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Tillämpningskurs för skydd mot 

informationspåverkan 

Bakgrund 

MSB:s arbete med psykologiskt försvar och otillbörlig informationspåverkan är 

prioriterat och aktuellt på grund av gråzonsproblematik, dvs. det osäkra läge 

som kan råda mellan fred och väpnat angrepp. Det finns ett reellt hot mot 

demokratin som måste tas på allvar. Därför behöver aktörers motståndskraft 

inom totalförsvaret stärkas genom kunskap, försvarsvilja och engagemang. 

Samhället behöver fortsätta att prioritera åtgärder som är stärkande för 

demokratin. MSB har identifierat ett behov av att öka medvetenheten om 

otillbörlig informationspåverkan från främmande makt riktad mot Sverige.  

Tillämpningskurs för skydd mot informationspåverkan är en del av 

utbildningsområdet skydd mot otillbörlig informationspåverkan. I 

utbildningsområdet ingår även:  

 
 Webbkurs – skydd mot informationspåverkan 

 Grundkurs för skydd mot informationspåverkan 

 Fördjupningskurs för skydd mot informationspåverkan 

 Utbildarkurs för skydd mot informationspåverkan 

Kurserna kan kombineras med extra föredragningar om aktuella händelser för 

att sätta in dem i ett tydligare dagsaktuellt sammanhang.  

 

Målgrupp 

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

arbetar inom organisationer som riskerar att skadas av otillbörlig 

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 kommunikationsstrateger, 

kommunikatörer, beredskapshandläggare, analytiker, lärare, 

säkerhetssamordnare, IT-stöd, chefer, politiker eller förtroendevalda. 

  

Förkunskaper 

För att kunna tillgodogöra sig innehållet i kursen ska deltagaren ha genomfört 

kursen Grundkurs för skydd mot informationspåverkan innan kursstart eller 

ha motsvarande kunskaper.  
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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 syftar till att utveckla deltagens förmåga att, i den egna organisationen, 

analysera och rapportera otillbörlig informationspåverkan. Detta för att bidra 

till ett starkt totalförsvar och motståndskraft mot påverkanskampanjer från 

främmande makt. 

 

Lärandemål 

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren kunna: 

 
1. tillämpa en metod, inklusive analysverktyg, för att kunna analysera om 

något tyder på otillbörlig informationspåverkan från främmande makt 
 

2. sammanfatta en rapport och känna till rapporteringsvägar vid upptäckt 
av otillbörlig informationspåverkan. 

 

Innehåll 

Under kursen kan följande innehåll behandlas: 

 
 otillbörlig informationspåverkan från främmande makt och 

demokratisk opinionsbildning 

  

 skillnaden mellan hotbild i form av externa hot och interna sårbarheter  

 
 sårbarheter i samhället, organisationer och individer 

 
 olika analysmetoder exempelvis: hermeneutik, ABCDE-modellen samt 

källkritik 

 
 verktyg såsom omvänd bildsökning, faktagranskning och dataspårning 

för sociala medier  

 
 rapportering och rapporteringsvägar. 
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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.  

 

Upplägg och omfattning 

Kursen omfattar 12 timmars utbildning och kan genomföras nätbaserat och 

platsförlagd. I kursen ingår 8 timmars schemalagd undervisning och 4 timmars 

eget för- och efterarbete. Förarbetet består av cirka 2 timmars inläsning innan 

kursstart. Efterarbetet består av en avslutande skriftlig individuell 

analysuppgift som deltagaren bör avsätta cirka 2 timmar till att genomföra. 

 

Läromedel 

Instuderingsmaterial och referenslitteratur skickas ut till deltagaren i samband 

med antagningsbesked och kursinformation.  

 

Intyg 

Efter genomförd kurs utfärdar MSB ett kursintyg till deltagaren. 

 


