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europas säkerhetslandskap har genom-
gått stora förändringar sedan Ryssland an-
nekterade Krim 2014. Informationspåverkan 
har efter omfattande ryska operationer i väst 
blivit en viktig försvarspolitisk fråga.1 Den 
hotbild som nu diskuteras i Europa fokuse-
rar på s k hybrida hot, en sorts lågintensiv 
konflikt där en aktör försöker påverka ett 
samhälle genom att kombinera flera typer 
av militära och icke-militära medel, och som 
kan innefatta många olika former av påver-
kan.2 Mycket känns igen från efterkrigsti-
den, men nytt är den stora roll som infor-
mationsteknologin spelar som maktmedel.3

I svensk försvarspolitik är det som idag 
kallas informationspåverkan ett problem 
som traditionellt har tagits på stort all-
var, men inte alltid med en lyckad utgång. 
Under andra världskriget påtvingade Statens 
Informationsstyrelse (SIS) svenska nyhetsme-

dier självcensur, vilket ledde till omfattande 
missnöje.4 Den misslyckade lösningen med 
SIS bidrog till skapandet av efterkrigstidens 
mer diplomatiskt sinnade institutioner: först 
Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar 
och senare Styrelsen för psykologiskt försvar 
(SPF).5 Många av SPF:s uppgifter förlades år 
2002 till andra myndigheter, och styrelsen 
lades till slut ned år 2008. Fram till 2014 
utgjorde informationspåverkan och psyko-
logiskt försvar inte någon central fråga i 
svensk försvarspolitik, då uppmärksamheten 
riktades mot andra delar av totalförsvaret.6

Sedan dess har mycket hänt. Otillbörlig 
påverkan från främmande makt under freds-
tid, särskilt medelst sociala medier, har fått 
särskilt stor uppmärksamhet på grund av 
enkelheten och effektiviteten med denna me-
tod.7 Det senaste året har dessutom frågan 
om konspirationsteorier och covid-19-pan-
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demin seglat upp som betydande faktorer 
på global nivå.8 Desinformation och propa-
ganda är återigen högt upp på den politiska 
dagordningen. Som en av de främsta åtgär-
derna för att bemöta informationspåverkan 
presenterade regeringen tidigare under 2021 
förslaget att en ny myndighet för psykolo-
giskt försvar skulle inrättas.9

Den nya myndigheten kommer att ha 
till uppgift att samordna samhällets åtgär-
der för att motverka antagonistiska hot i 

”informationsmiljön”.10 Detta bland annat 
efter det att Statskontoret i en utvärdering om 
ansvarsförhållandena i det psykologiska för-
svaret hade kommit fram till att det inte finns 
någon aktör med ett sammantaget ansvar för 
frågan.11 Utöver den nya myndigheten har ett 
intensivt utvecklingsarbete pågått de senas-
te åren. Polismyndigheten, Försvarsmakten, 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap (MSB) och Regeringskansliet, för att 
nämna några, har arbetat för att förstärka 
kompetensen att möta påverkanskampan-
jer från främmande makt och icke-statliga 
aktörer.12 Hur det psykologiska försvaret 
ska arbeta, och vad gränsen går mellan le-
gitima åsiktsyttringar och antagonistiska 
hot är emellertid fortsatt en öppen fråga.13

Att det psykologiska försvaret återigen 
står högt upp på den politiska dagordning-
en aktualiserar frågan om dess legitimitet, 
inte minst på grund av historien av censur 
då denna institution skapades under andra 
världskriget. På en övergripande nivå är in-
formationspåverkan – här diskuteras frå-
gan under fredstid – en svårhanterlig fråga, 
inte minst på grund av de gränsdragningar 
mellan motåtgärder och grundläggande fri- 
och rättigheter som omgärdar bemötandet 
av informationspåverkan.14 Under hela ef-
terkrigstiden, liksom idag, är förtroende för 
svenska myndigheter i allmänhet och svensk 
försvarsförmåga i synnerhet en central as-
pekt av det psykologiska försvaret.15 Hur 

ska det psykologiska försvaret agera i lju-
set av de senaste decenniernas teknikutveck-
ling? Här återuppstår frågan om censur och 
yttrandefrihet, eftersom sociala medier har 
blivit en plattform för subtil antagonistisk 
påverkan vars ursprung sällan är entydigt. 
Förtroende och i förlängningen legitimitet 
blir därför centrala värden för det psykolo-
giska försvaret och dess aktörer.

Informationspåverkan och dess bemö-
tande – en central del av det framtida psy-
kologiska försvaret – kan betraktas som ett 
mikrokosmos för det klassiska legitimitets-
dilemmat i politisk teori om var gränsen 
mellan säkerhet och frihet ska dras.16 Hur 
långt bör eller får staten begränsa demokra-
tiska rättigheter, till exempel yttrandefriheten, 
för att garantera befolkningens säkerhet? är 
frågan som definierar detta dilemma, och 
stundtals även debatten om informations-
påverkan.17 En parallell kan dras till olika 
former av övervakning och censur – teman 
som länge har diskuterats ur ett liknande 
perspektiv både i Sverige och utomlands.18

Premissen för artikeln, som utvecklas ned-
an är att en central del av det framtida psy-
kologiska försvaret kommer att utgöras av 
skydd mot otillbörlig informationspåverkan 
mot svenska intressen. En betydande del av 
detta arbete kan komma att bedrivas med 
internet, och framförallt sociala medier som 
fokus.19 Eftersom sociala medier idag är en 
viktig kanal för samhällelig debatt uppstår 
frågan om den fria åsiktsbildningens för-
hållande till bekämpning av antagonistisk 
informationspåverkan, vilket är fokus för 
denna artikel. Artikeln behandlar inte den 
nya myndigheten för psykologiskt försvar i 
sig, utan snarare en aspekt av psykologiskt 
försvar som institution. I en senare del av 
artikeln beskrivs empiriska data. Här pre-
senteras en enkätunder sökning och dess re-
sultat i fråga om ett antal frågeställningar 
om informationspåverkan och psykologiskt 
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försvar. Vad detta betyder för den större 
gränsdragningsproblematiken disku teras i 
artikelns avslutande delar. Som avslutning 
dras slutsatser från analysen och diskuteras 
framtida forskningsbehov.

Härnäst följer en kort redogörelse för 
forskningsläget, syfte och metod.

Forskningsläge
Artikeln bygger på en forskningsgenomgång 
med kring informationspåverkan med ut-
gångspunkt i en stats- och medievetenskap-
lig ingång till ämnet. Det saknas idag forsk-
ning som med utifrån empiriska data hante-
rar avvägnings problematiken, särskilt i en 
europeisk och svensk kontext. Viss akade-
misk uppmärksamhet har ägnats åt frågan 
kring vad som utgör en legitim hantering 
av hybrida hot, informations påverkan och 
desinformation. Pamment m fl har på MSB:s 
uppdrag tagit fram en forsk ningsöversikt 
med fokus på hur informationspåverkan 
kan hanteras. Här framgår en tydlig forsk-
ningslucka i fråga om bemötande, emedan 
forskningen har kommit längre när det gäl-
ler förståelse och analys.20 Vidare har Ördén 
och Pamment diskuterat svårigheten att en-
tydigt avgöra uppsåt och avsändare av s k 

”influence operations”.21

Här framkommer att det ofta är omöj-
ligt att attribuera påverkan. I amerikansk 
forskning finns en uppsjö av arbeten som be-
handlar vilka typer av åtgärder som är bäst 
lämpade för att bemöta desinformation.22 I 
Sverige diskuteras detta framförallt i termer 
av medielitteracitat och kritiskt tänkande.23 
Dessa arbeten hanterar emellertid inte den 
mer generella frågan om olika sätt att be-
möta informationspåverkan. Till sist finns 
en stor mängd konceptuella bidrag gällande 
modern krigsföring, hybrida hot och infor-
mationspåverkan, som emellertid inte hu-

vudsakligen bygger på empiriska data utan 
främst för teoretiska resonemang.24

I allmänhet föreligger en forskningslucka 
när det gäller empiriskt grundade arbeten om 
hur människor relaterar till informationspå-
verkan. Wagnsson utgör ett undantag.25 I en 
artikel publicerad i European Security under 
2020 rapporterar författaren resultaten från 
en enkätstudie och en serie digitala gruppin-
tervjuer med fokus på informationspåverkan. 
I artikeln konstateras att en majoritet av de 
svarande anser att informationspåverkan är 
ett hot mot demokrati, sammanhållningen i 
samhället och Sveriges säkerhet. Emellertid 
tas inte frågan om gränsdragning i bemö-
tande upp, utan Wagnsson konstaterar att 
detta utgör ett stort behov i framtida forsk-
ning.26 Denna artikel kan ses som ett för-
sök att fylla denna lucka, både i termer av 
gränsdragningsproblematiken, såväl som hur 
människor förhåller sig till informationspå-
verkan som samhällsproblem.

Syfte och problemställning
Artikelns syfte är att diskutera var gränsdrag-
ningen för det psykologiska försvarets hante-
ring av informationspåverkan går i relation 
till grundläggande demokratiska rättig heter, 
såsom opinionsfriheten. Tyngdpunkten lig-
ger vid den fria åsiktsbildningen snarare än 
på psykologisk krigföring eller dylikt. I arti-
keln analyseras detta problem med utgångs-
punkt i en enkätundersökning som Statistiska 
Centralbyrån (SCB) har utfört på uppdrag 
av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 
inom ramen för projektet ”Mythbusting 
i en ding ding värld?” som finansieras av 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap.27 Studiens frågeställning lyder:

Var går gränsen för hur långt myndighe-
ter kan gå i att bemöta misstänkt otillbörlig 
informa tionspåverkan?
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Det är en fråga som inte till fullo kommer 
att kunna besvaras, men intentionen är att 
ge ett bidrag till den samhällsdebatt som nu 
förs på detta tema.28 Nedan definieras det 
specifika ramverk som artikeln använder för 
att belysa denna fråga. Där preciseras fråge-
ställningen ytterligare i relation till en revi-
derad definition av ”psykologiskt försvar”.

Det ska understrykas att artikeln inte 
syftar till att ta ett övergripande grepp om 
samtliga aspekter av det psykologiska för-
svaret. Den militära delen därav behandlas 
inte, inte heller diskuteras det civila försva-
ret under höjd beredskap. Snarare likställs 
psykologiskt försvar med verksamhet för att 
möta informationspåverkan under fredstid, 
vilket är utgångspunkten i denna artikel. 
Ansatsen är att utifrån deskriptiv analys dis-
kutera ovan nämnda gränsdrag ning.

Gränsdragningsproblematik 
och informationspåverkan

Desinformation, vilseledande 
information och informations
påverkan

Både informationspåverkan och psykolo-
giskt försvar är begrepp som inte har enty-
diga, etablerade definitioner. För att klar-
lägga den begreppsapparat som används i 
denna artikel definieras här de mest centrala 
begreppen som används nedan.

Den tydligaste distinktionen är den mel-
lan avsiktliga och oavsiktliga felaktighe-
ter. Här diskuteras dessa i termer av des-
information och vilseledande information. 
Desinformation avser ”bevisligen oriktiga 
eller missvisande uppgifter som skapas, pre-
senteras och sprids för att uppnå ekonomisk 
vinning eller avsiktligt vilseleda allmänheten, 
och som kan orsaka skada för allmänheten”.29 
Vilseledande information är sådan informa-
tion som antingen är direkt felaktig eller som, 

tagen ur sitt sammanhang, ger upphov till 
missuppfattning om den ursprungliga be-
tydelsen.30 Den behöver dock inte vara av-
siktligt vilseledande eller skadlig. Dessa två 
begrepp är relativt enkla, även om avgöran-
det om vad som är sant eller falskt, avsikt-
ligt eller oavsiktligt, i praktiken är mycket 
svårare.31 Mer komplex är emellertid frågan 
om informationspåverkan.

Informationspåverkan förstås här som ko-
ordinerade försök att i hemlighet vilseleda 
en mål grupp med yttersta syfte att påverka 
målgruppens politiska uppfattningar, bete-
enden och beslutsfattande.32 I Sverige har 
MSB, utifrån sitt uppdrag, definierat infor-
mationspåverkan som utgående främst från 
främmande makt,33 men så behöver inte all-
tid vara fallet – det skulle lika gärna kunna 
handla om andra aktörer, som t ex icke-stat-
liga organisationer.34 Centralt är att infor-
mationspåverkan inte är synonymt med t ex 
reklam eller proteströrelser, utan handlar om 
förtäckta operationer med fokus på politiska 
frågor eller beteenden.35 Av detta framgår att 
många typer av t ex kommersiell påverkan 
inte är intressanta ur ett säkerhetsperspektiv, 
men också att vad som faller inom denna 
ram är något som förändras över tid. Vad 
som utgör otillbörlig informationspåverkan 
är helt enkelt beroende på det sammanhang 
i vilket aktiviteten pågår.36

Pamment m fl använder i detta samman-
hang akronymen DIDI för att skilja legitim 
från otillbörlig påverkan.37 Otillbörlig påver-
kan är Deceptive, Intentional, Disruptive och 
Interfering. Med detta menas att otillbörlig 
påverkan är en sådan som inte är transparent 
eller hemlig, där avsikten är att polarisera is-
tället för att bidra till konstruktiva lösningar, 
som underminerar samhällets institutioner 
och där en aktör stör processer som den 
normalt inte har del i (t ex rysk påverkan 
på valet i USA). Informationspåverkan, så 



91

peer reviewed tidskrift

som det definieras i denna artikel, är alltså 
en sådan påverkansform.

Gränsen mellan vad som är informations-
påverkan, desinformation och vilseledande 
information kan alltså dras utifrån dessa kri-
terier. Det ligger emellertid i problemets na-
tur att detta i slutändan är svårt att avgöra. 
Informationspåverkan handlar i många fall 
om att så tvivel om offentliga institutioners 
pålitlighet eller att försämra en persons, en 
organisations eller en stats anseende.38 Det 
går inte att utesluta att vad som utgör in-
formationspåverkan, t ex på sociala medier, 
inte påverkas av tolkningsramar som defi-
nieras inom enskilda organisationer och/el-
ler myndigheter. Således uppstår ett behov 
av att tänka på bemötande av informations-
påverkan på taktisk nivå i termer av mikro-
praktiker, och vad som påverkar dem, vil-
ket görs nedan.

Att bemöta informationspåverkan kan be-
tyda väldigt olika saker, beroende på samman-
hanget. Det är exempelvis inte säkert att en 
fientlig informationsåtgärd, t ex propaganda, 
bör bemötas med liknande medel. Istället kan 
diplomati eller andra motåtgärder vara mer 
lämpliga.39 Här finns en betydande osäkerhet, 
både i forskning och i praktiken, om lämp-
ligheten med olika åtgärder, trots att det idag 
finns ett flertal vägledningar för kommuni-
katörer och beslutsfattare.40 Ofta diskuteras 
olika typer av upplysning eller utbildning 
som åtgärder mot informationspåverkan,41 
men det kan naturligtvis också röra sig om 
reglering av innehåll på sociala medier, el-
ler att vissa typer av konton helt enkelt tas 
bort av plattformarna själva.42 Vilka typer 
av motåtgärder som är relevanta handlar i 
viss utsträckning om hur själva begreppet 

”informationspåverkan” definieras. En vid 
definition som innefattar många olika typer 
av verksamheter, och som inkluderar t ex 
proteströrelser eller reklam, kan också re-
sultera i en bredare palett med motåtgärder 

än en snäv definition som endast fokuserar 
på främmande makts psykologiska krigfö-
ring under krigstid.

Psykologiskt försvar

Psykologiskt försvar saknar en exakt defi-
nition.43 Dess syfte är generellt att ”värna 
det öppna och demokratiska samhället, den 
fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och 
oberoende”, vilket är en bred förståelse som 
även överlappar med t ex Försvarsmaktens 
uppdrag.44 Mer specifikt syftar det psyko-
logiska försvaret till:

 • ”att motverka vilseledning och desinfor-
mation, inklusive ryktesspridning, och 
propaganda, med andra ord allt det som 
fientlig psykologisk krigföring ägnar sig 
åt;

 • att säkerställa att myndigheterna kan få 
ut sitt budskap under en kris, såsom ett 
krig;

 • att bidra till att förstärka befolkning-
ens försvarsvilja, exempelvis genom 
att uppmärksamma opinionen kring 
försvarsviljan.”45

Det psykologiska försvaret ska alltså skydda 
samhället mot det hot som informationspå-
verkan utgör men även säkerställa att viss 
kommunikationsinfrastruktur finns tillgäng-
lig under krig eller kris. Med andra ord: skyd-
da mot psykologisk krigföring (desinforma-
tion, sänkt försvarsvilja, förvanskningar av 
officiell kommunikation). I korthet skulle 
det alltså kunna konstateras att det psyko-
logiska försvaret kan definieras som den 
verksamhet som skyddar svenska intressen 
mot otillbörlig informationspåverkan från 
främmande makt eller andra antagonistiska 
aktörer. Denna artikel utgår från det psyko-
logiska försvaret i fredstid. Det psykologiska 
försvaret utövas i dagsläget inte av enskild 
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instans utan består av sam hällets samlade 
ansträngning.46

Med utgångspunkt i denna förståelse för 
vad informationspåverkan och psykologiskt 
försvar är kan alltså den grundläggande frå-
geställningen per deduktion även formule-
ras i termer av psykologiskt försvar: Var 
går gränsen för det psykologiska försvarets 
verksamhet i fredstid? För att utveckla för-
ståelsen av gränsdragningsproblematiken 
utvecklas nedan resonemanget ur legitimi-
tetsperspektiv.

Gränsdragningsproblematiken som 
legitimitetsproblem

Legitimitetsfrågan handlar om hur maktför-
hållanden bör utformas och begripliggöras 
för båda sidor i en relation. Nedan diskuteras 
legitimitet dels som ett förvaltningsproblem, 
dels som ett politiskt-teoretiskt problem. I 
den senare delen åberopas klassisk politisk 
teori i Beethams (1991) tolkning, vilket är 
ett sätt att gå från abstraktion till empirisk 
analys. Först behandlas emellertid gräns-
dragning ur förvaltningspolitiskt perspektiv, 
vilket leder fram till legitimitetsbegreppet.

I situationer där värden ska vägas mot var-
andra och där den enskilde potentiellt är en 
part, finns en generell svårighet om ett eller 
båda värdena som ska vägas emot varandra 
är av abstrakt natur. När det gäller nationella 
säkerhets frågor omges delar av problema-
tiken ibland av sekretess, vilket ytterligare 
försvårar en informerad förståelse av proble-
met och accentuerar behovet av tydlig kom-
munikation mellan beträffade parter.47 När 
kan yttrandefriheten anses vara inskränkt? 
Svaren på dessa frågor, även vägledande do-
mar, grundar sig i slutändan på teoretiska 
premisser eller subjektiva värderingar med 
lagen som utgångspunkt. Bemötande av in-
formationspåverkan, så som det utövas i det 
psykologiska försvaret, är en form av säker-

hetspolitisk mikropraktik som både karak-
täriseras av sekretess och svår definierade 
värden där lagar och bestämmelser ger liten 
vägledning.48 I en sådan situation präglad av 
otydlighet blir gränsdragningsproble matiken 
snarare en funktion av den bredare frågan 
om politisk legitimitet.

Legitimiteten för att staten ska bemöta 
olika typer av hot ligger till del i hotbilden 
själv. Under de senaste åren har ett fler-
tal slutna högerextremistiska grupper på 
Facebook avslöjats i medierna, vilket inte 
har uppfattats som kontroversiellt. Skulle 
människor som normalt inte uppfattas som 
systemhotande bli föremål för granskning 
skulle reaktionerna möjligtvis bli annor-
lunda.49 Detta skedde i februari 2021, när 
Sveriges Radio granskade Facebook-gruppen 
Media Watchdogs of Sweden (MEWAS) och 
lät experter på informationspåverkan titta 
på gruppens aktivitet.50 Denna granskning 
blev kontroversiell, bl a eftersom fokus låg 
på personer som inte uppfattades som ex-
trema och tillhörde en väletablerad grupp 
i samhället. Det uppstod med andra ord 
en legitimitetsdiskussion i samband med 
granskningen.51

I debatten som följde sändningen bred-
dades frågan utanför den journalistiska 
handlingen. Istället diskuterades hur långt 
statliga myndigheter bör gå för att skydda 
samhället och om en myndighet istället för 
public service skulle ha utfört granskning-
en – var går gränsen för statligt ingripande? 
Svaret på dessa frågor finner vi till del i la-
gen: myndigheter har i sig att förhålla sig 
proportionellt i relation till den enskilde, 
vilket definieras i §5 Förvaltningslagen (SFS 
2017:900). Det psykologiska försvaret är 
idag inte uppbyggt kring den sortens verk-
samhet, men i Psyk försvarsutredningen dis-
kuteras utförligt behovet av att kunna mö-
ta informa tionspåverkan, t ex i situationer 
där desinformation sprids via sociala medi-
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er.52 I sådana fall kan t ex styrning av vilket 
innehåll som får visas bli aktuellt.53 Det är 
alltså här, i specifika situationer där den en-
skilde utgör en del av problembilden, som 
gränsdragningsproble matiken kan uppstå.

Det kan tyckas att Förvaltningslagen är 
tillräcklig som värderingsgrund för detta 
dilemma. Ur ett teoretiskt perspektiv kring 
statens kontrollmakt finns emellertid en bre-
dare, klassisk debatt som handlar om aukto-
ritet, övervakning och demokrati.54 Denna 
debatt är för omfattande för att här kunna 
gås in på i detalj, men en del av problemet 
rör legitimitet.

Legitimitet är utan tvekan ett av de mest 
centrala begreppen inom samhällsvetenska-
pen.55 Politisk legitimitet anger vad som 
kan anses vara en tillbörlig grad av makt-
utövande hos en part över en annan. Den har 
historiskt härletts ur olika källor, till exem-
pel börd, gudomlig auktoritet eller moralisk 
rätt. I samhällsvetenskapen har traditionellt 
funnits två huvudsakliga sätt att använda 
legitimitetsbegreppet: normativt eller empi-
riskt, där det förra handlar om att diskutera 
rättmätighet utifrån olika teoretiska princi-
per, och det andra om att mäta hur männi-
skor tycker om olika aspekter av ett politiskt 
styre.56 I demokratiska samhällen härleds 
politisk legitimitet ytterst ur befolkningens 
medgivande, men även ur en serie rättsetis-
ka principer som ska skydda t ex minorite-
ter. Exempel på sådana rättsetiska principer 
finns i FN:s stadgar för mänskliga rättigheter. 
Även den svenska grundlagen innehåller så-
dana begränsningar i statens maktutövande 
gentemot den enskilde.57

Vad som definierar om ett politiskt hand-
lande är legitimt eller inte är en klassisk fråga 
som inte lätt låter sig besvaras. En inflytelse-
rik teori i sammanhanget formulerades 1991 
av Beetham, som utgår från tre principer 
som definierar legitima maktförhållanden:58

 • Överensstämmelse med gällande lagar 
och regler (legal validity).

 • Överensstämmelse med befolkningens 
moraliska åsikter (moral validity).

 • Samtycke genom handling (ritualised 
consent).

Beethams teori är ett försök att vidareutveckla 
de klassiska teorier om legimitet som formu-
lerades av exempelvis Locke och Rousseau.59 
En skiljelinje går ofta mellan teoretiska och 
empiriska ansatser till att diskutera legiti-
mitet. Här används ett klassiskt empiriskt 
mått, vilket beskrivs nedan. Modern forsk-
ning om legitimitet fokuserar på mer detal-
jerade frågor om t ex skillnader mellan olika 
befolkningsgrupper i förtroende för staten 
som sådan, och hur legitimitet kan härledas 
mellan olika politiska nivåer.60 Beethams te-
ori passar syftet med denna studie eftersom 
frågan här utgår från det grundläggande le-
gitimitetsdilemmat så som det behandlas i 
exempelvis Beethams ansats.

Förenklat menar Beetham att de styran-
de bör agera på ett sätt som är i samklang 
med både formella och sociala normer i ett 
givet sammanhang, och att detta ska kun-
na påvisas genom att maktrelationen görs 
explicit genom t ex återkommande val eller 
liknande. I dagens samhälle är exempelvis 
objektivitet en sådan norm som är starkt 
kopplad till politisk legitimitet.61 Det finns 
många sätt att förstå legitimitetsbegreppet, 
och olika ansatser lägger vikt vid olika as-
pekter. Beethams klassiska legitimitetsteori 
är emeller tid en god utgångspunkt i att för-
söka förstå olika typer av maktrelationer.

Av praktiska skäl lutar sig denna artikel 
mot ett av Beethams legitmitetskriterier – 
moralisk validitet. Enligt detta kriterium 
stärks en maktrelations eller en institutions 
legitimitet om de träffade accepterar, eller 
till och med förordar den. Vad människor 
anser vara tillbörligt gällande bemötande av 
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informationspåverkan påverkar alltså det 
psykologiska försvarets legitimitet. Ett van-
ligt förfarande för att utreda sådana spörs-
mål är att fråga människor vad de tycker 
om olika politiska frågor, vilket också sker 
i denna undersökning. För att svara på le-
gitimitetsfrågan behöver vi alltså utgå från 
vad människor i Sverige faktiskt tycker.62 Var 
går gränsen för hur långt myndigheter kan 
gå i att bemöta misstänkt informationspå-
verkan? Om en majoritet av befolkningen 
anser att myndigheter inte alls bör bedriva 
sådan verksamhet ger detta en stark indi-
kation på att det råder brist på legitimitet 
för denna del av det psykologiska försvaret.

Det är naturligtvis inte så enkelt som att 
människors åsikter vid ett givet tillfälle ger 
hela svaret till huruvida ett maktförhållande 
är legitimt eller ej. Juridiska, etiska, och filo-
sofiska normer har samma bäring. Dessutom 
är opinionen flyktig och ändras över tid. Att 
mäta legitimitet i termer av moralisk vali-
ditet kan ändå ge ett bidrag till vidare sam-
hällspolitisk och -vetenskaplig diskussion i 
frågan. En under sökning skulle också kun-
na utgå från juridisk legitimitet, d v s för-
enlighet med gällande lagstiftning. Detta är 
givetvis både relevant och nödvändigt, men 
denna artikel kan inte täcka in detta område. 
Det finns heller ingen möjlighet att utreda 
gränsdragningsfrågan utifrån aktivt, ritua-
liserat samtycke, som ett riksdagsval, efter-
som frågan om det psykologiska försvaret 
inte har tillräcklig politisk slagkraft för att 
ha bäring på nationella val. Istället närmar 
vi oss frågan på en empirisk nivå där män-
niskors åsikter om ett fenomen är utslagsgi-
vande. Detta är inte ett uttömmande mått på 
legitimitet, utan endast en delmängd. I det 
följande redovisas resultaten från en enkät-
undersökning på detta tema, vilket lämpar 
sig väl för att diskutera både legitimitetsfrå-
gan såväl som gränsdragningsproblematiken.

Vad anser befolkningen när 
det gäller bemötande av 
informationspåverkan?
Föreliggande studie är en konceptuell diskus-
sion om gränserna för den institution som har 
återskapats i Sverige efter 2014: det psyko-
logiska försvaret. I samband med att en ny 
myndighet för psykologiskt försvar skapas 
den 1 januari 2022 blir det viktigt att dis-
kutera hur denna verksamhet bör bedrivas. 
Föreliggande studie bidrar med underlag till 
en sådan diskussion. Studien bygger ovan-
stående resonemang om gränsdragningar 
och legitimitetsfrågor och baseras på empi-
riska data från Statistikmyndigheten (SCB). 
Nedan rapporteras resultat från en enkätun-
dersökning som FOI lät utföra inom ramen 
för projektet ”Mythbusting i en ding ding 
värld?”. Kapitlet börjar med att beskriva 
enkät studien, samt redovisar några nyckel-
data ur urvalsgruppen. Det fortsätter sedan 
med att redovisa svarsfrekvenser för ett an-
tal frågor ut enkäten.

Enkätundersökningen

SCB genomförde under vinter/vår 2020 en 
enkätundersökning på upp drag av FOI med 
fokus på informationspåverkan. Ett frågefor-
mulär distribuerades till ett slumpmässigt ur-
val om 5 000 personer av den svenska befolk-
ningen i åldrarna 18–80 år. Urvalsramen om-
fattade 7 295 397 personer. Svarsfrekvensen 
var ca 30 procent, vilket är lågt men förhål-
landevis vanligt idag.63 Underrepresenterade 
i svarsunderlaget är unga, utrikes födda och 
lågutbildade, vilket även det är vanligt, även 
om jämförbara studier har haft mindre bort-
fall.64 Det totala antalet svarande var 1545.

I enkäten ställdes ett antal frågor med bäring 
på den aktuella debatten om informations-
påverkan och psykologiskt försvar. På ett 
liknande sätt som i SOM-undersökningen 
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ställdes frågor som rörde politiskt kontro-
versiella lösningar på samhällsproblemet i 
fråga.65 I detta fall ställdes bl a frågan om 
myndigheter ska kunna ”korrigera” inlägg 
på sociala medier (se nedan). Syftet med 
denna fråga var att undersöka hur långtgå-
ende kompetenser som respondenterna var 
villiga att ge svenska myndigheter, även om 
denna typ av hantering inte är förutsedd av 
exempelvis den nya myndigheten för psyko-
logiskt försvar. Analysen nedan är således av 
principiell karaktär och svaren på enkätun-
dersökningen kan därmed vara behjälpliga 
till att belysa debatten som beskrevs ovan.

Nedan redovisas ett urval av enkätun-
dersökningens frågeställningar som be-
dömdes ha särskild relevans för frågan om 
gränsdragningar rörande bemötande av 
informationspå verkan. Framställningen är 
deskriptiv med fokus på univariat analys. All 
databearbetning har utförts med Stata 15. 
Enkätundersökningen har genomgått etik-
prövning av Etikprövningsmyndigheten.66

SCB har tagit fram vikter med hjälp av 
registerdata för att kompensera för bortfal-
let i undersökningen. För att öka resultatens 
validitet anges genomgående viktade resul-
tat. Ändå bör svarsfrekvens och viktning tas 
i beaktande och undersökningens resultat 
bör tolkas med viss försiktighet. Det betyder 
inte att resultaten inte är giltiga, utan bara 
att exakta procentgränser inte nödvändigt-
vis motsvarar de som faktiskt återfinns hos 
befolkningen.

Nyckeltal för urvalsgruppen gällande de 
variabler som mest påverkade bortfallet har 
använts i beräkning av vikterna. De åter-
ges i figur 1, både före och efter viktning. 
Där ser vi en mycket jämn könsfördelning. 
Överrepresentationen av respondenter i åld-
rarna 50-69 blir också tydlig, såväl som 
en överrepresentation av inrikes födda och 
högutbildade. Dessa värden korrigeras ge-
nom att man använder vikter i de statistiska 

beräkningarna som baseras på den svenska 
befolkningen verkliga värden för de olika 
variablerna, för att på så sätt åstadkomma 
mer rättvisande resultat.

Det bör noteras att respondenterna pre-
senterades med förenklade definitioner av 
informa tionspåverkan och psykologiskt för-
svar. De fick följande information i början 
av fråge formuläret: ”Psykologiskt försvar är 
en del av totalförsvaret och handlar om att 
bemöta fientlig informationspåverkan och 
propaganda. Med informationspåverkan 
menas informa tion som är avsiktligt felak-
tig, vilseledande, och störande för någon an-
nan, t ex i samband med ett nationellt val.” 
I enkätens missiv stod även följande text:

De senaste åren har frågan om otillbörlig 
informationspåverkan, till exempel i form 
av ”falska nyheter” och vinklad nyhetsrap-
portering fått stor uppmärksamhet. För att 
hjälpa de som arbe tar med att motverka 
informationspåverkan utvecklar FOI bättre 
metoder för kommunikation med allmän-
heten. Forskningsprojektet ”Mythbusting 
i en ding ding värld?” syftar till att bidra 
med kunskap på detta område, som kan lära 
oss mer om hur myndigheter ska kommu-
nicera med olika grupper av befolkningen 
för att bättre nå fram med sina budskap.

Det som undersöks är med andra ord åsik-
ter om informationspåverkan förstått i ter-
mer av vilseledning av medier och/eller i 
samband med valprocesser. Detta bygger 
naturligtvis på en begränsad förståelse av 
problemet. Eftersom informationspåverkan 
är svårt att definiera skulle en mer utförlig 
beskrivning riskera att styra respondenterna 
alltför mycket.

En viktig utgångspunkt i det sammanhang 
som diskuteras här är kännedom om sociala 
medier, eftersom detta kan anses påverka re-
sultatens validitet. Om respondenterna visste 
hur sociala medier fungerar hade de större 
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Figur 1. Demografiska data före och efter viktning. Källa: FOI/SCB 2020.

möjlighet att förstå frågorna på ett korrekt 
sätt. På frågan om respondenterna använder 
sociala medier svarade 88 procent av respon-
denterna att så var fallet. Andelen positiva 
svar var även hög i de äldre åldersgrupperna. 

Detta är en hög siffra och det ska beaktas att 
många inte använder sociala medier dagli-
gen. Ändå är detta urval av respondenter i 
övervägande majoritet användare av sociala 
medier, framförallt Facebook (75 procent), 
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vilket är viktigt i sammanhanget. En stor 
majoritet förstår alltså hur Facebook och 
andra sociala medier fungerar.

Hur viktigt är informationspåverkan?
För att närma oss frågan om allmänhetens 
åsikter om psykologiskt försvar börjar vi 
med att titta på samhällsrelevans för infor-
mationspåverkan. Hur viktig är frågan om 
informations påverkan för respondenterna? 
Figur 3 visar den procentuella fördelningen 
av svaren på frågan ”Enligt din mening, hur 
viktig anser du att frågan om informations-
påverkan är för Sverige idag?”

Vi ser alltså att en stor majoritet anser att 
informationspåverkan är ett viktigt tema i 
dags läget. Detta återspeglar den stora mediala 
uppmärksamhet som kringliggande frågor 
har haft de senaste åren i Sverige. Nästa steg 
är att undersöka frågan om psykologiskt för-
svar. Utifrån den definition av psykologiskt 
försvar som ges ovan blir det tydligt att inte 
bara statliga myndigheter som MSB, utan 
även medier som public serviceföretagen har 
en uppgift i det psykologiska försvaret. I viss 
utsträckning sammanfaller det psykologiska 
försvaret, i den breda bemärkelse som an-
vänds här, med det vardagliga journalistis-

Figur 2. Facebook-
användande i respondent-
gruppen per åldersgrupp. 
Källa: FOI/SCB 2020.

Figur 3. Vikten av temat 
informations påverkan. 
Källa: FOI/SCB 2020.
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ka arbetet. FOI har frågat respondenter vid 
flera tillfällen hur viktigt det är för Sverige 
att ha ett psykologiskt försvar. Wedebrand 
rapporterar i en tidigare undersökning att 
93 procent anser att detta är ”ganska” el-
ler ”mycket viktigt”. I föreliggande studie 
svarade respondenterna på en femgradig 
skala med ytterligheterna ”inte alls viktigt” 
och ”mycket viktigt”.67 Andelen med de två 
högsta alternativen är här, likt Wedebrands 
studie, 88,2 procent (se Figur 4).

Hur bör det psykologiska försvaret an
vändas?

Ovanstående resultat understryker vikten av 
att ha ett psykologiskt försvar i allmänhe-
tens ögon men säger ingenting om var grän-
sen går för hur det kan tänkas agera. För att 
mäta detta ställdes två frågor i olika delar 
av enkätundersökningen som fokuserade på 
acceptans för att det psykologiska försvaret 
används i fredstid. Den första frågan ställdes 
i början av enkäten och frågade ”Hur rim-
ligt tycker du att det är att det psykologiska 
försvaret används i fredstid för att bemöta 
informationspåverkan och propaganda?” 
Resultaten redovisas i Figur 5.

Som figuren visar anser över 70 procent 
av respondenterna att det psykologiska för-
svaret rimligen bör användas även i freds-
tid. Detta är inte okontroversiellt eftersom 
de aktiviteter som ett psykologiskt försvar 
utför i vissa fall kan anses tangera den fria 
åsiktsbildningen. I denna undersökning fin-
ner dock dylik verksamhet alltså stöd av 
en betydande majoritet av respondenterna.

Vad ett psykologiskt försvar faktiskt gör 
kan emellertid vara diffust. Hur långt går 
legitimi teten egentligen? Är det samma sak 
att generellt stödja ett psykologiskt försvar 
som är aktivt under fredstid och att stöd-
ja granskningar av grupper eller till och 
med enskilda individer? I undersökningen 
fick respondenterna ta ställning till två in-
terventioner, bl a av en fiktiv ”Myndighet 
för psykologiskt försvar”, i form av fing-
erade faktagranskningar på sociala medier. 
Faktagranskningarna visualiserades i form 
av kortfattade kommentarer till inlägg där 
den fiktiva myndigheten på olika sätt med-
delade att innehållet var vilseledande. Varje 
respondent fick se två av totalt fyra olika 
typer av vad som i enkäten kallades ”kor-
rigeringar”. Dessa utformades på ett lik-
nande sätt som idag utförs av olika fakta-

Figur 4. Vikten av att 
Sverige har ett psykolo-
giskt försvar. Källa: FOI/
SCB 2020. 64.6
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granskningsorganisationer, exempelvis den 
Europeiska Unionens utrikestjänstens enhet 
East Stratcom Task Force, som vederläg-
ger missvisande inlägg av utländska medie-
företag.68

Efter det att respondenterna hade svarat på 
flera frågor om dessa granskningar ställdes 
frågan ”Tycker du att myndigheter i freds-
tid bör arbeta med att korrigera ’falska’ ny-
heter och desinformation publicerade av…” 
följt av fyra alternativ (enskilda/företag och 
inhemska/utländska). Frågan syftade till att 
undersöka hur respondenterna ställde sig till 
att svenska myndigheter granskar t ex ryska 
RT eller Sputnik, men är relevant även i det 
sammanhang som diskuteras här.

Syftet med exemplen var att visa respon-
denterna ett ur myndighetsperspektiv betrak-
tat interventionistiskt förfarande, men som 
ändå kunde verka realistiskt för de svarande. 
Exempelvis nämns i Psykförsvarsutredningen 
att den nya myndigheten för psykologiskt 
försvar vid behov ska kunna genomföra 
egna ”motåtgärder”.69 Därmed inte sagt 
att det är så den framtida myndigheten i 
realiteten kommer att arbeta, men att det 
är en möjlig tolkning av vad sådana mot-
åtgärder skulle kunna innebära. Ur histo-

riskt perspektiv, med erfarenheterna från 
Statens Informationsstyrelse som nämndes 
inledningsvis, är det relevant att studera hur 
svenska medborgare idag uppfattar olika ty-
per av ingripande verksamhet från myndig-
heter, även om dessa kan te sig orealistiska 
för den insatte.

Huvudbudskapet är att respondenterna 
var bekanta med vilken typ av verksamhet 
som åsyftades med begreppet ”korrigering” 
i frågeformulärets sammanhang. Svaren ses 
i Figur 6.

Vi kan i svaren se att en överhängande 
majoritet av respondenterna anser att det 
är rimligt att svenska myndigheter granskar 
medieföretag under fredstid. Andelen som är 
positiva är stor med tanke på de grundlags-
skyddade rättigheter som journalistisk verk-
samhet har i Sverige och som en granskning 
skulle kunna anses stå i konflikt med. Det är 
möjligt att detta inte beaktades av respon-
denterna eftersom de inte fick någon infor-
mation om detta. Svaren bygger alltså möjli-
gen inte på ett gediget informationsunderlag 
för respondenterna. Trots det visar svaren 
tydligt att med kunskap om vad ett inter-
ventionistiskt psykologiskt försvar innebär 
anser en majoritet ändå att myndigheter bör 

Figur 5. Hur rimligt att 
det psykologiska försvaret 
används i fredstid? Källa: 
FOI/SCB 2020. 51.2
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ha rätt att korrigera falska och vilseledande 
budskap som produceras av medieföretag, 
även i utlandet.

Svarsfrekvensen på frågan om hantering-
en av vilseledande eller falsk information 
från enskilda individer är mer svårtolkad. 
Frågorna har betydligt högre bortfall, vil-
ket rimligen beror på att temat är kompli-
cerat. Ändå svarar en majoritet av respon-
denterna att myndigheter bör kunna gran-
ska enskilda individer, även i utlandet. Detta 
måste naturligtvis tolkas med försiktighet, 
men undersökningen ger, prima facie, det 
psykologiska försvaret stöd att agera långt 
mer vittgående än vad som diskuteras i t ex 
Psykförsvarsutredningen ur den svenska 
befolkningens synvinkel. Mot ljuset av att 
denna fråga gällde enskilda individer får 
det antas att en granskning av exempelvis 

en Facebookgrupp faller någonstans mellan 
detta och ett medieföretag.

Psykologiskt försvar som 
säkerhetspolitisk mikropraktik

Hur ska då resultaten tolkas och vilka im-
plikationer har det för frågan om att möta 
informa tionspåverkan inom ramen för det 
psykologiska försvaret? Frågorna som ställ-
des i enkäten bedöms med utgångspunkt i 
ovanstående vara tillräckligt precisa för att 
kunna appliceras på det förestående proble-
met. Räcker då detta för att avgöra Beethams 
kriterium för moral validity?

Legitimitetsfrågan

Verksamheten att möta otillbörlig infor-
mationspåverkan – inom ramen för det 

Figur 6. Acceptans för psykologiskt försvar under fredstid. Källa: FOI/SCB 2020. Svenska medieföretag=1260; 
utländska medieföretag=1185; svenska enskilda användare=1043; utländska enskilda användare=1034.
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psykologiska försvaret – utövas i dagsläget 
inte av enskild instans utan består av samhäl-
lets samlade ansträngning.70 Det kan liknas 
vid en orkester, där varje aktör motsvaras av 
en musiker, och varje handling är en ton som 
spelas. Idag leds inte orkestern av någon di-
rigent, utan varje instrumentgrupp spelar sin 
egen melodi utifrån ett övergripande tema 
som definieras av regeringen och MSB. Det 
är i slutändan en tolkningsfråga huruvida 
det psykologiska försvaret utgör en helhet 
eller om det endast består av de respektive 
aktörernas isolerade verksamheter. Det be-
står idag av en samling små handlingar, med 
andra ord en aggregation av säkerhetspoli-
tiska mikropraktiker.

När denna idé under kommande år ser 
ut att ta en mer konkret form är det viktigt 
att diskutera hur denna nya institution ska 
fungera, vilka dess befogenheter ska vara 
och var gränsen går i relation till individen 
och utövandet av grundläggande politiska 
rättigheter. Enligt den modell som diskute-
rades ovan kan legitimitet tolkas som ex-
plicit samtycke till regler som överensstäm-
mer med samhällets moraliska uppfattning. 
Ovanstående empiriska framställ ning syf-
tar till att belysa några av huvuddragen av 
denna moraliska uppfattning.

Som framställningen ovan visar åtnju-
ter myndigheters samlade bemötande av 
informations påverkan under fredstid en hög 
grad av acceptans från den svenska befolk-
ningen. Till och med gällande offentlig kor-
rigering av information gentemot enskilda, 
också utländska medborgare, anser en be-
tydande majoritet av respondenterna vara 
inom ramen för rimligt myndighetsageran-
de. Det ska tilläggas att på grund av den 
låga svarsfrekvensen bör resul taten genera-
liseras endast med viss försiktighet – det är 
inte säkert att undersökningen är represen-
tativt för befolkningen i stort.71 Emellertid 
har resultaten viktats för att kompensera för 

bortfallet. Med viss säkerhet går det alltså 
att anta att den verkliga fördelningen inom 
befolkningen inte befinner sig alltför långt 
från den som redovisas ovan.72

Att fastställa en kollektiv moraluppfatt-
ning enbart med utgångspunkt i en enskild 
enkät undersökning är i sig svårt; ett flertal 
undersökningar över lång tid skulle vara er-
forderliga. FOI:s enkätundersökning ställde 
dessutom endast frågor om medieföretag 
och enskilda användare. En ökad precision 
i svarsalternativen hade givetvis varit önsk-
värd för att dra en tydligare slutsats. Eftersom 
en granskning av individer torde vara mer 
begränsande i termer av yttrandefrihet och 
eventuellt även social stigmatisering, bör 
svaren rimligen tolkas så att granskning av 
en t ex chattgrupp även den är ungefär lika 
kontroversiell. Resultaten ger således ten-
tativt stöd till Beethams moraliska validi-
tetskriterium.

Psykologiskt försvar och 
kameraövervakning

Givet att granskningar av medieföretag och 
möjligen även enskilda individer anses vara 
en legitim verksamhet – betyder detta att ett 
framtida mer sammanhållet psykologiskt för-
svar bör granska dylika företeelser?73 Finns 
det andra samhällsområden där problem-
strukturer uppstår som kan liknas? Frågan 
som här ställs är hur vi ska förstå bemötande 
av informationspåverkan som verksamhet. 
För att belysa detta kan en analogi med ka-
meraövervakning användas.

Kameraövervakning är, likt informations-
påverkan, också en intressant fråga gällande 
av gränsningar och effektivitet. En välkänd 
kritik mot kameraövervakningens effektivitet 
är att kameror skapar en skenbar översikt 
samtidigt som observatören tror sig uppfatta 
helheten. Det finns mycket som bilden missar. 
Vidare resulterar kameraövervakning ofta 
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inte i en effektiv reduktion av brottslighe-
ten, utan förskjuter endast brotten bort från 
kamerans upp tagningsområde. Till sist har 
utvärderingar visat att kameraövervakning 
inte reducerar brottsligheten nämnvärt, med 
undantag för vissa specifika brott, t ex bil-
stölder. Kameror fungerar väl om de har hög 
täckningsgrad och är installerade i avgrän-
sade områden med få utgångar, och särskilt 
i kombination med andra åtgärder.74 Ändå 
är kameraövervakningen ett populärt och 
uppskattat tvångsmedel, både av allmänhe-
ten och lagvårdande myndigheter.75 Kameror 
skapar i viss mån en trygghetskänsla, ger ope-
ratörer en snabb överblick och hjälper dess-
utom till att samordna insatser.76 Dessutom 
kan ny teknik och genomtänkta rutiner göra 
att övervakningen faktiskt blir mer effektiv 
också ur brottspreventiv sikt.

Samma sak kan sägas om det psykolo-
giska försvaret: det kanske inte förhindrar 
informa tionspåverkan men sannolikt fördrivs 
den något. Det kan vidare ge en känsla av 
trygghet att veta att Sverige har ett skydd 
mot informationspåverkan. Det kan slutligen, 
i samband med andra åtgärder, vara en del 
av ett effektivt samhällsskydd under fredstid; 
chansen att lyckas med påverkansoperatio-
ner sänks desto högre den psykologiska be-
redskapen hos måltavlan är. En myndighet 
för psyko logiskt försvar skulle kunna sam-
ordna insatser hos olika aktörer och på så 
sätt öka effektivi teten.77 För att föra vidare 
analogin med kamera övervakning kan detta 
vara tillräckligt. På samma sätt som att ka-
meror vid ett torg fördriver brottsligheten 
bortom upptagningsområdet, underlättar 
polisens insatser och ger underlag för be-
visföring, kan ett väl genomtänkt psykolo-
giskt försvar höja samhällets motståndskraft.

Ovan diskuteras emellertid psykologiskt 
försvar i termer av säkerhetspolitiska mikro-
praktiker, vilket betyder att blicken riktas mot 
en taktisk nivå, där själva granskningen sker. 

Även här finns det intressanta paralleller med 
kameraövervakningen. Kameraövervakning 
sker i ökande grad automatiserat, men allt-
jämt är det en praktik som utförs av män-
niskor som själva manövrerar den tekniska 
utrustningen. Motsvarande är även sant för 
det psykologiska försvaret. Människors fär-
digheter och begränsningar påverkar således 
övervakningen. Forskare har t ex studerat hur 
kameraoperatörer agerar, hur de identifierar 
relevant information och hur svårt det är att 
övervaka ett rörligt flöde av infor mation.78

I sin avhandling Selektive overblikk dis-
kuterar t ex Lomell hur konstruktionen av 
hot förskjuts under en försöksperiod med 
kameraövervakning.79 En operatör förvän-
tas också överblicka en stor yta medelst ett 
flertal observationsmetoder. Ibland inkom-
mer larm från allmänheten men i regel lar-
mar operatören själv först. Vad som utgör ett 
hot beror alltså till stor del på opera törens 
kognitiva färdigheter, förståelseram, utbild-
ning och organisationens mer eller mindre 
uttalade förståelse om hur problem ska tol-
kas. Koskela diskuterar interaktionen mel-
lan kamerans blick och de som observeras 
och noterar att det ibland verkar finnas en 
ömsesidig konstituering mellan de båda.80 
Vissa människor uppsöker aktivt övervak-
ningen, medan andra skyr den.

Smith, slutligen, studerar en rad beteenden 
hos kameraopera törer som påverkar över-
vakningens effektivitet – allt ifrån leda till 
organisationskultur.81 Kameraövervakningen 
kan verka stabil och objektiv, skriver han, 
men denna tolkning förbiser dess implemen-
tering som relationellt och rörligt medium: 
som kommunikationsmedel och socialt mät-
verktyg.82 Kort sagt, betraktas övervakning-
en som mikropraktik rymmer detta en rad 
relationer, spänningar och oförutsedda ut-
fall som i högsta grad kan påverka hur den 
fungerar i sitt institutionella, sociala och 
politiska sammanhang.
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På ett liknande sätt som kameraövervak-
ning har det psykologiska försvaret generella 
förut sättningar, som tidigare nämnts, men 
påverkas också sannolikt av specifika och 
kontextbero ende faktorer. En av principer-
na bakom hybrida hot och informations-
påverkan är att ursprunget till de fientliga 
handlingarna ska förbli dolt; förnekbarhet 
är en central kompo nent i strategin.83 Ett 
perspektiv på det psykologiska försvaret 
som mikropraktik innebär att förutse och 
integrera detta osäkerhetsmoment i arbetet. 
I det sammanhang som diskuteras här kan 
kontextberoendet nödvändiggöra en efter-
tänksamhet i hur insatser riktas, mot vem el-
ler vilka, vilken effekt som eftersträvas, samt 
hur handlingarna påverkar det psykologiska 
försvarets legitimitet. Satt i ett sammanhang 
med psykologiskt försvar ställs naturligtvis 
höga krav på att etablera både avsikt och 
förmåga att störa det svenska samhället, så-
väl som en god bild av huruvida främman-
de makt ligger bakom försöken att påverka 
svensk politik.

För att informationspåverkan ska anses 
som otillbörlig behöver en normativ mått-
stock sättas i bruk. Pamments m fl verk-
tyg DIDI, som nämndes ovan, anger att 
informations påverkan är endast relevant 
om den är Deceptive, Intentional, Disruptive 
och Interfering.84 Det är en sådan måttstock. 
I varje enskilt fall utförs mikropraktiker av 
kommunikatörer vid olika myndigheter, var 
om en med olika uppdrag. Avgörandet om 
hur varje myndighet kommer att utöva sin 
funktion i det framtida psykologiska försva-
ret beror mycket på hur hotbilden uppfattas 
och vilka normer som styr användningen av 
t ex DIDI som måttstock för informations-
påverkan. Betraktat som mikropraktik kan 
bemötande av informationspåverkan på tak-
tisk nivå därför förstås som behäftad med 
liknande problemstrukturer som kamera-
övervakningen, även om de båda praktiker-

na naturligtvis utgör helt olika verksamheter. 
Detta förhållande i identifieringen av infor-
mationspåverkan ökar känsligheten i bemö-
tande-aspekten av densamma. Måttstocken 
som appliceras – den normativa grunden för 
arbetet – bör därför betraktas som partitur 
för den orkester som utgör det psykologiska 
försvaret. Det är sannolikt här som den nya 
myndigheten finner en av sina primära nyt-
tofunktioner – som dirigent för orkesterns 
olika sektioner.

Slutsatser
Denna artikel är ett delresultat av projektet 

”Mythbusting i en ding ding värld?”. Det rå-
der ingen tvekan om att dagens verklighet 
tangerar den gamla tidskriften En ding ding 
värld i termer av oväntade och otroliga hän-
delser blandat med en ordentlig dos lögner 
och påhitt. När sociala medier mobiliseras 
som vapen länder emellan – se Tong m fl – 
påverkar den omfattande desinforma tionen 
emellertid centrala aspekter av det svens-
ka demokratiska statsskicket. Reaktionen 
på detta är bland annat det psykologiska 
försvaret.85

Resultat
Resultatet av denna artikel bygger på anta-
gandet att psykologiskt försvar är sådan verk-
samhet som bemöter otillbörlig informations-
påverkan mot svenska intressen. Självklart 
är detta endast en del av vad psykologiskt 
försvar kan utgöra – andra verksamheter 
finns givetvis också, som stöd till mediefö-
retag och värnandet om försvarsviljan. På 
samma sätt består psykologisk krigföring av 
mer än bara informationspåverkan.

Med utgångspunkt i de empiriska data 
som redovisas ovan finns det indikationer 
på att dylika granskningar av misstänkt in-
formationspåverkan skulle accepteras av en 
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majoritet av befolkningen. Artikelns vägle-
dande fråga var

Var går gränsen för hur långt myndigheter 
kan gå i att bemöta misstänkt informations-
påverkan?

Den omformulerades senare till:
Var går gränsen för det psykologiska för-

svarets verksamhet i fredstid?
Frågorna är identiska utifrån de defini-

tioner som används här. Svaret är emeller-
tid långt ifrån enkelt. Att avgöra gränsdrag-
ningsproblematiken är en delikat fråga och 
kan inte avgöras helt baserad på ovanstå-
ende redovisning. Snarare representerar re-
sultaten ovan ett bidrag till en mer omfat-
tande diskussion.

Artikeln visar att det finns stöd för att an-
ta att den svenska befolkningen, med vissa 
reser vationer, är beredd att tillskriva det psy-
kologiska försvaret vittgående befogenheter. 
Både utländska och inhemska medieföretag, 
såväl som individer, bör kunna granskas för 
att man ska råda bot på problemet med des-
information. Huruvida detta gör ett sådant 
psykologiskt försvar legitimt är en annan 
fråga. Ytterligare legala principer och mer 
explicita former av samtycke skulle erfor-
dras för att fastställa legitimitetsfrågan med 
större säkerhet. Analysen ovan är smal i den 
bemärkelse att den endast behandlar det 
förtroende som respondenterna i en studie 
tillskriver det psykologiska försvarets aktö-
rer. En vidare studie skulle kunna diskutera 
frågan om legalitet och ritualiserat samtycke 
(t ex genom val). Vidare för att på så sätt 
närma sig problemet på ett bredare plan. 
Ändå utgör resultaten ett intressant nedslag 
i den pågående institutionaliseringen av det 
psykologiska försvaret.

För legitimitetens skull är det viktigt att 
det psykologiska försvarets normativa bas 
utvecklas på ett transparent och för allmän-
heten förståeligt sätt, något som också har 
framförts i andra sammanhang.86 Detta vi-

sade om inte annat Sveriges Radios gransk-
ning av Facebook gruppen MEWAS, som 
nämndes ovan. En institution som – i alla 
fall ur allmänhetens ögon – uppfattas verka 
på ett så kontroversiellt område som infor-
mationspåverkan behöver visa att den upp-
rätthåller proportionerlighet och opartiskhet 
som ligger till grund för public service, och 
den svenska förvaltningen i allmänhet. Det 
psykologiska försvarets legitimitet bygger 
på medborgarnas acceptans, om än impli-
cit, av den svenska försvarspolitiken. Denna 
artikels bidrag är att den visar hur hög ac-
ceptansen är för vissa typer av åtgärder, och 
hur ambivalent bilden blir när det handlar 
om enskilda individer.

Framtida forskningsbehov
Det står klart att forskningsbehovet i fram-
tiden är stort. Omfattande studier av det 
psyko logiska försvaret som både mikro- och 
makropraktik kommer att behövas för att 
man ska kunna utvärdera vilka åtgärder som 
är effektiva och proportionerliga i en svensk 
och en europeisk kontext. Denna artikel be-
lyser delar av gränsdragningsproblematiken i 
samband med bemötande av informationspå-
verkan, men hur det psykologiska försvaret 
ska fungera och vilka typer av insatser som 
det kommer att resultera i är fortfarande 
öppna frågor. Vilka kompetenser bör olika 
delar av det psykologiska försvaret ha? Hur 
fungerar samverkan mellan samhällets olika 
typer av aktörer i detta nya institutionella 
landskap? Hur kan samverkan med civil-
samhället och näringslivet utvecklas? Vem 
sköter tillsyn och hur ska det psykologiska 
försvarets effektivitet utvärderas? I takt med 
att det framtida psykologiska försvaret blir 
tydligare behöver också de etiska och insti-
tutionella avgränsningsfrågorna besvaras. 
Detta är en viktig framtida uppgift för både 
den politiska ledningen och forskarsamhället.
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Utöver detta finns ett stort antal mer ope-
rativa frågor som idag framstår som allt mer 
brisanta: Hur ska människor som påverkats 
av desinformation ”vinnas tillbaka”? Hur 
kan informationspåverkan förebyggas med 
hjälp av den ”orkester” som utgör det svens-
ka psyko logiska försvaret? Fungerar fakta-
granskningar i Sverige på samma sätt som 
t ex i USA, varifrån huvuddelen av forsk-
ningen på området kommer? Hur långt bör 
det psykologiska försvarets kontakter med 
t ex den privata sektorn utvecklas, givet att 
ansvarsutkrävande ska vara möjligt? Dessa 
och liknande frågor är mycket viktiga att 
snart få goda svar på.

Stort forskningsintresse gäller även den 
svenska coronastrategin som fallstudie för 
det psykologiska försvaret. I det desinfor-
mationslandskap som uppstått i samband 
med pande min har det stundtals varit svårt 
att avgöra skillnaden mellan desinforma-
tion och folkhälso politisk debatt. Covid-
19-pandemin tydliggör de svåra gränsdrag-
ningar som finns beträff ande bemötande av 

informationspåverkan. Den kan därför tjäna 
som ett intressant område för att studera 
frågor som kontroll över internet, statens 
legitimitet och utövandet av demo kratiska 
fri- och rättigheter.

Ur samhällsvetenskapligt perspektiv kan 
en mer omfattande studie med utgångspunkt 
i t ex Beethams grundläggande uppdelning 
av legitimitetens delmängder – överensstäm-
melse med legala och moraliska normer, och 
explicit samtycke – utformas som undersö-
ker det psykologiska försvarets legitimitet 
på allvar. Samtidigt behöver kännedomen 
om antago nistiska hot och aktörer stärkas 
gällande metoder, inflytande i Sverige och 
utomlands, motiv och drivkrafter. En myn-
dighet för psykologiskt försvar har god möj-
lighet att styra forsk ningen i rätt riktning.

Författaren är fil dr och forskare vid Total-
försvarets forskningsinstitut, där han arbe-
tar med frågor om hybrida hot, psykologiskt 
försvar och vilseledning i digitala miljöer.
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