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Hur kan informationspåverkan  
skada samhället? 

 
Informationspåverkan genomförs för att påverka olika 

målgruppers uppfattningar, beteenden och beslutsfattande 

till egen fördel. Att försöka påverka andra är en naturlig 

och viktig del av ett demokratiskt samhälle. Det är först när 

påverkan sker på orättfärdiga vis, exempelvis genom 

vilseledning eller spridning av halvsanningar och lögner, 

som informationspåverkan blir ett problem. Detta treåriga 

forskningsprojekt analyserar sårbarheter för och effekter 

av sådan informationspåverkan. 

Resultaten kan användas av journalister 

Projektet utvecklar kunskap om hur sårbara olika delar av samhället 

är för informationspåverkan. Det ger också bättre förståelse för vilka 

faktiska effekter som uppnåtts – och kan uppnås – genom 

informationspåverkan. Projektet utgår bland annat från forskning om 

psykologiska faktorer som antas ha betydelse för vilka effekterna blir 

av försök till informationspåverkan.  

 

Resultaten blir till nytta för såväl allmänhet som olika 

yrkesprofessionella som berörs av informationspåverkan, inklusive 

journalister och experter. Resultaten är även relevanta för de som 

arbetar med att bygga upp motståndskraften mot 

informationspåverkan i samhället. 

 

Hur reagerar man på konstruerade berättelser? 

Projektet fokuserar på strategiska narrativ, det vill säga medvetet 

konstruerade berättelser som syftar till att få andra att reagera på ett 

visst sätt på ett händelseförlopp. Genom att studera hur individer och 

grupper omfamnar eller förkastar olika narrativ kan forskare exponera 

deras identiteter och tendens att handla på olika vis; t.ex. konstruera 

fiendebilder, gå med i extremrörelser eller förlora förtroendet för 

samhällsinstitutioner. 

 

Forskarna studerar hur strategiska narrativ som sprids genom 

informationspåverkan kan skada samhället, exempelvis genom att 

erodera bilden av Sverige. Projektet undersöker också de faktiska 

effekterna av de narrativ som sprids, genom opinionsundersökningar 

och experimentstudier. 

 

Projektet startar i januari 2019 och beräknas vara slut i december 

2021.  
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