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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka hur allmänheten uppfattar informationspåverkan från främmande makter. 
För att uppnå studiens syfte användes metoden webbenkäter för att få en bred bild av allmänhetens uppfattning 
om informationspåverkan från främmande makt. Enkäten disponerades på författarnas sociala medier och 
besvarades av 140 individer. Resultatet visar att allmänheten uppfattar att informationspåverkan från 
främmande makter är svårt att greppa. Det finns en stor tvetydighet hos allmänheten gällande vad 
informationspåverkan från främmande makt är. Resultatet visar att den största delen av respondenterna inte 
uppfattar att de utsätts för informationspåverkan. Respondenterna anser att informationspåverkan från 
främmande makt är en risk för samhället men inte för individen, vilket tidigare studier inte håller med om. 
Resultatet analyseras och diskuteras i en kombination av tidigare studier samt med teorin riskperception. 
Slutsatserna i arbetet är att kommunikation och media spelar en stor roll i hur allmänheten uppfattar 
informationspåverkan som en risk. En annan slutsats är att allmänheten och experter har olika kunskapsnivåer 
vilket gör att de uppfattar risken med informationspåverkan på olika sätt. Även diverse kognitiva sårbarheter 
har en stor betydelse för hur allmänheten uppfattar informationspåverkan från främmande makt. 
 
Nyckelord: informationspåverkan, främmande makt, riskperception, kommunikation, hybridhot 
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1. Inledning 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (2018) menar att informationspåverkan från 
främmande makt utgör ett stort hot mot dagens samhälle. Informationspåverkan från främmande makt hotar 
att utnyttja sårbarheter som förekommer i demokratiska länder med syftet att främja främmande makters 
fördelar. Samhällets insatser har ökat i att identifiera, bemöta och hantera de hot som kommer från 
informationspåverkan från främmande makt (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2018, s. 11).  
 
MSB (2019) beskriver att för fem år sedan, 2014, bestämde Sveriges regering att myndigheter ska ha förmågan 
att identifiera och bemöta informationspåverkansaktiviteter. Därav gav regeringen MSB i uppdrag att möta 
och sprida kunskap om informationspåverkan från främmande makt. Genom MSB:s uppdrag från regeringen 
samarbetade MSB med Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet i syfte att 
sammanställa den forskning som fanns om informationspåverkan. Sammanställningen resulterade i att Lunds 
universitet år 2018 lanserade en forskningsrapport som handlade om att förstå och öka medvetenheten om 
informationspåverkan. Ur forskningsrapporten framställdes en handbok om informationspåverkan (MSB 
2019). Enligt Pamment, Nothhaft och Fjällhed (2018) riktades handboken främst till offentliga 
kommunikatörer på grund av att informationspåverkansaktiviteterna kan starta där. Handboken ska öka 
förståelsen om informationspåverkan så kommunikatörerna kan bemöta denna typ av hot, men handboken är 
även till för allmänheten. Samhället efterfrågar kunskap om informationspåverkan. Efterfrågan har lett till att 
både bevakningsansvariga myndigheter och allmänheten bör inneha en medvetenhet och förmåga att hantera 
informationspåverkan från främmande makt (Pamment, Nothhaft & Fjällhed 2018, s. 3).  
 
Myndigheter arbetar dagligen med informationspåverkan från främmande makter, men hur ser allmänhetens 
uppfattning ut om informationspåverkan? Om allmänheten inte har medvetenheten om att 
informationspåverkansaktiviteter ökar i samhället, kommer, som nämnts ovan, sårbarheten i demokratiska 
länder utnyttjas av främmande makter. Det som kommer att undersökas i denna studie är hur människor 
uppfattar informationspåverkan från främmande makter. Undersökningen utförs med hjälp av att samla in data 
genom enkäter, som sedan ställs emot tidigare studier och teorin riskperception. MSB arbetar med att sprida 
kunskap hos bevakningsansvariga myndigheter men även med att sprida kunskap hos allmänheten. Här finns 
det ett stort glapp, då det inte finns speciellt mycket forskning, fakta eller information om allmänhetens 
uppfattning om informationspåverkan. Därav kommer studien att utgå från allmänhetens perspektiv och hur 
de upplever sig påverkas av informationspåverkan.  
 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur allmänheten uppfattar informationspåverkan från främmande 
makt.  
 

1.2 Frågeställning 
Följande frågeställning har utformats för att besvara syftet med studien: 
 

● Vilken uppfattning har allmänheten om informationspåverkan från främmande makt? 
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1.3 Begrepp 
Nedan redovisas relevanta begrepp som ska hjälpa läsaren att förstå innebörden av detta arbete.  
 
Informationspåverkan - Handlar om att en stat eller organisation påverkar allmänhetens uppfattning, 
beteende och känslor med vilseledande eller felaktig information. Informationspåverkan utförs för att få 
människor att agera i olika frågor, det vill säga i den riktning som gynnar främmande makt (DinSäkerhet 2018). 
I detta arbete kommer en stat, organisation eller aktör som använder informationspåverkan som en strategi för 
att vilseleda människor benämnas för främmande makt eller antagonisk aktör.  
 
Perception - I detta arbete kommer begreppet perception samt riskperception relatera till hur Slovic behandlar 
begreppet. Enligt Slovic (2000) handlar perception om hur människor uppfattar och tar till sig information från 
omgivningen (Slovic 2000, s. 14). Det vill säga att individens perception är individens uppfattningsförmåga 
av olika typer av information.   
 
Hybridhot - Hybridhot är en blandning av olika handlingar och metoder som används av aktörer genom 
anpassade strategier för att påverka dem som hoten är riktat mot. Hoten förhåller sig inom gränsen mellan fred 
och krig och ses därför inte som en formell krigsförklaring. Handlingarna och metoderna inkluderar 
exempelvis att sprida desinformation (NATO 2018).  
 
Gråzon - Detta arbete utgår från att begreppet gråzon handlar om ett tillstånd mellan krig och fred. Det kan 
även vara en konfliktsituation där olika strategier och maktmedel används mot bland annat civilsamhället. 
Gråzon är även en benämning för hybridkrigföring (Jonsson 2018, s. 11). 
 
Annektering - Annektering innebär att en stat tar över ett territorium med exempelvis våld eller annan 
maktutövning och gör det territoriet till en del av det egna landet (Säkerhetspolitik 2014).    
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2. Tidigare forskning och studier 
Här följer nu en genomgång av tidigare forskning och tidigare studier om informationspåverkan från 
främmande makt. 
 

2.1 Tidigare forskning 
Det har inte funnits mycket tidigare forskning om allmänhetens uppfattning om informationspåverkan från 
främmande makter. Detta har gjort att arbetet kommer att använda sig av både tidigare forskning och tidigare 
studier. Härnäst presenteras tidigare forskning som kommer hjälpa till att tolka resultatet från 
enkätundersökningen. Därefter beskrivs en definition av informationspåverkan sen sedan följs av den adekvata 
fakta. 
 
Daniel och Eberle (2018) analyserar från ett sociologiskt perspektiv hur det tjeckiska säkerhetslandskapet 
förändrats efter konflikten på Krimhalvön 2014. I konflikten användes bland annat informationspåverkan som 
en metod i krigsföringen. Artikeln utgår ifrån den sociologiska tanken att hot är i första hand sociala 
konstruktioner som samhällen skapat för sig själv. Efter annekteringen av Krimhalvön gjorde tjeckiska 
myndigheter en utredning i vilka hot som är mest framstående idag, där både cyber och hybridhot, som 
inkluderar informationspåverkan, lyftes fram som hotande. I rapporten som producerades lyftes 
informationspåverkan som en del av hybridkrig fram som ett helt nytt begrepp som tjeckerna var offer av. 
Tanken var att ett mer helhetsmässigt sätt behövdes för att gardera sig mot dessa nya hot (Daniel & Eberle 
2018, s. 907).  
 
Annekteringen av Krim förändrade riskperceptionen hos de tjeckiska myndigheterna och förändrade hur 
tankarna gick kring möjliga konflikter (Daniel & Eberle 2018, s. 907). Tjeckiska myndigheter blev alltmer 
medvetna om hybridkrig som en akut hotande konflikt vilket gjorde att de snabbt påbörjade åtgärder för att 
konkurrera detta hot (Daniel & Eberle 2018, ss. 907–908). Denna artikel analyserar också sammansättningen 
av individer som jobbade för att öka medvetenhet om informationspåverkan i Tjeckien och de faktorer som 
ledde till att hybridhot myntades som ett aktuellt begrepp i Tjeckien. För att lyfta medvetenheten om problemet 
jobbade en stor grupp tillsammans. Gruppen bestod inte endast av olika myndigheter, utan också journalister, 
forskningscenter och militär. Nyckeln till att medvetenheten i landet ökade är gruppens lyckade samarbete 
mellan forskare, myndigheter och journalister (Daniel & Eberle 2018, ss. 917–924).  
 
De Keersmaecker och Roets (2017) studerar hur människor anpassar eller ändrar sitt omdöme om en 
information efter att de fått reda på att informationen inte stämmer. Studien visar att människor med lägre 
kognitiv förmåga har svårare att ändra uppfattning när de en gång har blivit försedda med felaktig information. 
Studien medför en grund som förklarar vilken påverkan fake news och felaktig information kan ha för påverkan 
vid exempelvis val. I detta fall visar artikeln att människans kognitiva förmåga har stor betydelse för hur olika 
typer av information påverkar individen (De Keersmaecker & Roets 2017, s. 110). 
 
Efter presidentvalet 2016 i USA forskade Guess, Nagler och Tucker (2019) olika bakomliggande faktorer där 
frekvensen var hög till att retweeta inlägg på internet. Det framhävs att äldre människor har en tendens att dela 
och retweeta desinformerade inlägg på sociala medier sju gånger oftare än yngre människor (Guess, Nagler 
och Tucker 2019, s. 1). Tillvägagångssättet är en typisk metod för användbara strategier inom 
informationspåverkanskampanjer, vilket kommer att förklaras senare i arbetet. Informationspåverkan handlar 
inte bara om att det är människor som har en tendens att sprida falsk information utan det framhävs även av en 
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forskning som utfördes efter Storbritannien röstade för att lämna EU 2016. Bastos och Mercea (2017) menar i 
en artikel att det bland annat skapades över 13 000 nya Twitterkonton som sedan försvann direkt efter valet 
var genomfört. I artikeln framhävs det även att informationspåverkansaktiviteter pågick både innan och under 
valet samt runt omröstningarna (Bastos & Mercea 2017, s. 13–14). Statistik som tagits fram efter 
brexitomröstningen visar att äldre människor (65+) röstat för att lämna EU mycket oftare än yngre människor 
(Statista 2019). 
 
Rotarescu (2016) skriver om vilka olika metoder som har använts vid konflikten på Krimhalvön. En 
kombination av många metoder, nya som gamla, har använts för att uppnå ett önskat resultat, det vill säga att 
få kontroll över halvön. Rotarescu skriver att information använts som vapen, och har varit en del av konflikten 
(Rotarescu 2016, s 153). Rotarescu skriver också att dela falsk information om internationella organisationer 
har använts som vapen för att uppnå specifika mål. Hon kallar det en politisk teknologi (Rotarescu 2016, s 
154).  
 
Studierna som nämnts ovan är konkreta exempel på forskning som finns inom informationspåverkan. Det 
forskningarna har gemensamt är att informationspåverkan är ett högaktuellt ämne som många myndigheter 
reagerar på. Därför är det relevant att studera hur informationspåverkan relaterar till människors kognitiva 
förmåga, och försöka förstå hur allmänheten uppfattar informationspåverkan från främmande makter. Som 
nämnts tidigare har det varit svårt att hitta renodlad och peer reviewed tidigare forskning om hur allmänhetens 
uppfattning ser ut rörande informationspåverkan från främmande makt. Det är en anledning till att det finns ett 
behov av att denna studien utförs, det är viktigt att öka den akademiska förståelsen gällande hur människor 
uppfattar informationspåverkan. Det är därtill också viktigt att förstå hur allmänheten uppfattar 
informationspåverkan, för att det är medborgarna som blir påverkade av både de aktuella kampanjerna samt 
konsekvenserna som följer från informationspåverkan. Härnäst följer fakta om informationspåverkan från 
främmande makt för att tydliggöra olika aspekter av fenomenet.  
 

2.2 Informationspåverkan från främmande makt 
Detta arbete utgår från att definitionen på informationspåverkan från främmande makter är i liknande med 
MSB:s definition:  

 
“Informationspåverkan, eller kognitiva påverkansaktiviteter, från främmande makt genomförs i syfte 
att påverka målgruppers uppfattningar, beteenden och beslutsfattande till främmande makts fördel. 
Vilseledning, desinformation och propaganda i informationsmiljön är exempel på 
informationspåverkan. Informationspåverkan från främmande makt genomförs både enskilt och som 
en del i en större påverkansoperation” (MSB 2017). 
 
“...hostile actors use their influence tools in manners that attempt to sow instability or curtail the 
sovereignty of other nations and independence of institutions (The European Centre of Excellence for” 
Countering Hybrid Threats 2019). 
 

Enligt Jonsson (2018) är informationspåverkan ett hot som har funnits under en längre tid men på senare tid 
har blivit mer aktuellt. Informationspåverkan från främmande makt är en metod som används i den så kallade 
gråzonen mellan fred och krig. Det är inte ett direkt militärt angrepp utan informationspåverkan är en 
gråzonstrategi. Informationspåverkan är en antagonisk aktivitet som inte är avsedd för att ses som direkt 
krigsföring. Främmande makter och antagoniska aktörer har ökat denna typ av strategitänk. Denna ökning är 
för att strategin visats vara effektivt och gett resultat i främmande makts långsiktiga mål (Jonsson 2018, s. 3).  

http://openaccess.city.ac.uk/view/creators_id/marco=2Ebastos.html
http://openaccess.city.ac.uk/view/creators_id/dan=2Emercea=2E1.html
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Även Pamment, Nothhaft och Fjällhed (2018) framhäver att informationspåverkan från främmande makt pågår 
inom en gråzon där främmande makt ständigt försöker påverka legitimiteten i liberala demokratier. 
Användning av informationspåverkansaktiviteter är en någorlunda enkel strategi då dessa kampanjer utnyttjar 
demokratiska system genom att lura människor till att aktiviteterna ser legitima ut. Informationspåverkan från 
främmande makter är alltså olika typer av försök till att påverka människors uppfattning, beteenden och 
beslutstaganden med syftet att skapa egen vinning. Försöken kan exempelvis ha i syfte att påverka hur 
människor tycker om diverse politiker, andra beslutsfattare eller negativt påverka Sveriges allmänna 
uppfattning. Främmande makter utnyttjar den sårbarhet som finns i de fria och öppna debatterna genom att 
sprida ut propaganda och felaktiga meddelanden med hjälp av bland annat falska konton (Pamment, Nothhaft 
& Fjällhed 2018, ss. 14–16).  
 
Det kan vara svårt för allmänheten att få kunskap om informationspåverkan från främmande makt. Detta 
förtydligar Perski (2017) med att säga att informationspåverkan från främmande makt är ett samlingsnamn för 
många olika strategier som försöker påverka individens uppfattning. Fake news, desinformation och annan 
propaganda är några tillvägagångssätt inom informationspåverkansförsök som kommer från främmande makt 
(Perski 2017). Någonting som försvårar allmänhetens chans att förstå informationspåverkan från främmande 
makt är att det finns en tvetydighet gällande informationspåverkan. Lundquist (2018) framhäver exempelvis 
hur informationspåverkan och fake news inte är samma sak. Det sistnämnda begreppet har tappat sitt värde 
och betyder mest falsk information medan informationspåverkan är mer konkret. Informationspåverkan är en 
av de enklaste och mest förekommande kommunikativa metoder som syftar att polarisera samhällen. 
Informationspåverkan från främmande makter utförs genom flera olika metoder som exempelvis sprida 
felaktiga, påhittade eller manipulerade nyheter. Någonting som framhävs här är att allmänheten bör ha en 
kritisk förmåga när de möts med dessa påverkansförsök (Lundquist 2018).  
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) beskriver att efter det amerikanska valet 2016 utsattes för 
informationspåverkan från främmande makt. Efter valet har studier gjorts som framhäver att syftet med 
påverkansförsök är att undergräva förtroende för demokratin och infrastrukturen i samhället. 
Informationspåverkansförsök kan även vara att försöka splittra sammanhållningen i ett land, påverka 
allmänheten, politiker och tjänstemän till dess egen fördel. Därför behövs en ökad medvetenhet hos 
medborgare om vad informationspåverkan innebär eftersom främmande makt vill splittra de samhällen som 
utsätts för informationspåverkan (SKL 2019).      
 
Främmande makt vill splittra samhällen, förtydligar Oksanen (2018), journalist, som berättar att 
informationspåverkan från främmande makt handlar om att bryta ner samhällets förtroende för medier, 
myndigheter och andra inflytande aktörer, vilket görs för att enklare få inflytande över samhället (Oksanen 
2018, s. 1). Det framhävs även att en av de som utgör påverkansförsök mot Sverige är bland annat Ryssland, 
där grundtanken är att splittra EU men också att skapa en kaosartad bild över hur det svenska samhället ser ut 
(Oksanen 2018, s. 3). Vet allmänheten om att samhället blir utsatt? Oksanen (2018) framhäver även hur MSB 
blev utsatt för ett informationspåverkansförsök sommaren 2018. Påverkansförsöket baserades på en äldre 
händelse, Västmanlandsbranden 2014. Under 2014 tackade Sverige nej till erbjudandet från ryska brandflyg 
då hjälpen redan fanns på plats. Fyra år senare spreds falska nyheter om att Sverige skulle ha tackat nej till 
Rysslands erbjudande på grund av russofobi (Oksanen 2018, s. 7). Detta är ett exempel på hur 
informationspåverkan använts för att skapa ett narrativ som inte är sant.  
 
Främmande makter använder informationspåverkan som en metod för att påverka människors uppfattning. Det 
sker i hela världen men antas i norden komma från ryskt håll. På grund av nordens geografiska läge framhävs 
det hur proryska röster används för att utföra informationspåverkansaktiviteter. Ukraina och Georgien är 
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kontinuerligt drabbade av denna typ av påverkanskampanjer och har varit utsatta under en lång tid. I Finland 
och Sverige pågår det informationspåverkansaktiviteter. Länder som är ganska befriade från 
informationspåverkanskampanjer är Norge och Danmark (Ekholm 2017).  
 
Det som presenteras ovan är fakta från myndigheter och aktörer med lång erfarenhet och expertis inom ämnet. 
Vi vill klargöra att det saknas ett perspektiv i hur allmänheten upplever sin kunskap om informationspåverkan. 
Vi tror att det måste finnas ett samarbete mellan alla inblandade aktörer för att ha en hög motståndskraft mot 
informationspåverkan från främmande makt. Som nämnts ovan ökar informationspåverkanaktiviteter, och 
därför krävs det ett samarbete mellan alla inblandade aktörer. Samarbete mellan aktörer behövs för att 
gemensamt ha förmågan att förstå och bemöta informationspåverkan från främmande makt. 
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3. Teoretiskt ramverk 
Här redovisas det teoretiska ramverket som använts för att få svar på forskningsfrågan, det vill säga vilken 
uppfattning allmänheten har om informationspåverkan från främmande makt.  
 
Paul Slovic skriver om hur individer ser på risk samt hur risker skapas av och i ett modernt samhälle idag. Det 
kopplas ihop med informationspåverkan genom att informationspåverkan är en specifik risk för den moderna 
världen. Sociala medier och internet möjliggör att informationspåverkan kan spridas på ett annat sätt som inte 
funnits förr. I studien används Slovics forskning kring riskperception för att koppla dessa två ämnen; 
informationspåverkan och perceptionen av risk.  
 
Slovic (2000) är en riskforskare som skrivit mycket om riskperception. Med riskperception menas hur olika 
individer uppfattar risker. Många saker påverkar riskperception till exempel vilka upplevelser individen har 
varit med om tidigare i livet (Slovic 2000, ss. 14–15). Teoriramen i denna studie är från boken Perception of 
Risk, skriven av Slovic år 2000. Härnäst följer presentation av bland annat de centrala begreppen som spelar 
en stor roll i hur individer ser på risker. Sedan kommer relevanta begrepp användas för att analysera 
studieresultatet.  
 
Slovic (2000) skriver att begränsad rationalitet är ett begrepp som förklarar att individens riskperception är 
beroende på individens kognitiva begränsningar. Det finns många kognitiva begränsningar. Begränsad 
rationalitet innebär att individer på grund av sina begränsningar försöker göra en förenklad modell av ett 
problem för att klara av att analysera det och hitta en lösning till problemet. Utmaningen formas då av att de 
flesta problem idag inte är enkla, de är komplexa, svåra och multifacetterade. Det innebär att en förenklad 
modell inte kan nå till den optimala lösningen utan hamnar vid sidan om det optimala (Slovic 2000, s. 4).  
 
Föreställningen av tillgänglighet är ett annat begrepp som kommer ha betydelse i studien. Enligt Slovic (2000) 
innebär föreställningen av tillgänglighet att människan inte har de kognitiva verktygen till att analysera hur 
stor risk det är att någonting händer utan att titta på sina egna upplevelser först. Individer som lever i ett 
samhälle som ofta drabbas av en risk upplever en högre chans att samhället kommer drabbas igen än om denna 
risk hade drabbat ett annat samhälle. Till exempel om ett samhälle drabbas av översvämningar upplever 
individerna som blivit drabbade av översvämningen en hög risk att bli drabbad igen. Upplevelsen behöver inte 
stämma överens med statistik eller objektiv fakta utan om en individ blir drabbad upplevs det vara högre risk 
att bli det igen, oberoende av vad statistiken säger om saken i fråga (Slovic 2000, ss. 14-15). Detta blir särskilt 
klart när det gäller naturkatastrofer såsom översvämningar men det är även möjligt att koppla till andra hot, 
som informationspåverkan.  
 
Slovic (2000) skriver att forskning inom detta område är fortfarande i tidiga skeden men det står klart att 
individer har svårt att göra objektiva beslut gällande risker. Människans kognitiva förmåga är helt enkelt inte 
helt planerat för det. Vi har, sammanfattningsvis, en helt för stor tilltro till vår förmåga att fatta beslut när vi 
är pressade (Slovic 2000, s. 22). Slovic (2000) skriver att det krävs mycket jobb för att få individer att analysera 
fenomen bättre i pressade situationer. Ett tillvägagångssätt som han lyfter fram är att lära individen att läsa av 
statistik, för det är många som saknar den förmågan idag. Denna undervisning kunde ske till exempel i skolan 
för att försäkra att elever och vuxna har den förmågan som behövs att analysera statistisk relevans (Slovic 
2000, s. 49).  
 
Slovic (2000) har också forskat i hur riskperceptionen mellan vanliga människor (laypeople) och experter 
skiljer sig. Den största skillnaden mellan vanliga människor och experters riskperception finns i hur stor 
sannolikhet de upplever att en risk ska förverkligas samt hur stora konsekvenser en katastrofal händelse skulle 
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få. Experter bedömer både sannolikheten och de potentiella konsekvenserna som lägre än lekmän (lekmän i 
denna benämning är allmänheten). Kognitiva begränsningar kombinerat med media som visar en viss subjektiv 
sida av problemet kan leda till att individer har svårt att bedöma hur allvarlig en risk är. Detta gäller inte bara 
vanliga människor, utan också experterna som inte kan bedöma hur farliga vissa risker är. Kognitiva 
begränsningar i kombination med andra svårigheter gällande att bedöma riskerna, gör att vi inte har förmågan 
att bedöma objektivt hur riskabelt en viss sak verkligen är. Samtidigt skapar det problem gällande vem som 
skall bestämma. Experterna har inte heller möjligheten att bedöma objektivt och neutralt hur stor en viss risk 
är. Därför skapas det stora problem när individer ska prioritera vilka risker och kriser som är farligast. Ingen 
har, tyvärr, en neutral och objektiv åsikt (Slovic 2000, ss. 152–153).  
 
Att informera individer om risk är enligt Slovic (2000) ett annat tema som lyfts fram i boken. Människor är 
idag mer medvetna om risker vilket generellt är en positiv sak eftersom det möjliggör att människor kan göra 
bättre val i sin vardag. Samtidigt skapar det vissa utmaningar eftersom det är väldigt svårt att informera 
individer om risker på ett neutralt och informativt sätt. Det krävs enkla och lättförstådda metoder för att 
kommunicera kring extremt komplexa och tekniska fenomen, vilket inte är lätt (Slovic 2000, s. 166).  
 
Slovic (2000) fortsätter med fokus på hur vi kommunicerar om diverse risker till allmänheten. Som tidigare 
skrivits, påverkas individers riskperception av tidigare upplevelser men även hur minnesvärda riskerna är. 
Människor har en stark tendens att komma ihåg risker som är dramatiska men ignorera risker som är statistiskt 
sätt farligare då de kan anses vara tråkigare. Dramatiska och tragiska olyckor som flygolyckor är lätta att 
komma ihåg, och därför överuppskattas faran och den statistiska sannolikheten i dessa. Att risker 
överuppskattas försvårar en effektiv riskkommunikation. Riskkommunikation kan i värsta fall skapa rädsla 
och frustration, vilket vill undvikas (Slovic 2000, ss. 184–185).  
 
Enligt Slovic (2000) är det svårt att förändra polariserade positioner med utbildning. Människors synsätt 
förändras långsamt och är väldigt uthålliga. Människor har även svårt att ändra uppfattning när någonting går 
från att vara rätt till fel. När folk inte har en förutbestämd åsikt är motsatsen sann. Folk som inte har en 
förutbestämd åsikt om risker kan lätt manipuleras till att tänka att något annat är rätt. Detta beror på hur 
informationen är framställd, om informationen är framställd rätt kan den få individer att tro på något som 
absolut inte är sant, även om forskning bevisar motsatsen.  
 
Slovic (2000) skriver att massmedia spelar en viktig roll i hur någonting presenteras för allmänheten. Kritik 
mot massmedia består av att de inte gett medborgare en tillräckligt nyanserad bild av vilka risker som är farliga 
och hur farliga de kan vara. Som exempel i boken används kärnkraft, där kritik riktas mot massmedia för att 
de fått kärnkraft att se farligare ut än vad det enligt experterna i verkligheten är. Samtidigt försvaras media i 
boken. Då risker i dag blir allt mer tekniska och komplexa är det omöjligt för journalister att lägga sig in i varje 
risk på det djup som skulle krävas för att ge en riktigt nyanserad bild av problemet i fråga (Slovic 2000, s. 
192). Slovic föreslår följande åtgärd för att förbättra medias förmåga att kommunicera om risker på ett 
nyanserat sätt; var medveten om problemet. Media ska söka information aktivt, och ämna att träffa forskare 
och människor som jobbar med risker ofta för att få fram en nyanserad bild (Slovic 2000, ss. 193–194). Något 
som också föreslås är möjligheten av att forska mer och skapa ett teoretiskt ramverk för medias roll i 
riskkommunikation.  
                                                      
Slovic (2000) skriver om rollen tillit har i ett demokratiskt samhälle. Tillit är nyckeln till ett trovärdigt 
demokratiskt samhälle. Samtidigt är tillit något som är väldigt enkelt att attackera. En avsaknad av tillit ligger 
bakom debatten kring hur teknologiska hot ska hanteras och är en av förklaringen till varför debatten kring hot 
är så kontroversiell (Slovic 2000, ss. 316–317). Slovic (2000) framhäver att hot uppfattas som mindre farliga 
om hoten kommer från källor som individen litar på. Ett exempel är röntgenmaskiner som inte ses som 
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livshotande eftersom de används av medicinsk personal. Samtidigt används samma ämnen i kärnkraftverk där 
de upplevs vara hotfulla och potentiellt livshotande. Tillit spelar en enorm roll i hur individen formar sin 
riskperception, gällande vad som går att lita på och vad som är farligt. Tillit är dock inte problemfritt utan det 
skapar utmaningar eftersom tillit är något som hela tiden måste rekonstrueras. Att bygga upp tillit är svårt och 
tidskrävande men att förstöra tillit går i ett ögonblick. Det är enklare att påverka individer genom att minska 
tilliten än att upprätthålla den. Detta beror på två saker, dels att media enklare informerar oss om händelser 
som minskar vår tillit, till exempel att det har hänt en säkerhetshändelse vid ett kärnkraftverk. Det andra handlar 
om att individen enklare dras och tror på fakta som är negativt laddat. Även om individen i princip skulle ha 
samma förmåga att ta in fakta oberoende om det är negativt eller positivt laddade händelser, så visar forskning 
att individer inte värdesätter dem på samma sätt. En positiv nyhet ökar inte individens tillit lika mycket som 
en negativ nyhet minskar på den. Detta kallas tillitens asymmetri (Slovic 2000, ss. 317–318).  
 
Dessa begrepp används för att analysera vad som påverkar riskuppfattningen bland respondenterna. Slovic 
behandlar inte risker som informationspåverkan men det ansågs ändå ha hög relevans för denna studie. Den är 
relevant eftersom de kognitiva processerna i människans hjärna är likadana. Slovic fokuserar också mycket på 
media som har en central roll i varje demokratiskt samhälle. Media har en viktig roll i att informera medborgare 
om möjliga hot men det är inte problemfritt. Slovic analyserar också tillit, kommunikation och demokrati, 
begrepp som är relaterade till informationspåverkan. Teoriramen kopplas till studiens syfte på följande vis; 
eftersom vi vill veta hur individer uppfattar informationspåverkan handlar det till sist om riskperception. Det 
vill säga om hur medvetna allmänheten är om vad som hotar dem. Då ingen specifik forskning gjorts gällande 
varför individer ser eller inte ser informationspåverkan som hot, ger Slovics forskning en bra insikt i vilka av 
människans kognitiva funktioner som begränsar förmågan att analysera nivån på risk för olika händelser. 
Denna teori ska hjälpa till att förstå hur allmänheten uppfattar informationspåverkan från främmande makt. 
Ovan skrivna begrepp kommer användas för att analysera och försöka hitta en förklaring till varför 
uppfattningen om informationspåverkan ser ut som den gör. Kognitiva sårbarheter spelar en stor roll i hur 
individer fattar beslut och uppfattar risker som informationspåverkan. Kognitiva sårbarheter kan vara en 
bidragande faktor till att vi inte ser den sanna risken med informationspåverkan från främmande makt.  
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4. Metod för insamlad empiri 
Metoden för datainsamling utfördes med hjälp av webbenkäter för att nå ut till så många människor som 
möjligt. Författarna till denna studie är två kvinnor i åldrarna 20–30 år, som kommer från Sverige samt Finland 
och har studerat det treåriga Risk- och Krishanteringsprogrammet på universitetet i Östersund. Nedan följer 
en presentation av metodens innebörd samt hur arbetets gång utspelades. Därefter följer en genomgång av 
arbetets reliabilitet och validitet som avslutas med en beskrivning av etiska ställningstaganden som gjorts under 
studiens gång. Vi har valt att benämna de som har svarat på enkäterna för respondenter.  
 

4.1 Metodval 
I detta arbete valdes metoden webbenkäter att samla in data med. Det webbaserade arbetsprogrammet 
Surveymonkey användes som tillvägagångssätt för att skapa, samla in och analysera data. Webbaserade 
enkäter som distributionsform valdes för att det är ett snabbare tillvägagångssätt för att nå ut till människor. 
Tanken slog oss att även intervjuer skulle vara ett bra alternativ till att samla in data på, men eftersom intresset 
ligger i att nå ut till så många i samhället som möjligt valdes enkäter. Enkäter valdes även för att 
informationspåverkan från främmande makt kan vara ett svårt ämne att få uppfattning om. Vid intervjuer hade 
det varit större chans att intervjueffekten skulle uppstå och påverka informanternas svar. Med enkäter blev 
frågorna standardiserade vilket betyder att alla respondenter fick frågorna presenterade på samma sätt. 
Ejlertsson (2014) framhäver även att använda enkäter minskar risken för intervjueffekten vilket menas att vi 
som intervjuare inte påverkar respondenterna med sättet vi ställer frågorna på (Ejlertsson 2014, s. 12). 
 

4.2 Avgränsningar och urval 
Efter att metoden valts är nästa steg vilka avgränsningar och urval som bör göras för att hitta det studiens syfte 
är ute efter (Ahrne & Svensson 2015, s. 22). 
 
Syftet med studien var att få reda på hur allmänheten uppfattar informationspåverkan från främmande makter. 
Därför undersöktes hur distributionen av enkäten skulle ske för att nå så hög spridning som möjligt. Det 
resulterade i att enkäten delades på våra sociala medier och med våra kontakter, vilka i sin tur var fria att dela 
enkäten vidare. Det betyder att vi använde oss av något som kallas för snöbollsurval. Enligt Statistics How To 
(2014) ska insamlingsmetoden symbolisera en snöboll som rullas i snön där snöbollen samlar på sig mer snö 
och blir större och större. Med andra ord rekommenderas det hela tiden in fler människor till att delta i studien 
och sprids vidare till fler människor. Snöbollsurval är inte ett obundet slumpmässigt urval (OSU) (Statistics 
How To 2014). Att studien inte har ett obundet slumpmässigt urval finns det medvetenhet om, det vill säga att 
alla människor inte har haft samma möjlighet till att delta i denna studie. Trots att studiens urval inte är OSU 
valdes ändå snöbollsurvalet. Snöbollsurvalet kanske inte var det bästa valet men möjligt det snabbaste sättet 
att få in en bredare bild av allmänhetens uppfattning om informationspåverkan från främmande makt.  
 
De avgränsningar som gjorts i detta arbete är att enkäten delats på våra sociala medier, som Facebook, 
Instagram, LinkedIn, sms och Whatsapp. Enkätens utskick avgränsas till enbart sociala medier. En avgränsning 
till gjordes genom att enkäten var skriven på svenska, vilket betyder att den är avgränsad till svensktalande. 
Urvalet av respondenter var alltså våra kontakter på sociala medier och kontakternas fortsatta nätverk och så 
vidare.  
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Enkäten delades och var möjlig att svara på under sju dagar, och efter sju dagar hade vi fått in 140 svar. Enkäten 
besvarades av 46 stycken män, 92 stycken kvinnor och för 2 stycken som responderade med benämningen 
annat. Respondenternas födelseår har en spridning mellan år 1940 och 2000+. Det vill säga att sex 
respondenter vad födda på 1940-talet, 24 stycken var födda på 1950-talet, 21 respondenter var födda på 1960-
talet, 18 stycken var födda på 1970-talet, 34 respondenter var födda på 1980-talet, 36 stycken respondenter var 
födda på 90-talet och en respondent var född på 2000-talet. Utbildningsnivån är varierande hos respondenterna. 
6 stycken har grundskolenivå, 29 stycken har gymnasialnivå, 18 stycken har yrkesutbildning, 78 respondenter 
har högskole- eller universitetsutbildning, 8 stycken har magister eller master och 1 responderade med 
alternativet annat.  
 

4.3 Tillvägagångssätt 
Den utformade enkäten (se bilaga 2) bearbetades, som nämnts ovan, i Surveymonkey. I programmet arbetades 
det med att forma frågor, samla in svar och analysera resultatet. Först bröts syftet och frågeställningen ner till 
olika delar för att sedan forma frågor som täcker in de olika delarna. Att det är bra att bryta ner forskningsfrågan 
framhävs även av Ejlertsson (2014) vara framgångsrikt för en optimal enkätstudie. Det vill säga att utformandet 
av enkätfrågor ska spegla och forma frågor baserat på syftet med studien och därigenom ta reda på vad och 
hur det ska mätas. Mer konkret skrivs frågeställningen ner, sedan bryts den ner till beståndsdelar, då tanken är 
att spegla och avgränsa arbetets syfte. Sedan formuleras konkreta frågor för att täcka in alla de olika nedbrutna 
områden vilket kallas för operationalisering (Ejlertsson 2014, s. 47).   
 
Några grundläggande regler som detta metodarbete anpassats till gällande hur frågor formuleras kommer 
presenteras härnäst. Ejlertsson (2014) framhäver hur viktigt det är att konstruera frågor efter den målgrupp 
arbetet riktas till. Frågorna ska vara enkla och konkreta utan att tappa meningen eller kunna tolkas på annat 
sätt än menat. Även svarsalternativ ska vara konkreta och ej tolkningsbara, det vill säga att ord som kan 
misstolkas ska bytas ut. Det ska alltså inte finnas någon definitionsproblematik varken i frågor eller svaren 
(Ejlertsson 2014, ss. 52–53). Detta arbetades väl i frågeformuleringen eftersom vårt forskningsområde var bred 
med möjlighet att feltolkas. Frågorna omformulerades för att förenkla förståelsen för respondenterna. Även 
ord som perception kunde vara svåra att förstå för allmänheten, därför byttes det ut till exempelvis uppfattning. 
Det utfördes även ett pilotprojekt för att minska risken av att det slutgiltiga exemplaret skulle feltolkas. Arbetet 
med pilotprojektet kommer behandlas senare i arbetet.  
 
Istället för att bara ställa frågor i enkäten skrevs även påståenden ner. De besvarades med en tregradig skala 
samt öppna svarsalternativ. Det vill säga att först kommer en fråga som exempelvis vilket syfte tror du att 
informationspåverkan från främmande makt har, som följs av påståendet syftet med informationspåverkan 
från främmande makt är… där det sedan följer olika exempel som respondenten kan svara med 
svarsalternativen ja, vet ej, nej. Det fanns även öppna svarsalternativ annat ifall respondenten ville fylla i 
någonting. Svarsalternativen följde en generell logisk ordning vilket även Ejlertsson (2014) framhäver är för 
att respondenten inte ska bli påverkad av sättet alternativen framställs på (Ejlertsson 2014, s 78). Det är inte 
bara svarsalternativen som ska fylla en logisk följd utan även frågorna i enkäten ska arbetas för att 
respondenten inte ska haka upp sig på en fel strukturering (Trost 1986, s.51). 
 
Innan enkäten distribuerades testades, som nämnts ovan, en pilotstudie för att minska risken att formuleringar 
kunde misstolkas. Enkäten skickades till ett par testpersoner i två olika omgångar, vilka besvarade enkäten. 
Då klargjordes det vilka frågor som kunde misstolkas, och även vilka typer av svar testpersonerna kommer att 
ge, vilket gjorde att vissa begrepp och meningar omformulerades. Enligt Ejlertsson (2014) går en pilotstudie 
ut på att när frågorna i enkäten är formulerade skickas den ut till några utomstående personer för att se om 
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frågor eller svarsalternativ exempelvis kan misstolkas eller skapa en definitionsproblematik. Efter att de testats 
justeras de frågor och svar som kunde missuppfattas (Ejlertsson 2014, s. 90).   
 
Innan pilotstudien testades utformades ett följebrev som informerade respondenten om hens rättigheter, vad 
studien handlade om och hur datamaterialet kommer att behandlas (se följebrev i bilaga 1). Det största arbetet 
med att samla in fakta genom enkäter var i utformningen av frågeformuläret. Att det krävs mycket arbete med 
utformningen av enkäten framhävs även av Ejlertsson (2014) som säger att det även är viktigt att arbeta med 
formuleringen av svarsalternativen så det inte uppstår en definitionsproblematik. När frågorna och 
svarsalternativen är standardiserade och korrekt utförda kommer resultatet bli enkelt att tolka (Ejlertsson 2014, 
s. 12). 
 
Efter svaren samlats in i Surveymonkey presenterades resultatet i olika tabeller och figurer som var enkla att 
läsa av och tolka. Efter detta diskuterades och analyserades resultatet med tidigare forskning, teorin 
riskperception och tidigare studier. Detta i syfte till att lyfta fram relevanta aspekter som betonar syftet med 
arbetet. Resultatet formaterades sedan om i egengjorda figurer för att förbättra läsbarheten men även för att på 
ett enkelt sätt presentera studiens resultat.  
 

4.4 Validitet och reliabilitet 
Bedömningar av validitet och reliabilitet vid enkätundersökningar görs där validitet innefattar om enkäten 
mäter det den är avsedd för att mäta. Reliabilitet handlar om denna enkätundersökning i ett upprepande skede 
skulle få samma resultat som tidigare (Ejlertsson 2014, s. 107). Detta arbete har hög validitet då frågorna i 
enkäten speglas tillbaka på arbetets syfte, det vill säga att enkäten mäter det den är avsedd för att mäta. Därför 
bedöms detta arbete ha hög validitet eftersom arbetet studerar och mäter det som är syftet att mäta. Nivån på 
reliabilitet i arbetet anses även den vara hög. För att exemplifiera varför denna studie har hög reliabilitet, är 
eftersom frågorna i enkäten var stabila och standardiserade. Det vill säga att om respondenterna skulle få 
samma frågor igen skulle respondenterna svara samma svar oberoende på vem som skickade ut enkäten. 
 
För att exemplifiera och förtydliga varför studien har en hög validitet är exempelvis eftersom ett pilotprojekt 
utfördes innan enkäten disponerades. Som presenterats ovan testades frågeformuläret i en pilotstudie för att 
säkerställa att frågorna i enkäten mätte det de var avsedd för att mäta. Från att syftet och frågeställningen bröts 
ner i beståndsdelar till att sedan komponera frågor. Frågorna utformades för att besvara arbetets syfte, vilket 
som sagt sedan testades i pilotstudien. Det vill säga att pilotstudien utfördes för att minska risken att frågorna 
var felkonstruerade eller mätte någonting annat som inte var avsett att mäta i vårt arbete.  
 

4.5 Etiska ställningstagande 
Att besvara en enkät innebär att respondenten gör en aktiv handling där själva deltagandet räknas som ett 
samtycke. Om personuppgifter lagras måste det finnas, enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR), ett 
informerat samtycke som bland annat informerar om respondentens rättigheter. Informationen om samtycke 
ska även förklara varför personuppgifterna och informationen behövs, vad syftet är samt hur data lagras och 
under hur lång tid. Respondenten ska även informeras om hens rättigheter, om särskilt möjlighet att ta del, 
ändra hur informationen behandlas och raderas efter avslutat arbete (SurveyXact 2018).   
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Som nämnts ovan utformades ett följebrev (se bilaga 1) som innehöll en text som informerade om samtycke 
för att upplysa och informera respondenterna varför enkätmetoden utfördes. Följebrevet framhävde även att 
syftet med studien var att få en uppfattning om hur allmänheten upplever informationspåverkan från 
främmande makter. Den innehöll även information om hur svaren från enkäten kommer att behandlas samt 
raderas efter avslutad studie. Utöver följebrevet krävdes inte något större etiskt övervägande. Förutom 
bakgrundsfrågorna, det vill säga vilket kön, ålder och utbildningsnivå respondenten har, utfördes ett hårt arbete 
med att avidentifiera frågorna i enkäten, svarsalternativen och texten. Detta för att ingen utomstående ska 
kunna identifiera en respondent utifrån hur och vad hen svarar. Från ställningstagandet som beskrivs ovan 
finns det inga etiska hinder för att ha utfört denna studie. 
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5. Resultat 
Det som följer näst är resultatet från enkätstudien som visualiseras med hjälp av figurer och textbeskrivning i 
syfte att göra resultatet tydligt för läsaren. Studiens resultat undersökte bland annat om allmänheten upplever 
att de vet vad informationspåverkan är samt hur respondenterna upplever sig bli påverkade av 
informationspåverkan. Nedan följer en presentation av resultatet från datainsamlingen.  
 

 
Figur 1. Könsfördelningen bland respondenter. 
 
I figuren ovan visualiseras könsfördelningen bland respondenterna, det visades vara 46 stycken män (32,86 
%) som deltog i studien, 92 stycken var kvinnor (65,71 %) och två stycken responderade med annat (1,43 %). 
Den här frågans svarsfrekvensen ligger på 100 %.  
 

 
Figur 2. Födelseåren hos respondenter indelat i årtionden 
 
Även i denna figur var svarsfrekvensen 100 %. Figur 2 åskådliggör respondenternas födelseår uppdelat i 
årtionden. Indelningen av årtionden gjordes för att lättare överblicka åldersfördelningen bland de svarande. 
Det är sex respondenter födda mellan år 1940–1949, 24 stycken respondenter är födda mellan år 1950-1959, 
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21 stycken respondenter är födda mellan år 1960-1969, 18 stycken respondenter är födda mellan 1970-1979, 
34 stycken respondenter är födda mellan år 1980-1989, 36 stycken respondenter är födda mellan 1990-1999 
och en respondent är född på 2000-talet.  
 

 
Figur 3. Respondenternas utbildningsnivå. 
 
Alla 140 av 140 stycken respondenter besvarade vilken utbildningsnivå de har. Figur 3 visualiserar de 
svarandes utbildningsnivå där majoriteten av respondenter har en högskole- eller universitetsutbildning. 
 

 
Figur 4. Visar hur respondenter upplever informationspåverkan från främmande makt. 
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Svarsfrekvensen varierar på varje exempel av vad som är informationspåverkan men inget exempel har blivit 
besvarat av lägre än 136 av max 140, det vill säga att det svarade minst 136 av 140 respondenter på varje 
exempel (Vid mer specifikt intresse för exakta siffror se råmaterialet av resultatet i bilaga 3).  
 

 

Figur 5. Överblickar bland annat det respondenterna tror är syftet med informationspåverkan. 
 
I figur 5 är svarsfrekvensen hög, men likt som i figur 4 varierar det mellan 136 stycken av 140 respondenter 
på vardera exempel. I denna fråga får respondenten ta ställning till olika exempel som de tror kan vara syftet 
med informationspåverkan från främmande makt.  
 

 
Figur 6. Visualiserar respondenternas ställningstagande om utsatthet för informationspåverkan. 
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Även i figur 6 är svarsfrekvensen hög. Det vill säga att frågan har blivit besvarad som lägst 137 av 140 
respondenter. Respondenterna har besvarat frågan vilka av dessa alternativ (se alternativen i figur 6) har blivit 
utsatta för informationspåverkan av främmande makter.  
 

 
Figur 7. Symboliserar en fördelning av utsatthet bland åldrar. 
 
Den cirkulära figuren ovan visualiserar fördelningen mellan olika åldrar som respondenterna tror är mest 
utsatta för informationspåverkan från främmande makt. Svarsfrekvensen i figur 7 är att 138 svarade av 140 
respondenter. 63 av respondenterna (46 %) tror att det är yngre människor i åldrarna 8–29 år som är mest 
utsatta för informationspåverkan. Sedan följer människor i åldrarna 30–64 år vilket 56 (40 %) av 
respondenterna framhäver är mest utsatta för informationspåverkan från främmande makt. Respondenterna 
tror att äldre människor i åldrarna 65 + har lägst utsatthet, det vill säga att 19 av respondenterna (14 %) anser 
detta.     
 

 
Figur 8. Visualiserar fördelningen mellan respondenternas uppfattning av personlig utsatthet. 
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Av 140 möjliga respondenter svarade 139 stycken av dem. Resultatet presenteras i figur 8 där 74 respondenter 
svarar att de inte vet om de har blivit utsatt för informationspåverkan från främmande makt. 35 stycken svarar 
att de har blivit utsatta, varpå 30 respondenter svarar att de inte har blivit utsatta för informationspåverkan från 
främmande makt.  
 
Efter respondenterna besvarat om de blivit utsatta för informationspåverkan från främmande makt kom 
följdfrågan på vilket sätt respondenterna upplever sig blivit påverkade och utsatta för informationspåverkan. 
Det var ett öppet svarsalternativ där 44 stycken av 140 responderade. Majoriteten av respondenterna besvarade 
följdfrågan att internet och media var källan till hur de upplever sig blir påverkade. Det vill säga genom reklam, 
fake news och missledande information som skickas ut genom Facebook, Youtube och från politiker. 
Respondenterna upplever att de blir påverkade av informationspåverkan från främmande makt. Detta framhävs 
i citatet nedan: 
 

“Alla blir påverkade, medvetet eller omedvetet så blir alla påverkade genom åsikter som framhävs. 
Informationspåverkan från främmande makt förekommer dagligen genom sociala medier” 
(Respondent i enkäten). 
 

En mindre del av respondenterna upplevde att de blev påverkade genom tv, bland annat genom nyheter eller 
debatter. Några respondenter framhävde att efter en nyhet eller ett budskap blivit upplyft tillräckligt mycket 
kan det till slut bli sant för den som mottar budskapet. De respondenter som besvarat följdfrågan upplever sig 
bli påverkade av informationspåverkan genom olika typer av budskap som förmedlas i tv, internet och media.  
 

 
Figur 9. Beskriver hur respondenterna blivit informerade om informationspåverkan från främmande makt. 
 
I figur 9 kan resultatet från vart eller hur respondenterna har fått information om informationspåverkan från. 
Av 140 respondenter har 135 besvarat denna fråga, vilket är den lägsta svarsfrekvensen av alla frågor som var 
med i enkäten. Detta anses ändå vara på en bra nivå. Som kan läsas från figuren har 85 respondenter (63 %) 
fått information om informationspåverkan från massmedia.  
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Figur 10. Respondenternas syn på medias information om informationspåverkan från främmande makt. 
 
Svarsfrekvensen i figur 10 är 138 stycken av 140 svarande. Hur respondenterna tycker att massmedia 
informerar om informationspåverkan från främmande makt visualiseras i figur 10. 16 % av respondenterna 
tycker att medias förmedling om informationspåverkan är objektiv. Någonting som är värt att lyfta är att nästan 
30 % tycker att bilden är underdriven, även nästan 33 % tycker inte att media förmedlar någon information om 
informationspåverkan från främmande makt. 
 

 
Figur 11. Respondenterna bedömer sin egen kunskap om informationspåverkan från främmande makt.  
 
Svarsfrekvensen på den sista figuren (figur 11) är nästan 100 %, hela 139 av 140 respondenter har besvarat 
denna fråga. 81 av de respondenterna anser sig veta vad informationspåverkan från främmande makt är, det 
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vill säga 58 %. Däremot svarar 36 respondenter (26 %) att de inte upplever sig ha kunskapen om vad 
informationspåverkan från främmande makt är. 22 respondenter (16 %) svarar att de inte vet om de upplever 
att de vet vad informationspåverkan är för något.  
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6. Analys och diskussion 
I detta kapitel presenteras en analys och diskussion om hur studiens resultat förhålls till tidigare studier. Utifrån 
analysen och diskussionen dras slutsatser som relaterar till hur allmänheten upplever informationspåverkan 
från främmande makt. 

6.1 Uppfattningar om informationspåverkan från främmande makt 
I resultatet av respondenternas uppfattning om informationspåverkan blir det klart att det finns en tvetydighet 
gällande vad informationspåverkan är. Nästan 78 % av respondenterna framhäver, likt som Lundquist (2018), 
att informationspåverkan och fake news är relaterade. Nästan lika många respondenter (70 %) svarar att 
desinformation är informationspåverkan från främmande makter. Över 80 % av respondenterna anser att 
informationspåverkan även är andra aktiviteter som spioneri, att sprida falska rykten, IT-attacker på 
myndigheter och att förmå personer i befolkningen till att sprida negativ propaganda om landet. Perski (2017) 
menar att informationspåverkan från främmande makter är ett samlingsnamn på olika strategier där ovan 
nämnda aktiviteterna nämns (Perski 2017). Även Rotarescu (2016) framhäver hur fenomenet används som ett 
vapen och är idag nya metoder för att påverka beslutsfattare i Ukraina (Rotarescu 2016, s. 154). Det är tydligt 
att allmänheten upplever att informationspåverkansaktiviteter är olika strategier som används för att påverka 
människors uppfattning. Slutsatsen är att allmänheten uppfattar att informationspåverkan från främmande 
makter är en modern strategi som används genom olika metoder. Aktiviteterna har gemensamt att de vilseleder 
och påverkar allmänhetens uppfattning och landets beslutsfattare.  
  
Respondenterna framhäver att informationspåverkan är stor risk för samhället men en mycket mindre risk för 
individen personligen. SKL (2019) skriver att informationspåverkan är en samhällsrisk, men också en risk för 
individen (SKL 2019). Som nämnts tidigare i teorin beror riskperceptionen mycket på om individen eller 
samhället tidigare blivit drabbad. Eftersom riskperceptionen beror på om individen eller samhället tidigare 
varit drabbat, har den geografiska närheten en stor betydelse på individernas riskperception. Många av studiens 
respondenter bor i Finland och Sverige. Om frågan hade riktats till individer från Ukraina, där 
informationspåverkan är mer tydligt förekommande, hade svaret möjligtvis blivit annorlunda. Slovic menar, 
likt som oss, att individer tenderar att reagera starkare på risker som har en geografisk närhet. Det vill säga att 
allmänheten uppfattar en högre sannolikhet att risken kommer att inträffa om det finns en geografisk närhet 
till individen. Respondenterna uppfattar inte informationspåverkan som en individuell risk eftersom de inte ser 
att informationspåverkan finns i samhället.  

6.2 Utsatthet och kunskap om informationspåverkan från främmande makt 
Studieresultatet visar även att endast 35 av 139 respondenter har blivit utsatta för informationspåverkan från 
främmande makt. Även detta kan ha att göra med det som benämns i stycket ovan att den geografiska närheten 
har betydelse för individens uppfattning. Däremot visar resultatet att majoriteten av 44 respondenter menar att 
alla människor utsätts ofrivilligt för informationspåverkan från främmande makt vare sig de vill eller ej. 
Utsattheten finns för alla som exponeras av åsikter, nyheter eller internet. Enligt Slovic (2000) bedöms en fara 
utifrån vilken tillit individen har till källan som exponerar faran (Slovic 2000, s. 317). Utifrån att endast 35 av 
alla respondenter tror sig blivit utsatta för informationspåverkan kopplas det samman med Slovics begrepp 
tillit. Individer uppfattar en fara beroende på vilken nivå av tillit som finns för den källa som exponerar faran. 
Slutsatsen blir att det finns en någorlunda hög tillit till nyheter och media, då övriga 104 respondenter upplever 
att de inte vet eller inte tycker att de blivit utsatta för informationspåverkan från främmande makt. De 104 
individer som inte vet eller upplever att de utsätts för informationspåverkan ser det inte som en individuell 
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fara. Att de inte upplever informationspåverkan som en fara är på grund av att media inte presenterar 
informationspåverkan som en risk.  
  
I alla enkätfrågor som berörde vilka länder, myndigheter eller val som blivit utsatta av informationspåverkan 
från främmande makt visade resultatet att nästan hälften av alla respondenter har besvarat frågeställningarna 
med vet ej. Tidigare forskning och tidigare studier betonar, som nämnts tidigare, hur konflikten på Krimhalvön 
2014, presidentvalet i USA 2016, brexitomröstningen 2016 och diverse demokratiska länder är utsatta för 
informationspåverkan från främmande makter. Som nämnts tidigare används informationspåverkan från 
främmande makt just för att strategin fungerar och är effektiv utan att påbörja direkt militär krigföring. 
Slutsatsen är att människor omedvetet påverkas av informationspåverkan utan att de vet om att de blir 
påverkade. Då människor påverkas av informationspåverkan så betyder det även att beslutsfattare påverkas. 
Även beslutsfattare är människor och påverkas av informationspåverkan i samma grad övriga medborgare 
påverkas. Demokratiska samhällen är därmed i en utmanande situation. Respondenterna uppfattar inte om 
informationspåverkan från främmande makt är någonting som händer dagligen, men enligt tidigare forskning 
är exponeringen daglig. 
 

6.3 Generationer och informationspåverkan 
I resultatet (se figur 7) är det tydligt att respondenterna uppfattar att yngre människor är mer benägna att falla 
offer för informationspåverkanskampanjer. Någonting som motbevisar att yngre människor är mer utsatta för 
informationspåverkan från främmande makt är forskningen som skrivits av Guess, Nagler och Tucker (2019) 
om att äldre (65+) har sju gånger högre risk än yngre människor att dela fake news på sociala medier (Guess, 
Nagler & Tucker 2019, s. 1). Med hjälp av forskning, som nämnts ovan, förtydligas att brexitomröstningen 
2016 blev utsatt för informationspåverkan från exempelvis internet-troll. Internet-troll matar kontinuerligt ut 
desinformation för att skapa provokationer i samhället. I brexitomröstningen var syftet att påverka landet till 
att lämna EU. Utifrån tidigare studier är det äldre människor (65+) som röstat för brexit och det framhävs även 
att informationspåverkansaktiviteter utfördes under brexitomröstningen. Äldre människors frekvens av att 
retweeta inlägg innehållande desinformation gör det statistiskt sett tydligt att äldre människor är mer utsatta 
för informationspåverkan från främmande makter. Om informationspåverkan anses vara en risk för yngre eller 
äldre människor beror på vem som frågas, men respondenterna uppfattar att yngre människor har högre chans 
att utsättas för informationspåverkan. Allmänheten har möjligtvis en generell bild av att yngre människor 
använder internet mer än äldre och blir därför mer exponerade för informationspåverkan. Enligt Slovic (2000) 
har generationer olika perspektiv på vad som anses vara en risk eftersom vi levt under olika tider på jorden, 
samt att vi reagerar olika på risker som är olika nära oss (Slovic 2000, s. 14–15). Utifrån detta är slutsatsen att 
allmänheten har fel uppfattning om vilka som har högst chans att påverkas av informationspåverkan. 
  
Vilken riskperception allmänheten har beror väldigt mycket på hur media framhäver nyheter och andra risker. 
Enligt Slovic (2000) kan människor inte ha en realistisk riskperception eftersom nyheterna inte är transparenta 
om vilka hot som finns runt omkring oss (Slovic 2000, s. 192). De Keersmaecker och Roets (2017), har 
framhävt att människans kognitiva förmåga visas i hur enkelt eller svårt individen har att ändra uppfattning 
efter att individen blivit exponerad till fake news (De Keersmaecker & Roets 2017, s. 110). I resultatet (se 
figur 10) visas det hur endast 16 % av respondenterna tycker att media förmedlar en objektiv bild av 
informationspåverkan. Nästan en tredjedel framhäver att informationspåverkan inte ens förmedlas i 
massmedia. Samtidigt visar resultatet från enkätstudien att 60 % av respondenterna menar att informationen 
och kunskapen de har om informationspåverkan kommer från massmedia. Slutsatsen är därför att människor 
söker information genom massmedia. Om media inte framhäver informationspåverkan som en risk eller inte 
framhäver den alls, har allmänheten svårt att ha en uppfattning om riskerna som informationspåverkan medför.  
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Slovic (2000) skriver också om hur tillgängligheten av fakta påverkar hur trolig vi tycker en risk är (Slovic 
2000, ss. 14–15). Kopplat till diskussionen ovan påverkas människors riskuppfattning beroende på hur mycket 
en viss information delas online och hur tillgänglig informationen är. Ju mer en viss information delas och 
presenteras för individen ju större chans är det att hen tror på den informationen. Om informationspåverkan 
analyseras genom Slovics teori om föreställningen av tillgänglighet så innebär det två saker. Det innebär att 
medvetenheten om informationspåverkan ökar desto mer det pratas om informationspåverkan. Däremot kan 
de som sprider falsk eller vinklad information om ett visst ämne eller en specifik risk som exempelvis 
invandring, vinna mycket på att den falska informationen delas i stora mängder. Att få en risk presenteras ett 
flertal gånger gör att individer upplever risken vara mer tillgänglig. 
  
Riskperception påverkas också starkt av vilka upplevelser individen har i bakgrunden. En faktor som påverkar 
riskperceptionen är hur dramatisk risken i fråga är. Risker som är mer dramatiska kommer vi lättare ihåg. 
Riskkommunikation måste förebygga detta effektivt och undvika att skapa frustration och rädsla (Slovic 2000, 
s. 184). Genom Slovics teori går detta att tolkas som att mer dramatiska risker drar till sig mer publik. 
Myndigheter har sedan annekteringen av Krim framfört sin oro kring risker som relaterar till 
informationspåverkan. Enligt svaret som fåtts från respondenterna har individer blivit medvetna om 
informationspåverkan som risk. Samtidigt upplever 26 % av respondenterna att de inte vet vad 
informationspåverkan är. Nästan en fjärdedel av respondenterna svarar att de inte förstår vad 
informationspåverkan från främmande makt är, vilket innebär att myndigheter inom riskkommunikation kring 
informationspåverkan har en del jobb kvar gällande att öka medvetenheten hos allmänheten. 
  

6.4 Experter och lekmän  
Enligt resultaten som presenterats ovan finns det stora skillnader i hur mycket allmänheten vet om 
informationspåverkan. Allmänheten har en delad uppfattning om informationspåverkan från främmande makt, 
vilket ofta skiljer sig från experternas uppfattning. Det finns stora skillnader i kunskapsnivån gällande vilka 
områden, omröstningar och myndigheter som drabbats av informationspåverkan från främmande makt. En del 
av detta förklaras, som skrivits ovan, med brister i allmänhetens kognitiva förmåga. Samtidigt finns det en 
annan förklarande faktor, nämligen skillnaden i hur experter och lekmän ser på risker.  
 
Enligt Slovic (2000) skiljer sig lekmännens och experternas riskperception på många sätt och på grund av 
många orsaker (Slovic 2000, ss. 152). I analysen av studiens resultat och Slovics teori om experter och lekmän, 
går det att hitta en förklaring till varför allmänhetens riskuppfattning inte är symmetrisk med experternas tankar 
kring informationspåverkan. Då det gäller komplexa risker, som informationspåverkan, är det svårt att hitta en 
objektiv sanning. Allmänheten har, på grund av kognitiva sårbarheter och subjektiviteten av media, extremt 
svårt att forma en välgrundad och objektiv åsikt om vad informationspåverkan är och hur stort hotet är.  
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7. Slutsatser 
Allmänheten uppfattar informationspåverkan från främmande makt vara ett oklart ämne. Uppfattningen om 
informationspåverkan är att det finns olika metoder för att påverka allmänheten och beslutsfattare. 
Respondenterna uppfattar inte att informationspåverkan är en risk på individnivå, vilket tidigare studier menar 
att det är. Detta förklaras med hjälp av Slovic som menar att om individen inte blivit personligt drabbad av en 
risk finns det ingen specifik uppfattning om att det kommer att ske i framtiden heller.  
 
En stor del av respondenterna vet inte om de har blivit utsatta för informationspåverkan. Detta kan vara på 
grund av att media inte framför tillräckligt många nyheter som informerar om informationspåverkan. Det kan 
också vara för att allmänheten inte uppfattar att de blir kontinuerligt blir utsatta för informationspåverkan även 
om de blir det. En annan bidragande faktor till att respondenterna inte uppfattar sig bli drabbade av 
informationspåverkan är att det inte finns den geografiska närheten till hårt drabbade områden, som till 
exempel Ukraina.  
 
Allmänheten uppfattar att yngre människor är mer utsatta för informationspåverkan, vilket inte tidigare studier 
håller med. Studien visar att det finns en stor varians gällande om informationspåverkan uppfattas som en risk 
eller inte. Denna varians beror på att om det är studieresultatet eller de tidigare studier som framhävs. Varför 
allmänheten och exempelvis MSB uppfattar informationspåverkan olika beror på att kunskapsnivån om 
informationspåverkan skiljer sig åt. För att undvika framtida tvetydighet gällande informationspåverkan kan 
det vara att myndigheter och media med flera tillsammans borde kommunicera klarare kring risken som finns 
med informationspåverkanskampanjer som kommer från en främmande makt.  
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8. Vidare forskning 
En fråga till vidare forskning kan vara vad de möjliga konsekvenserna är då individer har svårt att skilja på 
olika typer av informationspåverkan. Våra resultat visar att individer upplever informationspåverkan vara ett 
extremt tvetydigt ämne som man inte riktigt kan få klarhet i. Detta vore något som man kunde forska vidare i 
framtida forskning inom informationspåverkan och inte-traditionella hot.  
 
Överhuvudtaget så finns det ett gap där forskning gällande riskperception i relation till information och 
kognitiva sårbarheter borde finnas. Det är ett ämne som inte forskats mycket i, och forskning var omöjlig att 
hitta. I framtiden vore det bra att se djupare forskning som fokuserar på dessa sårbarheter, som ändå idag är 
väldigt relevanta då det är ett ämne som varit närvarande i media under en längre tid, inte minst efter konflikten 
på Krimhalvön. Att ämnet inte har forskats i tillräckligt stor grad kan leda till många utmaningar, inte minst 
att vi inte vet hur hotade befolkningen känner sig gällande dessa nya och moderna hot, som till exempel 
informationspåverkan.  
 
Det har forskats mycket i kognitiva sårbarheter, inte minst hur de relaterar till tekniska risker, exempelvis 
Slovics forskning om kärnkraftverk. Samtidigt finns det alltid ett behov att veta mer om människohjärnan, 
eftersom den är en så komplex sak som styr allt vi gör. För att som myndighet hantera risker på bästa möjliga 
sätt måste vi veta vad som påverkar individers beslut och hur risker uppfattas. Myndigheter behöver denna 
information för att nå ut till allmänheten men också för att garantera landets säkerhet.  
 
Något som varit märkbart under detta arbete är att det inte finns tillräckligt med empiriska data kring hur 
myndigheter kan få individer att ändra åsikt om det behövs. Forskning bevisar att individer med lägre kognitiv 
förmåga har svårare att förändra sin åsikt. För myndigheter vore det informativt att veta vad som behövs, i 
kommunikationsväg, för att individer ska kunna förändra sin åsikt när ny fakta presenteras. Samtidigt har alla 
individer en rätt att tro på vad de vill, även om det är fråga om lögner som är menade att påverka hur vi tänker.  
 
Ett sista önskemål vi har gällande fortsatt forskning är att vi önskar se mer forskning kring det etiska ramverket 
gällande desinformation och informationspåverkan. Individer har, som ovan skrivits, en rätt att tro på vad de 
vill. Samtidigt måste vi ha möjligheten att skydda oss mot vad som hotar demokratiska samhällen, som till 
exempel informationspåverkan. Här vore mer forskning kring etiken och rätten till att yttra sig till väldigt 
mycket hjälp. Vi tycker att det borde finnas klarare forskning gällande vilka rättigheter myndigheter har att 
lägga sig i kampanjer som sprider desinformation, och specifikt vilket hot dessa kampanjer genererar.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Följebrev till enkätformulär 
Information och förfrågan om deltagande i enkätstudie under april/maj 2019 
Vi som utför denna studie heter Elina Melin och Lina Rosenstedt, går på Mittuniversitetet i Östersund och 
läser Risk- och Krishanteringsprogrammet. I utbildningen ingår att göra ett kandidatarbete, vilket är 
anledningen till varför denna enkätstudie utförs. Om du har några frågor så kontakta gärna oss. 
 
Myndigheter arbetar dagligen med att identifiera och hantera informationspåverkan från främmande makt. 
Men hur ser allmänhetens kunskap ut om informationspåverkan från främmande makt? Detta är viktigt att 
studera för att förebygga och hantera eventuella konsekvenser som informationspåverkan från främmande 
makt kan medföra. 
 
Vi vill därför genomföra en enkätstudie med förhoppningar att resultatet kan ge en ökad förståelse till hur 
allmänheten uppfattar informationspåverkan från främmande makt.  
  
Syftet med denna studie är att ta reda på allmänhetens kunskap om informationspåverkan från främmande 
makt och hur de upplever sig bli påverkade av det.  
 
Medverkan i studien är helt frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att behöva ange 
några särskilda skäl för detta. Genom att du besvarar denna enkät ger du ditt samtycke till att medverka i vår 
studie. Dina personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt så att inte obehöriga kan ta del av dem.  
 
Studieresultatet kommer inte kunna härledas till dig som person då resultatet kommer att vara anonymiserade 
och presenteras med benämningen respondenterna. Studien kommer att bevaras vid Mittuniversitetet genom 
att läggas upp i DiVA, det vill säga universitetets digitala vetenskapliga arkiv. När studien är avslutad, vilket 
den anses vara då betyget på examensarbetet är satt och registrerat i studieregistret, kommer alla 
personuppgifter, det vill säga enkäten att raderas.  
 
Enkäten innehåller olika påståenden om informationspåverkan från främmande makt som du besvarar med 
antingen ja, vet ej eller nej. Det finns även öppna frågor med möjlighet att beskriva svaren. Att besvara enkäten 
beräknas ta cirka fem minuter. 
 
Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). 
 
Personuppgiftsansvarig     Dataskyddsombud 
Mittuniversitetet, 831 25 Östersund   Eva Rodin Svantesson 
Telefon: 010-142 80 00     eva.rodinsvantesson@miun.se 
 
Studerande      Handledare 
Elina Melin, elme1600@student.miun.se  Erna Danielsson, erna.danielsson@miun.se  
Lina Rosenstedt, liro1602@student.miun.se  Universitetslektor i Sociologi 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Elina Melin och Lina Rosenstedt 

mailto:elme1600@student.miun.se
mailto:erna.danielsson@miun.se
mailto:liro1602@student.miun.se
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Bilaga 2: Enkäten 
        Svarsalternativ 
Vilket kön har du?      Man/kvinna/annat 
Vilket år är du född?      19.. /20..-talet 
Vilken utbildningsnivå har du?     Ingen utbildning, grundskola,  

gymnasiet, Yrkesutbildning, 
högskola/universitet, magister/master, 
doktorand, forskare, yrkesutbildning, annan. 
 

Vilka av alternativen nedan anser du vara informationspåverkan från främmande makt? 
Informationspåverkan från främmande makt är… 
Fake news                                                                    Ja, vet ej, nej 
Desinformation                                                            Ja, vet ej, nej 
Att göra reklam för en politiker                                     Ja, vet ej, nej 
Uttrycka starka åsikter                                                  Ja, vet ej, nej 
Att sprida falska rykten om höga politiker  Ja, vet ej, nej 
Spioneri      Ja, vet ej, nej 
Undergräva förtroende för regeringen   Ja, vet ej, nej 
IT-attacker på statliga myndigheter   Ja, vet ej, nej 
Förmå personer i befolkningen att sprida negativ propaganda om landet Ja, vet ej, nej 
En risk för dig personligen    Ja, vet ej, nej 
En risk för samhället     Ja, vet ej, nej 
Annat...                                                               Öppet svar, fritext som svarsalternativ 
  
Vilket syfte tror du informationspåverkan från främmande makt har?  
Syftet med informationspåverkan från främmande makt är… 
Med vilseledande information påverka individers dagliga uppfattning   Ja, vet ej, nej 
Att skapa rädsla hos ett lands befolkning                                           Ja, vet ej, nej 
Stödja yttrandefriheten                                                                     Ja, vet ej, nej 
Påverka allmänhetens beslutsfattning                                        Ja, vet ej, nej 
Skada demokratiska grundlagar                                                        Ja, vet ej, nej 
Att påverka beslutsfattare       Ja, vet ej, nej 
Annat...          *fritext* 
  
Vilka av nedanstående alternativ har blivit utsatt för informationspåverkan från främmande makt? 
Dessa har blivit utsatta för informationspåverkan från främmande makt…. 
Brexitomröstningen                                                                        Ja, vet ej, nej 
Länder med hög/stark demokrati exempelvis Sverige och Finland   Ja, vet ej, nej 
Länder med hög/stark demokrati exempelvis Norge och Danmark Ja, vet ej, nej 
Myndigheter som exempelvis Polisen etc     Ja, vet ej, nej 
 Krimhalvön-konflikten 2014                                                             Ja, vet ej, nej 
Valet i USA 2016                                                                            Ja, vet ej, nej 
Valet i Frankrike 2017                                                                     Ja, vet ej, nej 
Annat...         *fritext* 
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Vilka tror du är mest utsatta för informationspåverkan?                 Äldre människor (65+) 

Vuxna (30–64) 
Yngre människor (8–29) 

  
Har du blivit utsatt för informationspåverkan från främmande makt? Ja, vet ej, nej 

->  Om ja, på vilka sätt har du blivit utsatt för det?                         *fritext* 
 

Jag har fått information om informationspåverkan ffm från..  Myndigheter ex MSB 
         Massmedia, nyheter, fb 
         Informationsblad 
         Bekanta/anhöriga 
         Tagit reda på det själv 
         Inget av dem 
         Har ej fått information 
         Annat 
 
Hur tycker du massmedia förmedlar informationspåverkan från främmande makt? 
Medias information om informationspåverkan från främmande makt.. 
Är objektiv      
Är sann 
Är falsk 
Är överdriven 
Är underdriven 
Stämmer inte 
Förmedlas för mycket 
Förmedlas inte 
 
Upplever du att du vet vad informationspåverkan från främmande makt är? 
         Ja, vet ej, nej 
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Bilaga 3: Råmaterialet enkätresultatet 

Informationspåverkan från främmande makt     
Vilket kön har du?        

Answer Choices        
Man          
Kvinna          
Annat          
 Answere         
 
  Skipped        
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Informationspåverkan från 
främmande makt 
Vilket år är du född?  
Answered 140  
Skipped 0  
   
   

Respondents Responses Tags 
1 1989  
2 1969  
3 1987  
4 1976  
5 1989  
6 58  
7 1996  
8 1986  
9 1995  

10 1993  
11 1958  
12 1976  
13 2001  
14 1967  
15 1989  
16 1953  
17 1965  
18 1957  
19 1969  
20 1995  
21 1994  
22 1973  
23 1976  
24 1952  
25 1963  
26 1984  
27 1987  
28 1948  
29 1993  
30 1991  
31 1980  
32 1990  
33 1980  
34 1987  
35 1952  
36 1995  

37 1959  
38 1976  
39 1983  
40 1993  
41 1949  
42 1973  
43 1994  
44 1984  
45 1993  
46 1978  
47 1985  
48 1955  
49 1995  
50 1990  
51 1947  
52 1969  
53 1957  
54 1997  
55 1989  
56 1985  
57 1990  
58 1996  
59 1979  
60 1993  
61 1992  
62 1996  
63 1997  
64 1853  
65 1952  
66 1989  
67 1956  
68 1994  
69 1967  
70 1943  
71 93  
72 1989  
73 1975  
74 1957  
75 1988  
76 1984  
77 1990  
78 1967  
79 1993  
80 1990  
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81 1995  
82 1961  
83 1952  
84 1952  
85 1978  
86 1964  
87 1953  
88 1983  
89 1954  
90 1990  
91 1984  
92 1962  
93 1966  
94 1972  
95 1953  
96 1994  
97 1959  
98 1970  
99 1977  

100 1976  
101 1969  
102 1948  
103 1977  
104 1959  
105 1960  
106 1949  
107 1989  
108 1972  
109 1955  
110 1984  
111 1991  
112 1992  
113 1976  
114 1961  
115 1956  
116 1967  
117 1985  
118 69  
119 1960  
120 1969  
121 -72  
122 1987  
123 1985  
124 1963  
125 1953  
126 1980  

127 1988  
128 1962  
129 1996  
130 1958  
131 1990  
132 1988  
133 1987  
134 1989  
135 1990  
136 1985  
137 1997  
138 1989  
139 1994  
140 1988  



          

  

 

Informationspåverkan från främmande makt    
Vilken utbildningsnivå har du?     

Answer Choices Responses     
Ingen utbildning 0,00 % 0     
Grundskola 4,29 % 6     
Gymnasiet 20,71 % 29     
Yrkesutbildning 12,86 % 18     
Högskola/universitet 55,71 % 78     
Magister/master 5,71 % 8     
Doktorand 0,00 % 0     
Forskare 0,00 % 0     
Annat 0,71 % 1     
 Answered 140     
 
  Skipped 0     
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Informationspåverkan från främmande makt      

Vilka av alternativen nedan anser du vara informationspåverkan från främmande makt? 
Informationspåverkan från främmande makt är…  

  Ja Vet ej Nej Total Weighted Average  
Fake news 77,54 % 107 14,49 % 20 7,97 % 11 138 1,3  
Desinformation 70,29 % 97 26,81 % 37 2,90 % 4 138 1,33  

Att göra reklam för en politiker 48,18 % 66 17,52 % 24 34,31 % 47 137 1,86  
Att uttrycka starka åsikter 27,94 % 38 21,32 % 29 50,74 % 69 136 2,23  
Att sprida falska rykten om höga 
politiker 78,10 % 107 12,41 % 17 9,49 % 13 137 1,31  
Spioneri 71,53 % 98 14,60 % 20 13,87 % 19 137 1,42  
Att undergräva förtroende för 
regeringen 64,49 % 89 26,81 % 37 8,70 % 12 138 1,44  

IT-attacker på statliga myndigheter 78,42 % 109 15,11 % 21 6,47 % 9 139 1,28  

Att förmå personer i befolkningen 
att sprida negativ propaganda om 
landet 72,46 % 100 14,49 % 20 13,04 % 18 138 1,41  
En risk för dig personligen 33,82 % 46 33,82 % 46 32,35 % 44 136 1,99  
En risk för samhället 92,75 % 128 5,07 % 7 2,17 % 3 138 1,09  
Annat       6   
       Answered 139  
 
        Skipped 1  
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Informationspåverkan från främmande makt    

Vilket syfte tror du informationspåverkan från främmande makt har? Syftet med 
informationspåverkan från främmande makt är… 

  Ja Vet ej Nej Total Weighted Average 

Med vilseledande information 
påverka individers dagliga 
uppfattning 91,30 % 126 5,07 % 7 3,62 % 5 138 1,12 

Att skapa rädsla hos ett lands 
befolkning 90,58 % 125 5,80 % 8 3,62 % 5 138 1,13 
Stödja yttrandefriheten 15,44 % 21 13,24 % 18 71,32 % 97 136 2,56 

Påverka allmänhetens 
beslutsfattning 94,96 % 132 4,32 % 6 0,72 % 1 139 1,06 

Skada demokratiska grundlagar 72,99 % 100 14,60 % 20 12,41 % 17 137 1,39 

Att påverka beslutsfattare 84,89 % 118 12,23 % 17 2,88 % 4 139 1,18 
Annat       4  
       Answered 139 
 
        Skipped 1 
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Informationspåverkan från främmande makt   
Vilka av nedanstående alternativ har blivit utsatt för informationspåverkan från 
främmande makt?Dessa har blivit utsatta för informationspåverkan från främmande 
makt…. 

  Ja Vet ej Nej Total Weighted Average 
Brexitomröstningen 33,58 % 46 55,47 % 76 10,95 % 15 137 1,77 

Länder med hög/stark 
demokrati exempelvis 
Sverige och Finland 55,07 % 76 35,51 % 49 9,42 % 13 138 1,54 

Länder med hög/stark 
demokrati exempelvis 
Norge och Danmark 39,42 % 54 51,82 % 71 8,76 % 12 137 1,69 

Myndigheter som 
exempelvis Polisen etc. 47,10 % 65 38,41 % 53 14,49 % 20 138 1,67 

Krimhalvön-konflikten 
2014 55,07 % 76 44,93 % 62 0,00 % 0 138 1,45 
Valet i USA 2016 78,99 % 109 19,57 % 27 1,45 % 2 138 1,22 

Valet i Frankrike 2017 43,48 % 60 54,35 % 75 2,17 % 3 138 1,59 
Annat       4  
       Answered 139 
 
        Skipped 1 
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Informationspåverkan från främmande makt    
Vilka tror du är mest utsatta för informationspåverkan?   

Answer Choices Responses     
Äldre människor (65+) 13,77 % 19     
Vuxna (30-64 år) 40,58 % 56     
Yngre människor (8-29 år) 45,65 % 63     
 Answered 138     
 
  Skipped 2     
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Informationspåverkan från främmande makt     
Har du blivit utsatt för informationspåverkan från främmande makt?   

Answer Choices Responses       
Ja 25,18 % 35       
Vet ej 53,24 % 74       
Nej 21,58 % 30       
 Answered 139       
 
  Skipped 1       
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Informationspåverkan från främmande makt 
Om ja, på vilket sätt?    
Answered 44    
Skipped 96    
     

 

Informationspåverkan från främmande makt    
Jag har fått information om informationspåverkan från främmande makt från... 

Answer Choices Responses     
Myndigheter exempelvis MSB 31,85 % 43     
Massmedia 62,96 % 85     
Informationsblad 17,04 % 23     
Bekanta/anhöriga 25,19 % 34     
Tagit reda på det själv 30,37 % 41     
Inget av dem 2,22 % 3     
Har ej fått information 27,41 % 37     
Annat 4,44 % 6     
 Answered 135     
 
  Skipped 5     
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Informationspåverkan från främmande makt    

Hur tycker du massmedia informerar om 
informationspåverkan från främmande makt?Medias 
information om informationspåverkan från främmande 
makt..     

Answer Choices Responses     
Är objektiv 15,94 % 22     
Är sann 7,97 % 11     
Är falsk 7,97 % 11     
Är överdriven 21,74 % 30     
Är underdriven 29,71 % 41     
Stämmer inte 8,70 % 12     
Förmedlas för mycket 7,25 % 10     
Förmedlas inte 34,78 % 48     
Annat 15,94 % 22     
 Answered 138     
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Informationspåverkan från främmande makt    
Upplever du att du vet vad informationspåverkan från främmande makt är? 

Answer Choices Responses      
Ja 58,27 % 81      
Vet ej 15,83 % 22      
Nej 25,90 % 36      
 Answered 139      
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