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Fördjupningskurs för skydd mot 

informationspåverkan 

Bakgrund 

MSB:s arbete med psykologiskt försvar och informationspåverkan är 

prioriterat och aktuellt på grund av gråzonsproblematiken, d v s det osäkra läge 

som kan råda mellan fred och väpnat angrepp. Befolkningens motståndskraft 

behöver stärkas genom kunskap, försvarsvilja och engagemang. Det finns ett 

reellt hot mot demokratin som måste tas på allvar. Samhället behöver fortsätta 

att prioritera åtgärder som är stärkande för demokratin. En viktig åtgärd är 

därför att öka kunskapen om demokratiska principer och om extremistiska 

miljöer.  

 

För ett stärkt totalförsvar hos samhällsaktörer har MSB identifierat ett behov av att 

öka medvetenheten om otillbörlig informationspåverkan från främmande makt 

riktad mot Sverige. 

 

Fördjupningskurs för skydd mot informationspåverkan är en del av 

utbildningsområdet skydd mot informationspåverkan. I utbildningsområdet 

ingår även Grundkurs för skydd mot informationspåverkan, Tillämpningskurs 

för skydd mot informationspåverkan samt Utbildarkurs för skydd mot 

informationspåverkan. 

 

Målgrupp 

Kursen vänder sig till personer med en roll inom totalförsvaret eller som 

arbetar inom ideella organisationer som riskerar att skadas av 

informationspåverkan. Exempel på organisationer kan vara centrala 

myndigheter, länsstyrelser, kommuner, regioner, företag, frivilliga 

försvarsorganisationer eller ideella organisationer som arbetar med samhällets 

skyddsvärden.  

Deltagare på kursen kan t. ex. vara kommunikationschefer, seniora 

handläggare, rådgivare eller organisationsutvecklare inom 

krishanteringssystemet. 
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Förkunskaper 

Kursen bygger vidare på kunskaper från ”Grundkurs för skydd mot  

informationspåverkan”. Deltagaren bör ha genomfört grundkursen eller ha 

motsvarande kunskaper för att kunna tillgodogöra sig innehållet i denna kurs. 

Innan kursstart ska deltagren har genomfört webbkursen ”Totalförsvar ett 

gemensamt ansvar”. Deltagaren bör avsätta ca en timme för detta. 

 

Urval 

Kursanordnaren/MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de 

anmälda utifrån aktörernas roll för totalförsvaret och en relevant fördelning av 

aktörer. MSB förbehåller sig även rätten att göra ett urval för en jämn 

fördelning av deltagare utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

 

Syfte 

Kursen utvecklar deltagarens kompetens att skapa en organisation som kan 

systematiskt förebygga, upptäcka, identifiera och möta informationspåverkan. 

Detta för att skapa ett robust samhälle och motståndskraft i kris och krig som 

en del av ett starkt totalförsvar.  

 

Lärandemål 

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren kunna: 

• sammanfatta hur en organisation samordnat kan organiseras för att 
förebygga, upptäcka, identifiera och möta informationspåverkan 
 

• beskriva förmåga i en organisation 
 

• förbereda en plan för en organisation att möta informationspåverkan. 
 
 

Innehåll 

Under kursen behandlas bland annat följande innehåll: 

• Hybridkrigföring, gråzonsproblematik och höjd beredskap 

• Omvärldsbevakning, lägesbild för beslutsfattande och 

situationsmedvetenhet 

• Metod för att beskriva organisationers förmåga och 

erfarenhetshantering inom informationspåverkan 

• Samordning inom och mellan organisationer för att upptäcka, 

identifiera och möta informationspåverkan 
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Pedagogik och metodik 

Kursen utgår från MSB:s pedagogiska vägledning och pedagogiska handbok 

som baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I kursen 

tillvaratas fortlöpande resultat från forskning och utveckling.  

Kursdeltagaren uppmuntras till ett kollegialt lärande, genom att tillsammans 

med personal på t.ex. den egna arbetsplatsen, använda möjligheten att 

genomföra och tillämpa några av de moment och tekniker som behandlas i 

kursen.  

 

Upplägg och omfattning 

Kursen omfattar 8 timmars utbildning samt några timmars eget för- och 

efterarbete. Kursen genomförs nätbaserat. 

Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande i samverkan genom t. ex. 

diskussioner och scenarioövningar. 

I kursen ingår en avslutande skriftlig uppgift. 

 

Läromedel 

Rekommenderad läsning och referenslitteratur skickas ut till deltagarna i 

samband med antagningsbesked och kursinformation.  

 

Intyg 

Efter genomförd kurs utfärdar MSB ett kursintyg till deltagaren. 

 


