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Innan vi börjar …

• Föreläsning, inte pressträff

• Urval av bilder delas ut efteråt – kontakta Tobias 
Lindberg

• Möjligt se seminariet i efterhand 

• Spara frågorna till slutet



Innehåll 
MSB 
• Kort om MSB
• Informationspåverkan och MSB:s uppdrag inom området
• Informationspåverkan mot val – fallstudie USA + exempel Europa
• Så skyddas det svenska valet – roller och ansvar i valprojektet
• Råd till aktörer i systemet - gäller också medier

Valmyndigheten 
• Vem gör vad i valet 
• Nyheter i valet 2018
• Vanliga frågor
• Det svenska valsystemets styrkor
• Hit kan du vända dig med frågor

Frågor 



… minska riskerna och sårbarheterna i samhället

… utveckla förmågan i samhället att hantera 
olyckor, kriser och krig

… stärka, samordna och inrikta hanteringen av 
allvarliga olyckor, kriser och krig

MSB - en myndighet med fokus på att …



Stärker nationell beredskap
• Beredskap 24/7
• Nationell lägesrapportering
• Informationspåverkan

Driver aktörsgemensam hantering
• Inriktning och samordning
• Kriskommunikation
• Effektiv användning av resurser

Stärker med kompetens och materiel
• Erbjuder förstärkningsresurser
• Genomför humanitära insatser och
• Katastrofriskreducering och civil 

konflikthantering

MSB:s operativa uppdrag



MSB:s arbete med att stödja 

skyddet av valet 2018



Omvärldsutvecklingen ställer högre krav 

på säkerhet i samband med allmänna val.

Medvetenhet minskar effekten av påverkan.

Genom att analysera, samverka, förebygga, 
samt etablera beredskap så reducerar 

vi våra sårbarheter och skapar ökad förmåga 
att hantera eventuell påverkan av valet.

3 HUVUDBUDSKAP



I det försvarspolitiska inriktningsbeslutet för 2016–2020
(prop. 2014/15:109) lyfts påverkanskampanjer och
informationskrigföring fram som en typ av
säkerhetshot som Sverige måste ha förmåga att hantera.

Riksdagen beslutar att svenska myndigheter ska
kunna identifiera och möta påverkanskampanjer
och neutralisera propagandakampanjer.

FÖRSVARSPOLITISKT INRIKTNINGSBESLUT



MSB:s uppdrag inom informationspåverkan

MSB:s regleringsbrev för 2018:

– Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska inom det 
egna ansvarsområdet ha en god förmåga att identifiera och 
möta informationspåverkan och annan spridning av 
vilseledande information riktat mot Sverige.

– Myndigheten ska dessutom genom kunskapsspridning och 
stöd till samverkan bidra till övriga bevakningsansvariga 
myndigheters och berörda aktörers beredskap inom 
området. 



VAD ÄR INFORMATIONSPÅVERKAN?

Källa: "Ryska 'fake news' -
en fara för våra länder" 
Debattartikel av 
försvarsminister Peter 
Hultqvist och Danmarks 
försvarsminister Claus Hjort 
Frederiksen i Aftonbladet, 
30 augusti 2017. 
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VAD ÄR INFORMATIONSPÅVERKAN?

Bild: NBC News



VAD ÄR INFORMATIONSPÅVERKAN?



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:s definition av informationspåverkan

INFORMATIONSPÅVERKAN



Text: MSB

INFORMATIONSPÅVERKAN

“Fake news”

Vilseledning

Manipulerade bilder

Falska experter

Felaktig statistik

Avsaknad av kontext

Känslomässig 
kommunikation

Botar

Okänd avsändare

Troll

Manipulation av 
tekniska plattformar

Falska grupper på 
sociala medier

Manipulerad 
verklighet

Provokation 

Mänsklig kognition

Mänsklig varseblivning

Informationsarenan Sensor Fysisk värld



INFORMATIONSPÅVERKAN

Skapa falska
grupper på
sociala medier

Sprid felaktig
information till 
riktade
målgrupper

Identifiera en
intressant
målgrupp för
påverkan

Förstärk
felaktig
information 
via botar

Engagera
målgruppen i
fysiska aktiviteter
(demonstration) E

F

F
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- Splittring i samhället
- Polarisering av debatten
- Anspråkstagande av 

myndighetsresurser

EXEMPEL



Från sociala medier till 
fysisk verklighet



INFORMATIONSPÅVERKAN



MSB:s valprojekt

Skydd mot informationspåverkan under 
Riksdags-, kommun- och landstingsvalen 2018 



”Det finns inget som säger att 
framtida svenska val kommer att 
vara fredade. Tvärtom ser vi 
redan i dag tydliga tecken på 
försök att påverka till exempel 
vår säkerhetspolitik.”

”Värnandet av demokratin, den 
fria åsiktsbildningen och våra 
allmänna val är en central del av 
den säkerhetsstrategi som 
regeringen antog i januari 2017.”

Stefan Löfven, 20 mars 2017

Debattartikel i Dagens Nyheter 

PROBLEMFORMULERING VALET 2018



Områden för möjlig påverkan av Val
(utifrån en fallstudie av det Amerikanska presidentvalet 2016)

Möjliga syften med informationspåverkan mot val:
- Att undergräva förtroendet för demokratin och samhällets funktionalitet 
- Att underminera sammanhållningen inom ett land
- Att påverka valresultatet till främmade makts fördel
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•Informations-
påverkan av 
väljarnas vilja att 
rösta
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politiska partier

•Publicering av 
stulen information

•Användning av 
dold 
mikroannonsering 

•Troll / 
Automatiserade 
användare på 
sociala medier
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av tjänstemän och 
förtroendevalda

•Underrättelsehot 
från främmande 
makt

PÅVERKAN AV DET AMERIKANSKA VALET 2016

00 - Film/NSA report says Russia tried to hack U.S. election systems d.mp4
00 - Film/fake vote campaign.mp4
00 - Film/Mr Schiff Opening Statement.mp4


#Macronleaks

20171201 FHS, presentation inkl filmer/CSV-utbildning, presentation inkl filmer/France Presidential Election What are the MacronLeaks trim to 120.mp4


#Whalbetrug



#Pencilgate



Kieskompas.nl 



Nej, inte enskilt. Skyddet av valen 2018 utgår ifrån principerna 
om ansvar, samverkan och handling.

Det innebär att de som har det huvudsakliga ansvaret för att 
genomföra och skydda val under normala förhållanden också 
har det under en samhällsstörning. 

MSB stödjer detta arbete med bland annat lägesbild, 
samverkan, informationssamordning och utbildning. 

Tillsammans med andra aktuella myndigheter jobbar MSB för att 
säkerställa att samhället ska ha så goda förutsättningar som möjligt 
att skydda valet 2018 mot påverkan av främmande makt.

Kommer MSB att ansvara för att skydda valet mot 
informationspåverkan?

MSB:s ARBETE MED VALET 2018



• Kritisk samhällsinfrastruktur
• Ordinarie krishanteringsstrukturFörhållningssätt

• Reducera sårbarheter
• Höja gemensamma förmåganEget arbete

• Valsystemet är robust
• Förtroendet kan påverkas
• Bättre rustade 
• Fortsatt arbete behövs

Bedömning

MSB:s ARBETE MED VALET 2018



5 saker att tänka på

• Var medveten om hur informationspåverkan kan 
påverka dig och din organisation.1: Se problemet

• Skapa förmåga genom analys, utbildning och övning2: Förbered

• Berätta din egen historia, eller så kommer någon 
annan att göra det. 3: Föregå

• Tänk efter, agera medvetet och återta initiativet. 4: Återta

• Säkerställ gemensam förmåga att hantera problemet 
tillsammans - Ta ansvar för hela systemet.5: Samordna

MÖTA PÅVERKAN



MÖTA PÅVERKAN

2: Förbered - Säkerhetsanalys

Åtgärda sårbarheterna

Fysiskt skydd Informationssäkerhet
Säkerhetsprövning 

(skydd mot insiders)
Utbildning i 

säkerhetsskydd
Kontroll av 

säkerhetsskyddet

Värdera sårbarheterna 

Målet är att identifiera och analysera sårbarheter som det skyddsvärda har och som kan utnyttjas av en antagonist.

Bestäm vilka konsekvenser som är oacceptabla

Syftet med en konsekvensanalys är dels att bedöma skyddsvärdet av olika delar av verksamheten, dels att bestämma vilka 
konsekvenser som är oacceptabla och som måste motverkas. 

Identifiera skyddsvärd verksamhet

Den grundläggande frågan är: vad är skyddsvärt i vår verksamhet?



MÖTA PÅVERKAN

2: Förbered - säkerhetsanalys

Vad är skyddsvärt hos er utifrån perspektivet 
informationspåverkan?



Skyddsvärt
• Tillit
• Trovärdighet

Förstå hoten
• Antagonistiskt perspektiv

• Känn verktygen – botar, förfalskningar, diskredd, hat- och 
hotaktioner

• Känn plattformarna/forumen

Bedöm och hantera sårbarheter
• Tidspress
• Okunskap/omedvetenhet
• Informations- och it-säkerhet (källskydd, skydda egna 

kanaler/varumärket mm)
• Personal (säkerhetsprövning)

MÖTA PÅVERKAN

EXEMPEL



Förberedelse - säkerhetsanalys

• Vad är skyddsvärt hos er kopplat till valet 
2018?



Exempel på expertis inom 
informationspåverkan och sociala medier

Oxford Internet Institute – The Computational Propaganda Institute, 
tex olika landstudier kopplade till val

NATO Stratcom COE Riga, tex rapportserien Robottrolling

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, tex ”Det digitala kalifatet”, 
”Det vita hatet”

Digital Forensic Research Lab (Atlantic Council), t ex #ElectionWatch

Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, 
Försvarshögskolan

Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds Universitet



Det svenska valsystemet 
och valadministrationen

Emma Sjöblom



Valsystemet i korthet

• Fria, hemliga och direkta val

• Proportionellt valsystem med valkretsar

• Partibaserat system, frivillig personröst

• Gemensam valdag bestämd i lag
• 311 val den 9 september 2018

• Automatisk upptagning i röstlängd
• ålder, nationalitet, folkbokföring
• 30 dagar före valdagen

• Många olika sätt att rösta, både i Sverige och utomlands

• Två rösträkningar

• Offentlig röstning och rösträkning



Valmyndigheternas huvuduppgifter

Valmyndigheten

• Ansvarar centralt för genomförandet av val och 
landsomfattande folkomröstningar

• It-stöd för valadministrationen

• Utbildningsmaterial 

• Valmaterial

• Röstlängder och röstkort

• Informerar om ”när, var och hur”



Valmyndigheternas huvuduppgifter

Kommunernas valnämnder

• Ordnar lokaler för röstmottagning

• Rekryterar och utbildar röstmottagare

• Preliminära rösträkningen

Länsstyrelserna

• Valsedelsbeställningar

• Rättelser i röstlängd

• Slutliga rösträkningen



Nyheter 2018 – ett urval

• Partier, kandidater och valsedlar
• Föranmälan av partier

• Samtycke för kandidater

• Partisymboler på valsedlar

• Regler för mandatfördelning

• Obligatorisk utbildning av röstmottagare

• Minst två röstmottagare vid förtidsröstning

• Ambulerande röstmottagare



Vanliga frågor

• Bedömer Valmyndigheten partinamn och 
partiprogram?

• Vilka valsedlar finns i lokalen? Hur är det med 
valhemligheten?

• Får man filma i lokalen?

• Vad händer om jag tappar bort mitt röstkort?

• Hur vet jag att min förtidsröst kommit fram?



Incidenter vid tidigare val

• Hot och våld mot röstmottagare

• Attacker mot vallokaler

• D-dos attack

• Vattenskador och bränder

• Röster, omslag, kassar m.m. som tappas eller glöms 
bort 



Det svenska valsystemets styrkor

• Det svenska valsystemet är robust
• Manuellt

• Decentraliserat

• Transparent

• Allmänhetens förtroende

• Lång tradition av högt valdeltagande
• Val till riksdagen 2010: 84,63 %

• Val till riksdagen 2014: 85,81 %



Alla valmyndigheter kan svara på frågor

• Använd pressfunktionen på Valmyndigheten, 
länsstyrelserna eller kommunerna för vägledning 
och kontakt med rätt person

• val.se 
• Information om valsystemet

• Röstningens när, var, hur

• Förteckning över registrerade partibeteckningar, 
anmälda partier, kandidater

• Statistik gällande kommande och tidigare val



Frågor, funderingar, behov?


