervju i Sveriges Radio (Ahlman & Rosén, 2016) pekar Tofvesson ut 

Ryssland och Islamiska Staten som de främsta aktörerna som riktar 

desinformation mot Sverige. Syftet med desinformationen är att få Sverige att 

känna sig splittrat och instabilt, samt att samhällsdebatten medvetet försöker 

polariseras. Tofvesson menar även att det är så kallade ”nättroll” som pumpar ut 

desinformation i hög intensitet på sociala medier. Tofvesson har även uttalat sig i 

en annan intervju om att det finns ett hot från den Islamiska Staten (Ahlman & 

Jonblat, 2016). Islamiska Statens strategi beskrivs vara att genom sociala medier 

uppmana folk att inte vara en del av demokratin eller följa demokratins regler. 

I Inriktning för att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap 2017 (MSB 5) 

kan man läsa hur MSB resonerar när de söker medel inför 2017. I dokumentet kan 

man läsa de risk- och förmågebedömningar de själva gjort. Enligt dokumentet har 

man redan 2014 ansett att arbetet med informationssäkerhet bör öka (MSB 5, s. 

7). För att skapa ett modernt psykologiskt försvar behöver allmänheten ha tilltro 

till de institutioner som jobbar med krisberedskap. De pekar även på behovet av 

att förbättra hur samhället identifierar, förstår och möter påverkanskampanjer som 

är riktade mot både svenskt beslutsfattande och opinion. Ett sätt de identifierar 

detta kan göras på är genom bättre kommunikation med allmänheten under 

situationer i de situationer då försök att vilseleda folk sker genom spridandet av 

falsk information (MSB 5, s. 8). De skriver även att arbetet med att förstå 
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påverkanskampanjer är genom att utveckla sina analysverktyg och metoder. 

Arbetet med att motverka dem bör däremot ske genom ”utveckling av 

kommunikativa metoder, utvecklad samordning mellan olika aktörer samt 

möjlighet att nå relevanta målgrupper oavsett vilka media dessa konsumerar” 

(ibid.). Detta är ett tecken på att de inser behovet av nya sätt att bekämpa 

desinformation. Det finns dock ingen explicit koppling till den splittrande effekt 

som uppsatsen identifierat. I dokumentet lyfts även att utökat samarbete behövs 

med andra myndigheter vad gäller arbetet med krisberedskap, även om de inte 

specificerar vilka dessa är. 

4.2 Planerade förändringar och mål 

Tack vare hur aktuellt ämnet är väljer uppsatsen även att se till dokument som 

riktar sig framåt i tiden. Regeringen Löfven lade 2014 fram propositionen 

2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning 2016–2020. Tack vare ökade spänningar 

i närområdet vill regeringen genom propositionen stärka den svenska 

försvarsförmågan (ibid., s. 1). I propositionen benämns påverkanskampanjer och 

informationskrigsföring som ett hot mot Sverige. Fiktiva personer på sociala 

medier och planterade nyheter pekas ut som några av de sätten det görs på. I 

propositionen kan man även läsa att företeelsen med desinformation och 

vilseledning inte är något nytt, men att ”utveckling av metod och teknik i 

samverkan med samhällets utveckling har ökat möjligheterna att genomföra dem” 

(ibid., s. 40). De har identifierat att den teknologiska utvecklingen har inneburit 

nya problem vad gäller det psykologiska försvaret, men de går inte djupare än så. 

 Regeringen vill stärka det civila försvaret generellt. De menar att det civila 

försvaret inte enbart är statliga myndigheter, utan även kommuner, landsting, 

privata företag och frivilligorganisationer (ibid., s. 104) även om de pekar ut MSB 

som den myndighet som ska företräda det civila försvaret i frågor som balanseras 

mellan det civila och det militära. De har även en viktig roll i förbättringen av 

samordningen med andra myndigheter i de frågorna (ibid., s. 105). Regeringen 

konstaterar i propositionen att det försämrade omvärldsläget skapar ett behov för 

ett psykologiskt försvar anpassat vad de menar är dagens förhållanden. Målet med 

det psykologiska försvaret är att försvara och säkerställa ett öppet och 

demokratiskt samhälle med åsiktsfrihet och fria medier (ibid., s. 109). De menar 

att värnandet av dessa leder till att befolkningens medvetenhet kring risker och 

kriser, samt motståndsvilja och försvarsvilja ökar. De menar även att psykologiska 

försvarsåtgärder bör även vara en del av arbetet under fredstid. Arbetet med 

psykologiskt försvar måste samordnas bättre av de berörda myndigheterna. 

Regeringen avslutar kapitlet kring psykologiskt försvar med: 

 

”Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps och övriga berörda 

myndigheters verksamhet avseende psykologiskt försvar bör därför med 

tillgängliga medel, och med respekt för den grundlagsskyddade tryck och 

yttrandefriheten, tydliggöras och utvecklas” (ibid.) 
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Hoten från cybermiljöer bedöms vara till exempel intrångsattacker mot statliga 

informationsteknologiska system, men även påverkanskampanjer via Internet. 

Förutom att vidare utveckla defensiva operationer i cybermiljön så anser 

regeringen förmågan att genomföra aktiva operationer också bör stärkas (ibid., s. 

112–113). 
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5 Analys 

5.1 Ett försvar i behov av förändring 

 

 

Förändringen från ett gammalt sätt att arbeta med det psykologiska försvaret 

till ett nytt är ett koncept som återkommer i materialet. Specifikt nämns behovet 

att gå mot ett modernt psykologiskt försvar, som behandlar nya hot och metoder. 

Det moderna psykologiska försvaret definieras av Tofvesson och av regeringen 

som ett försvar med större samarbete mellan myndigheterna som är ansvariga för 

arbetet mot psykologisk krigsföring. Uppsatsen visar just hur utspritt arbetet är. 

Militärens underrättelse och säkerhetstjänst arbetar med den del av desinformation 

som är av militärt intresse, Säkerhetspolisen jobbar med de aspekter av 

desinformation som kan kopplas till arbetet med kontraspionage, MSB jobbar 

med de delar som handlar om att förebyggande åtgärder och att utbilda kring 

desinformation och källkritik. Att de identifierat samarbete som en punkt att jobba 

mer med i försvarsinriktningen är en positiv sak. MSB verkar medvetna om vikten 

att arbeta med ett långsiktigare perspektiv i kampen mot desinformation och 

efterfrågar även bättre kommunikativa metoder. Att börja utbilda folk och ge dem 

möjligheterna att själva bearbeta desinformation är något som redan identifierades 

i SPF:s publikation Vilseledning på Internet från 2004. Dock är nästan varje 

föreslagen metod att bekämpa desinformation och vilseledning enbart genom att 

föreskriva källkritik. Deras egna riktlinjer för källkritik faller dessutom för den 

problematik uppsatsen identifierat i teoriavsnittet, att den ber mottagaren 

analysera varje källa för vem som kan potentiellt gynnas av budskapet, för att 

kunna bestämma vem som egentligen ligger bakom. Det är en metod som 

säkerligen är bättre än ingen alls, men det finns ingen självkritik eller kritisk 

analys kring vilka andra effekter det kan ha. Det uppfyller även den uppmaning 

som Ross menade var viktigt för demokratin, att arbeta för upplysning och god 

ton i den politiska debatten, då falskheter inte accepteras om man använder ett 

källkritiskt förhållningssätt.  

Ett modernt psykologiskt försvar måste även ta i beaktning den kritik 

uppsatsen förde mot Entmans kaskadmodell. Den traditionella mediehierarkin 

som beskrev hur inramningar flödade stämmer inte längre, och myndigheterna 

behöver arbeta med denna fråga. Den splittrande effekt som uppsatsen 

identifierade är även något som i sin tur påverkar förutsättningarna och 

utgångspunkterna för ett psykologiskt försvar. I Vilseledning på Internet beskrevs 
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hur samhället blir allt mer splittrat tack vare modern informationsteknologi, men 

det fördjupades aldrig till vilka konsekvenser det har för arbetet mot 

desinformation. Därför är det av extra vikt att MSB faktiskt har denna kritiska 

analys då det hade hjälpt dem att uppfylla sitt uppdrag; att bekämpa 

desinformation, men även då splittrade informationskanaler försämrar 

effektiviteten av riktade kommunikationskampanjer för att upplysa om till 

exempel fientliga attacker samt samordning i kristid. Även arbetet som MSB har 

med social oro, som även om det mer handlar om sociala aspekter, kan 

inkorporeras i ett större ramverk för att motverka splittring och främja samhällelig 

gemenskap. 

 

 

5.2 Underlag för nya lösningar 

 

Genomgående i materialet finns en stark lojalitet till demokratiska principer 

om yttrande- och tryckfrihet, men även ett intresse för nya metoder att bekämpa 

desinformation med. För att bemöta desinformation är därmed censur och 

auktoritära lösningar inte aktuella. Som ramverket presenterade finns det även 

lösningar som syftar till att skapa ordning på Internet som inte innebär att tysta 

någon. I stället kan myndigheter ta del av det kommunikativa utrymmet och 

utmana andra bilder. Det fokus som funnits i de uppmaningar som SPF och MSB 

publicerat på att individen själv ska göra grovjobbet av att kritiskt granska alla 

källor kan vara ett bra sätt göra det psykologiska försvaret effektivare, samt 

billigare. Det förutsätter dock att folk för det första tar in informationen kring 

källkritik och sedan aktivt använder sig av källkritiska metoder aktivt när de 

bemöter information framför allt på Internet. 

Enligt MSB ska all information i landet ses som en del av det psykologiska 

försvaret vid höjd beredskap. Regeringen vill till och med se psykologiska 

motåtgärder på plats redan i fredstid.  Vid det fallet kan det vara lämpligt att se till 

dessa mer aktiva eller proaktiva sätt att motarbeta desinformation. Dessa lösningar 

bör syfta till att bygga upp det som desinformation försöker riva ner, alltså 

samhällelig enighet och tilltro. Om man drar parallellen till Lagerkvists teorier 

kan man även hävda att det svenska demokratiska systemet och dess demokratiska 

kultur är under hot av vilseledningsoperationerna. Den synen stärks av 

Säkerhetspolisen, SPF och MSB som alla i materialet hävdar att demokratin är 

under hot. Sättet som till exempel Kina hanterade det hotet var genom vad 

Lagerkvist kallar ideotainment, där den kinesiska staten blandade underhållning 

med ideologi. I det fall att sådant material skulle produceras utan att förneka 

någon att yttra sig så är det kompatibelt med Ross syn på vad som är acceptabelt 

för en demokratis självförsvar, då åsikter bekämpas med åsikter Detta skulle även 

räknas in under den tredje generationens Internetkontroll, där staten tar upp 

kampen över det kommunikativa rummet. Ett exempel hade kunnat vara material 
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eller media som målar upp en bra bild av de positiva aspekterna av demokratiska 

system och främjar demokratiska normer. I den mån en sådan strategi är lyckad 

kan den leda till att fler identifierar sig med det demokratiska systemet och ser 

mindre anledning till att sprida information som kan skada det. Det innebär även 

en möjlighet att framföra riktlinjer för källkritik på ett mindre stelt sätt och också 

utan att referera till etablerade hotbilder. Detta arbete för att få folk att godta de 

demokratiska spelreglerna blir även ett sätt att bekämpa det som Islamiska Statens 

propaganda bestod av, att uppmana folk till att inte leva efter det demokratiska 

systemets regler. Det är dock viktigt att fokusen enbart ligger på att främja 

grundläggande demokratiska normer och att det sker på ett demokratiskt och 

transparent sätt. Som Ross menar så är även demokrati en överideologi och inte 

något som bör ta färg av vanliga ideologier, därav bör även spärrar finnas för att 

dessa föreslagna kommunikationskanaler används för någon annan form av 

politisk kommunikation.  

Statliga informationskampanjer på Internet hade varit en lösning förutsatt att 

folk tog till sig budskapet. Genom att göra ideologin eller informationen 

underhållande skapas en attraktion till materialet som gör att folk aktivt söker sig 

till det, förutsatt att det är välproducerat. Det innebär också att staten kan skära 

igenom bruset av alla informationskällor då folk själva väljer att konsumera media 

som gynnar det psykologiska försvaret och då i förlängningen Sveriges 

säkerhetspolitiska situation. Trots att myndigheterna förlorat den priviligierade 

situationen som kaskadmodellen menade fanns så kan alltså detta vara ett sätt för 

dem att nå god spridning. En gemensam informationskälla innebär i sig en lösning 

på vad Nord menar förvärrat den samhälleliga splittringen, då den skapar 

förutsättningarna för delandet av gemensamma erfarenheter genom gemensamma 

informationskanaler och en mer enhetlig offentlig sfär, så om Dahlgren et al. 

pekade på. Den enda helt priviligierade källan kvar i dagens samhälle är skolan. 

där innehållet bestäms på politisk väg. Där finns även möjligheterna att utöka 

arbetet med demokratifrämjande åtgärder och även, om man vill det, demokratisk 

edutainment. På så sätt enas även folket under gemensam förståelse för de 

demokratiska spelreglerna, något Ross påpekat är viktigt för demokratins hälsa. 

Det behöver inte heller vara myndigheter som står för att producera detta material. 

MSB jobbar redan med mediers krisberedskap. I den mån att man kommit så långt 

att all information ses som en del av försvaret och därmed krisberedskapen kan 

MSB be medieföretagen att frivilligt jobba med dessa frågor. Problemet med det 

är att det inte på samma sätt går att säkerställa att det inte är politiskt vinklat på 

annat håll. 

Framför allt behövs splittringen pratas om och sätt att lösa det behandlas som 

en del av ett psykologiskt försvar. Desinformationen har en förstärkande effekt på 

de underliggande sociala problem som den nya informationstekniken har skapat. 

Källkritik behövs definitivt och uppsatsen försöker inte hävda att det arbetet ska 

upphöra. Snarare bör det fortsätta men med ett öppet öga för de negativa 

konsekvenser som arbetet kan få. Anledningen till att demokratisk ideotainment 

ett bra komplement eller alternativ är för att det innebär mindre belastning på 

myndigheterna att anställa folk som ska rätta lögner på Internet, då man kan ge 
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människor känslan av att själva vilja skydda den gemenskap de är del utav med 

hjälp av verktyg myndigheterna gett dem. 

 

 

5.3 Slutsatser 

Uppsatsen ställde i början frågan om hur det svenska psykologiska försvaret 

hanterat den demokrati- och säkerhetsproblematik som följt den 

informationstekniska utvecklingen. Efter det utvecklades ett ramverk baserat på 

teorier om demokrati, desinformation, framing, säkerhetisering, och modern 

informationsteknologi där Entmans kaskadmodell bedömdes oförmögen att 

beskriva de moderna informationsflödena på ett tillfredställande vis. Sedan 

presenterades det sätt som det svenska arbetet med desinformation inom det 

psykologiska försvaret och andra berörda myndigheter nämnt det ovanstående 

ramverket i publikationer och i riktlinjer. Genom att analysera materialet kunde 

uppsatsen sedan konstatera att de berörda myndigheterna flertalet gånger närmat 

sig problematiken med den samhälleliga splittring som decentraliserade 

informationskanaler på Internet innebär men aldrig explicit nämnt det. I arbetet 

mot psykologisk krigsföring uppmuntrades källkritiska metoder genom ett sätt 

som uppsatsen identifierade som potentiellt kontraproduktivt, då syftet med det 

psykologiska försvaret är att bekämpa den splittring som desinformation skapar 

och inte själv riskera skapa fiendebilder av de egna medborgarna för att på så sätt 

skapa splittring. Komplement till källkritiken, som är demokratiskt acceptabla 

utifrån både teori och myndigheternas definitioner, presenterades i form av 

uppmaningar till produktion av demokratisk ideotainment, en blandning av 

ideologi och underhållning, som skapar förutsättningarna för samhällelig 

gemenskap då folk själva vill ta del av information som är underhållande. På så 

vis kan man även motarbeta den splittring som allt mer fragmenterade 

informationskanaler innebär och skapa grogrunden för samhällsgemenskap i 

gemensamma upplevelser via delade informationskanaler.  

Vidare forskning behövs dock på ämnet. Uppsatsen har inte gjort några 

uttalanden om hur stor denna splittrande effekt är, varken den 

fiendebildsskapande effekten av källkritik eller fragmenteringen av 

informationskanaler. En bättre blick inuti myndigheterna som jobbar med 

psykologiskt försvar hade även förbättrat synen på deras metoder, något som 

denna uppsats inte fick tillgång till. Även huruvida en bra version av demokratisk 

ideotainment är något som går att skapa och dess effektivitet är intressant att 

studera. Andra demokratiska sätt att bryta igenom bruset och nå ut till folk med 

gemenskapsskapande åtgärder är av intresse för att lösa problemet framöver. 

Det nyligen startade samarbetet mellan Sverige och NATO:s STRATCOM är inte 

något som uppsatsen undersökt. Detta tillsammans med det uppdrag regeringen 

gett Statskontoret att utreda det svenska psykologiska försvaret är två punkter 

framöver som vidare forskning kan se på. 
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