
 
 

 
 

Projekt: COMMON GROUND: DIALOG UTAN GRÄNSER 

Projektledare, Paul Katsivelis, fil dr. i arabiska och Mellanösternkunskap 

Medarbetare:  

Anna Olsson, verksamhetsledare 

  Lina Heldmark, administratör  
 

 

 

 

 

 

 

Introduktion till propaganda 

Teori, praktik, analys 

 

 

 

 

 

Coompanion – Kooperativ utveckling 
Kungsgatan 71 
753 21 Uppsala 
www.coompanion.se  
mobil: 076- 791 80 80 
 

 

 



 
 

 
 

 

Innehåll 
KAPITEL 1 ................................................................................................................................................................ 3 

Propaganda: Tillbakablick ................................................................................................................................... 3 

Propaganda som en sammansatt social praktik .................................................................................................. 5 

Meddelande-syfte .......................................................................................................................................... 5 

Syfte – receptionsomständigheter ................................................................................................................. 6 

Meddelande-spridningspraktiker .................................................................................................................. 7 

Spridningspraktiker ........................................................................................................................................ 7 

Meddelande-spridningspraktiker .................................................................................................................. 7 

Spridningspraktiker - receptionsomständigheter ......................................................................................... 8 

Meddelande – receptionsomständigheter - effekt ....................................................................................... 8 

Receptionsomständigheter ............................................................................................................................ 9 

Analys ................................................................................................................................................................ 11 

Pragmatiska aspekter .................................................................................................................................... 12 

Psykologiska aspekter ................................................................................................................................... 13 

Politiska aspekter .......................................................................................................................................... 14 

Avslutning ...................................................................................................................................................... 14 

KAPITEL 2 .............................................................................................................................................................. 15 

Mot- eller alternativa berättelser ..................................................................................................................... 15 

Hinder för effektiva kampanjer ..................................................................................................................... 17 

Mätning av framgång .................................................................................................................................... 17 

Avslutning ...................................................................................................................................................... 18 

Citerade verk ..................................................................................................................................................... 19 

 

  



 
 

 
 

KAPITEL 1 

Tillbakablick 

Ordet propaganda kommer från latinet propago, dvs. ”fortplanta”, ”sprida”. Det kan handla om att sprida en 
åsikt, en tro, ett ideal eller värderingar. Propaganda avser att övertala en bestämd målgrupp, t ex allmänheten, 
genom att vinkla, förenkla eller renodla ett budskap via bild, text, ljud eller andra symboler1 (t ex byggnader, 
konstföremål etc.). Verbet ”vinkla” sägs referera till kamerans vinkel vid fotografering av ett objekt vilket kan 
tolkas olika beroende på hur det avbildas. I modern tid finns är det inte ovanligt att betrakta all propaganda 
som en form av olovlig manipulering vilket inte behöver vara fallet om budskapet som kommuniceras bottnar i 
en demokratisk värdegrund och avsändaren är öppen med sin identitet2. Det är viktigt att skilja på olika sorters 
propaganda. Vit propaganda kännetecknas av en tydlig avsändare. Svart propaganda innebär att källan är 
okänd medan grå propaganda utmärks av att avsändaren utger sig för att vara någon annan3. De sista två 
kategorierna förekommer särskilt i sociala medier. 

Propagandans historia hänger ihop med utvecklingen av kommunikationsteknologin. I det antika Grekland 
definierade Aristoteles retoriken som ”konsten att övertyga”4 och i det romerska kejsardömet användes 
arkitektur, konst, litteratur och musik för att åskådliggöra den kejserliga överhögheten. I Bibeln tolkade 
exegeter Guds befallning att ”inte sprida ett falskt rykte” (2 Mosebok 23: 1) som en varning mot förtal5.  

Propaganda kan i ett bredare perspektiv förstås som en princip som organiserar och formar våra tankar och 
uppfattningar. Det handlar om en praktik som präglar synen på och konsumtionen av information. Formellt 
associeras propagandas ursprung med religiös doktrin under motreformationen. Det var Påven Gregorius XV:s 
bulla Inscrutabili Divinae (1622) som för första gången introducerade ordet ”propaganda” för att hänvisa till 
spridning av gudomlig sanning till de troende som ett svar på Martin Luthers berömda kritik av kyrkan. Luthers 
skrifter och därtill produktionen av flygblad, pamfletter och inte minst karikatyrer och nidbilder åtnjöt också  en 
stor spridning och utgjorde ett centralt inslag i kampen mot katolicismen. Såväl reformationen som 
motreformationen har förknippats med en storskalig spridning av tryckta texter i propagandasyfte. Det senare 
utgör dessutom ett tidigt exempel på en motberättelse 6. Mer om detta i nästa kapitel. 

Som tidigare påpekats ägde den tidigaste användningen av ordet propaganda rum 1622 i samband med 
bildandet av en central institution inom den katolska kyrkan: Congregatio de propaganda fide7 
(”Kongregationen för trons utbredande”). Ordet propaganda har dock skiftat innebörd genom historien. Första 
världskrigets bittra erfarenheter bidrog exempelvis till att förknippa propaganda med illasinnade former av 
manipulation. Dessförinnan hade termen en mer öppen betydelse i samband med den katolska doktrinen om 
trons utbredande. Likväl är det svårt att skilja propaganda från illvilliga former av övertalning, falska grymheter 
och demonisering av den andre. Den här typen av fientlig propaganda har under första världskriget fått mäktiga 
nationer och individer att utkämpa ett långvarigt krig av sällan skådad effektivitet. Och scenariot skulle 
upprepas några decennier senare när Nazityskland omvandlar propaganda till ett instrument för erövring och 
folkmord8. I Europa och inte minst i Sverige, är det främst främlingsfientliga grupper som skickligt använder 
propaganda för att sprida sitt budskap och rekrytera nya medlemmar9.  

 
1 Auerbach, Jonathan & Castronovo, Russ (red.) Introduction: Thirteen Propositions about Propaganda. In The Oxford handbook of 
propaganda studies, Oxford University Press, New York, 2014 
2 Se exempelvis information från en svensk statlig myndighet som Skolverket, Folkhälsoinstitutet m.fl. 
3 Statens medieråd, Propaganda: Vad, hur och varför? Statens medieråd: Stockholm, 2016 
4 Aristoteles, Retoriken, 1. utg., Retorikförlaget, Ödåkra, 2012 
5Se ovan Auerbach, Jonathan & Castronovo, Russ (red.)   
6 Edwards, Mark U., Printing, propaganda, and Martin Luther, University of California Press, Berkeley, 1994, s. 17ff 
7 Religious Propaganda and Missionary Competition in the New Testament World, 1994 
8 Se ovan Auerbach, Jonathan & Castronovo, Russ (red.) 
9 Statens medieråd, Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet, Statens medieråd: Stockholm, 2013, s. 47ff 



 
 

 
 

På 2000-talet spelade Internet en allt framträdande roll för spridning av propaganda genom framför allt 
närverkssajter som Facebook, Twitter och YouTube. Bland annat användes Facebook under så kallade ”arabiska 
våren” för att organisera demonstrationer på Tahrir-torget i Kairo vilka så småningom ledde till regimens fall10. I 
Sverige uppmärksammades nyligen en förtalskampanj. Lundaprofessorn i telekommunikation, Per Ödlin, gjorde 
bedömningen att en stor del av de hatiska och rasistiska kommentarer som riktats mot fotbollsspelaren Jimmy 
Durmaz efter VM-matchen mot Tyskland sommaren 2018 kom från automatiserade fejkkonton. Ödlin passade 
på att ge en känga åt de medier som okritiskt förde fram budskapet om att det rörde sig om en verklig storm av 
hat i sociala medier som riktats mot fotbollsspelaren11. Den här typen av propaganda, närmare bestämd 
desinformation, är dessvärre mycket vanlig i en alltmer globaliserad värld och inte minst i regional- och 
stormaktspolitikens tjänst12.     

Stater som insett sociala mediers propagandapotential är bl.a. Kina och Israel. Kommunistpartiet i Kina har 
rekryterat en kader av internetanvändare som sysslar med opinionsbildning. Genom att skriva inlägg på sociala 
medier strävar rekryterna att påverka den inhemska opinionen till fördel för det styrande partiet13. Israeliska 
regeringar å sin sida har alltid varit intresserade av Hasbara, vilket är en förskönande omskrivning av 
propaganda på hebreiska. Statsstödda och utvalda studenter arbetar hårt för att förmedla positiv information 
om landet på sociala medier.     

Även olika typer av aktioner, från Pridetåg till terrorhandlingar, kan om de utförs systematiskt med fördel 
definieras som propaganda, eller snarare motpropaganda, dvs. riktade handlingar som syftar till att uppnå 
politiska mål. Ett av Priderörelsens främsta uppgift är exempelvis att bejaka de människor som har en 
könsöverskridande identitet. Genom att försvara en ökad social acceptans för en sexualitet som avviker från 
normen visar Pridefestivaler dessutom exempel på en motberättelse vilket är ämnet för nästa kapitel.  

  

 
10 El-Nawawy, Mohammed & Khamis, Sahar, Egyptian revolution 2.0: political blogging, civic engagement, and citizen journalism, 1. ed., 
Palgrave Macmillan, New York, NY, 2013 
11 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6992738 (5 juli 2018) 
12 https://www.svd.se/ui-ryssland-forsoker-sprida-falska-nyheter (5 juli 2018)  
13 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/china (3 augusti 2019) 



 
 

 
 

Propaganda som en sammansatt social praktik 

Propaganda handlar inte om en praktik vilken som helst, utan det är en form av (strategisk) kommunikation, 
som syftar till att hos mottagaren frambringa en respons eller reaktion som ligger i avsändarens intressen14. 
Denna tämligen enkla definition låter bli att nämna en rad viktiga parametrar som bidrar till en mer komplex 
och därtill realistisk beskrivning av propaganda som social praktik, däribland meddelande, syfte, 
spridningspraktiker, receptionsomständigheter, effekt och analys. Det sistnämnda avser de underliggande 
psykologiska, funktionella och filosofiska aspekterna av propaganda. Värt att nämna att de här parametrarna 
samverkar med varandra i varierande grad. Ett och samma exempel av propaganda kan eventuellt hänvisa till 
mer än en kombination av parametrar. Det förekommer bland allmänheten en (naiv) föreställning om 
propaganda som en form av linjär kommunikation15. 

I Makt, medier och samhälle redogör Strömbeck för fyra kategorier av kommunikation, däribland den första, 
överföringsmodellen, hyser ett särskilt intresse eftersom den för tankarna till Shannons och Weavers bok The 
Mathematical Theory of Communication (1949)16. Kommunikation avbildas i Shannons och Weavers bok som 
en linjär process mellan sändare och mottagare. Och även om det är sant att propaganda syftar till att på 
effektivaste sätt överföra information som ska påverka den som ska ta emot den, behöver det inte betyda att 
propaganda följer samma förebild17. I själva verket bygger propaganda på ett kommunikationsmönster som 
mycket sällan är linjärt där kategorierna i Shannon och Weavers modell flätas samman på ett oberäkneligt 
sätt18. Den franske författaren Bernard Werber förklarar resonemanget: 

Mellan vad jag tänker, vad jag menar, vad jag tror att jag säger, vad jag säger, vad 
du vill höra, vad du tror att du förstår, vad du vill förstå och vad du förstår, finns 
det minst nio möjligheter att inte förstå varandra.19 [författares översättning]  

I det följande kommer propaganda att illustreras medelst en kombination av minst två parametrar. 

Meddelande-syfte  
Med meddelande avses i första hand det retoriska upplägget i en propaganda och inte minst språkets roll att 
väcka känslor och anlägga ett perspektiv på vekligheten. Ett enkelt exempel är valet mellan ordet ”martyr” eller 
”terrorist”. Appell till rädsla, ilska, skam eller ära utgör i övrigt en viktig komponent i extremistiska berättelser. 
Med rubriken ”Respond to Allah and His messenger” anropas varje muslim att ta värvning i Islamiska statens 
armé som tidskriften DABIQ framställer som ett ärofyllt uppdrag i linje med Guds vilja.20 Kommersiell reklam vill 
också väcka känslor och uppmana konsumenten att handla i en bestämd riktning. En ny studie från Princeton 
universitet visar att hemsidor som ägnar sig åt shopping använder ”dunkla mönster” (dark patterns) för att lura 
konsumenterna att handla saker de inte vill ha. Kännetecknande för dessa mönster är bland annat 
manipulerande teknisk design i kombination med språkliga uttryck som ”tillfälligt erbjudande” eller ”du har 
bara fem minuter att dra nytta av detta erbjudande” vilka framkallar en blandad känsla av brådska och 
beröm.21  

Inom forskarvärlden kopplas propaganda inte sällan till kulturspecifika närliggande institutioner såsom 
utbildning, religion, litteratur och reklam vilka är ett resultat av en särskild historisk utveckling såväl lokalt som 
nationellt. Massövertalningsstrategier relateras därmed till predikan, marknadsföring, undervisning, 
missionering, publicering och andra liknande verksamheter. År 1982 lät exempelvis Vatikanen döpa om 
Congregatio de propaganda fide till ”Kongregationen för folkens evangelisering” alltmedan arbetet för trons 

 
14 Bernays, Edward L., Propaganda, Ig Publishing, Brooklyn, N.Y., 2005[1928] 
15 Hadenius, Stig & Weibull, Lennart, Massmedier: en bok om press, radio & TV, 8., Bonnier, Stockholm, 2005, s. 12f 
16 Strömbäck, Jesper, Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation, SNS förlag, Stockholm, 2009 
17 Shannon, Claude Elwood & Weaver, Warren, The mathematical theory of communication, University of Illinois Press, Urbana, 1998[1949] 
18 Statens medieråd, Propaganda: Vad, hur och varför? Statens medieråd: Stockholm, 2016 
19 https://positivr.fr/bernard-werber-dialogue-de-sourds-communication/ 
20 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-30089033  
21 https://www.businessinsider.com/dark-patterns-online-shopping-princeton-2019-6  



 
 

 
 

utbredning fortsatte som vanligt22. Likaså, när Sverige på 1970-talet omvandlades till ett välfärdssamhälle 
ersatte det nybildade Invandrarverket det exkluderande ordet ”utlänning” med det mer välkomnande 
”invandrare”23. 

Ytterligare ett retoriskt grepp som är vanligt i mediestudier förtjänar närmare belysning, nämligen ”dolda 
antaganden”. Det sistnämnda syftar på en texts underliggande budskap. Enligt doktoranden Hägglund tenderar 
den på Sveriges Radios hemsida publicerade rubriken ”Flyktingströmmen inte huvudorsak till fler sexualbrott” 
snarare att bekräfta bilden av flyktingar som sexualbrottslingar än att avfärda den. Hägglund påpekar att 
Sveriges Radio inte ger någon bra förklaring till kopplingen mellan ”flyktingströmmen” och ”sexbrott” vilket 
hade känts naturligt. Att det handlar om ”dolda” antaganden underförstår att information eller delar av den 
kan hamna utanför avsändarens synfält24.    

En allmän språkfilosofisk insikt är att människors tillgång till verkligheten sker via språket. Annorlunda uttryckt 
speglar vår vokabulär det perspektiv vi anlägger på verkligheten. En väderprognos kan exempelvis presenteras 
som ett argument för växthuseffekt, global uppvärmning eller klimathot. Vart och ett av dessa ord implicerar 
en särskild dagordning. Meddelande och syfte hör därmed ihop. Benämningen ”växthuseffekt” avslöjar ett 
perspektiv på miljöfrågan som skiljer sig från ”global uppvärmning” som i sin tur avviker från ”klimathot”.      

I en propaganda är det viktigt att mottagaren finner att avsändarens syfte som artikuleras i en särskild 
vokabulär är tillgängligt och värt att ta till sig. En stor del av avsändarens tankemöda eller strategi är därför att 
säkerställa att mottagarens tolkning motsvarar det egna syftet med meddelandet. Anpassningen av 
meddelandet till den tilltänkta gruppens tolkningshorisont är en viktig utmaning i en propaganda. Som vi kan se 
är det mycket som kan gå fel i en kommunikation. Det kan handla om att avsändaren inte är tydlig med sitt 
budskap, den massmediala kanalen lider av tekniska brister eller att mottagaren inte delar avsändarens 
bakgrund och därmed saknar en gemensam kod eller ett gemensamt språk25. Samtidigt är det viktigt att betona 
att det går att övervinna skiljaktiga kulturella koder om avsändaren är medveten om dessa och anpassar sitt 
budskap därefter. Adolf Hitler bemödade sig exempelvis att linda in propagandas formspråk så att det kunde 
appellera till de breda arbetarskarorna. Samma förfarande gäller än idag och det räcker att ta vilken lärobok 
som helst i retorik för att inse hur viktigt det är att skaffa sig en så bra bild som möjligt av vem eller vilka som 
ska nås och påverkas av kommunikationen.26 

Syfte – receptionsomständigheter 
Även om ordet propaganda innebär spridning eller utsträckning innebär inte detta att allt som sprids per 
automatik får klassas som propaganda. Det kan tyckas självklart men det är värt att betona att en bild, ett 
argument eller konstföremål, hur tilltalande det än är, blir inert om det inte möter åskådarnas blick. Inte heller 
en video som väl dokumenterar en auktoritär regims brutala taktik om det inte laddas upp på YouTube och 
samlar hundratals träffar dagligen. Lådor med staplande broschyrer som förvaras i ett lager producerar inte 
propaganda. Det sistnämnda är ett massfenomen som måste cirkulera offentligt, nå och samla ett stort antal 
individer vilka är okända för varandra. Ändå låter sig inte allt som sprids allmänt definieras som propaganda. En 
väderprognos kan återigen nå tusentals människor via radio, TV eller Internet, men till skillnad från andra typer 
av nyheter, har den här sortens information en försumbar övertalningskraft såvida den inte utnyttjas för 
propagandaändamål liksom i en debatt om klimatförändringar. Här spelar konkurrerande ideologier en central 
roll i kampen om den mest ”miljövänliga” politiska propagandan. Värt att notera att receptionsomständigheter 
omfattar såväl sociokulturella och politiska trender som mottagarens tolkningshorisont.  

 
22 Religious Propaganda and Missionary Competition in the New Testament World, 1994 
23 https://www.sydsvenskan.se/2010-04-20/fran-utlanning-till-invandrare 
24 https://www.medievarlden.se/diskussion/2019/05/artiklar-om-bra-rapporten-sprider-dolda-antaganden/?fbclid=IwAR1Z_Brc_vq-

mZaemODewSIwIVrdVyUTT1DLNrjXohuHBTZmupUGwhNbmbw  
25Ibid, s. 13f 
26Ibid, s. 13f 



 
 

 
 

Meddelande-spridningspraktiker 
I en massmedierad kommunikation har avsändaren i regel ett stort antal okända mottagare som kan nås mer 
eller mindre samtidigt. Kännetecknande för den här typen av kommunikation är att informationen genomgått 
någon form av urvalsprocess, sammanställning och bearbetning innan den överförs till mottagaren. Stig 
Hadenius och Lennart Weibull illustrerar den här processen med hjälp av det de kallar en elementär 
kommunikationsmodell27. Grundläggande i modellen är att avsändaren skiljs från mottagaren genom någon 
form av massmedium eller kanal. Andra aspekter som modellen väger in är det meddelande som sänds och 
som mottagaren tolkar samt huruvida syftet med budskapet uppfylls eller inte, det vill säga vilken effekt får 
tolkningen av meddelandet i relation till avsändarens syfte28.  

Spridningspraktiker 

 Propaganda är en form av (strategisk) kommunikation. Att kommunicera är något av det mest grundläggande 
för människan att göra. Redan som spädbarn kommunicerar hon instinktivt med sin vårdnadshavare. I vuxen 
ålder övergår kommunikationen till att bli en mycket mer medveten och differentierad handling. Det 
sistnämnda innebär att all kommunikation inte är av en enda sort. Jesper Strömbäck skiljer mellan 
interpersonell och masskommunikation. Interpersonell kommunikation bygger på en närhetsprincip i fråga om 
känslor eller geografiskt avstånd. Den är dubbelriktad. När barnet skriker får det till exempel en klapp på 
kinden av vårdnadshavaren. För masskommunikation å andra sidan gäller principen om avstånd. Avsändare och 
mottagare står inte nära varandra och kommunikationen dem emellan är enkelriktad. Dessutom riktar sig 
masskommunikationen till flera mottagare via någon form av massmedium29. Ett exempel på 
masskommunikation är propaganda där propagandisten försöker påverka sin publik genom en tidningsartikel, 
en film, ett radiotal eller ett monument. 

Propaganda bör inte förknippas med att sprida ett budskap en enstaka gång. Snarare är det fråga om en i det 
närmaste systematisk verksamhet som syftar till att med hjälp av text, bild eller andra symboler påverka 
människors åskådningar, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning30. Propaganda associeras således 
med särskilda argumentations- och övertalningsknep eller strategier för att uppnå politiska eller ekonomiska 
mål. Stater som Nazityskland, Sovjetunionen och det kommunistiska Kina har utvecklat historiens hittills mest 
omfattande och välorganiserade system av propaganda riktad till den egna befolkningen. Därtill var det varken 
Internet eller analoga medier (TV, radio, press) som stod för opinionsbildningen utan snarare uppförandet av 
byggnader och monument, spridning av konst eller officiella emblem som frimärken, mynt och porträtt av 
statschefer eller partisekreterare31.   

Meddelande-spridningspraktiker 
Analys av propaganda kräver att man bland annat lägger lika stor vikt vid innehåll som spridningsmönster. 
Oavsett om det rör sig om en sponsrad reklam eller valkampanj är det sätt på vilket propaganda sprider sig och 
cirkulerar lika viktigt som den information den försöker förmedla. Propagandas budskap hänger således ihop 
med dess överföringsform. I det avseendet skiljer sig analys av propaganda från ideologisk kritik som normalt 
strävar efter att avslöja det underliggande budskapet i ett tal, en målning eller andra kulturprodukter 
oberoende av spridningsmönster32. Ideologi förser människor med en förståelse av världen utifrån en given 
politisk dagordning som är förenlig med vissa värderingar och handlingsnormer. När politiker och ekonomer i 
och runt makteliten exempelvis säger att privatisering innebär en effektivare service är det ju inte något som 
bygger på en analys av verkligheten utan det är propaganda, ett sätt att sälja sin politik. En ideologi som ingår i 
en massövertalningsstrategi handlar alltså om propaganda. Både ideologi och propaganda strävar efter att 
påverka mottagaren genom att väcka känslor snarare än att stimulera dennes tänkande33.  

 
27 Hadenius, Stig & Weibull, Lennart, Massmedier: en bok om press, radio & TV, 8., Bonnier, Stockholm, 2005, s. 12f 
28 Ibid.  
29 Strömbäck, Jesper, Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation, SNS förlag, Stockholm, 2009 
30 Jowett, Garth & O'Donnell, Victoria, Propaganda & persuasion, Sixth edition, SAGE, Los Angeles, 2015 
31 Se ovan Auerbach, Jonathan & Castronovo, Russ (red.) 
32 Eriksson, Jan, 'Om ideologikritik mm.', Tidskrift för arkitekturforskning., 1988 (1:3), s. 90-94, 1988 
33 Fredsted, Elin (red.), Fascistisk ideologi og propaganda, Medusa, København, 1979 



 
 

 
 

Det är möjligt att mycket av det som kategoriseras som propaganda bygger på vinklade meddelanden, fakta 
eller överdrivna påståenden. Icke desto mindre är det knappast isolerade budskap som behöver granskas utan 
snarare givna mönster av spridning och cirkulation. Med jämna mellanrum diskuterar t ex svensk media ett 
antal nyheter om Sverige vilka säger sig ha koppling till sociala nätverk med rysk anknytning34. 
Spridningspraktiker är en betydelsefull komponent i såväl övertalningsstrategin som motpropaganda. I detta 
fall är det befogat att hävda att mediet är meddelandet. 

Spridningspraktiker - receptionsomständigheter 
Det kan vara värt att påminna att massövertalningsstrategier förutsätter att mottagaren har tillgång till olika 
medieplattformar samt att denne är mediekunnig. Den som först förvärvar information har vanligen en fördel 
att kontrollera den. Genom att bestämma huruvida det är lämpligt att behålla eller ta bort känsligt material på 
YouTube kan exempelvis företag med egna plattformar som Google kontrollera yttrandefrihet och allmän 
debatt mer än vad regeringar kan göra. Därmed inte sagt att det alltid går att kontrollera hur propaganda 
sprids, inte ens när tongivande institutioner som kyrkan, privata företag och staten väljer att samarbeta istället 
för att tävla med varandra. Det var mer än ett Twitter- eller Facebookkonto som rapporterade om 
händelseutvecklingen på Tahrirtorget i Kairo under de folkliga protesterna för politiska reformer år 201135. 
Dagens digitala kultur gör att folket inte kan reduceras till en enda kommunikationsknut. Snarare kommer fler 
spridningspraktiker att stå i fokus vilket visar att propaganda snarare fungerar mer horisontellt än vertikalt.  (se 
även exp. om Muhammad-karikatyrer) 

Massövertalningsstrategier utgår från antagandet att den stora folkmassan konsumerar propaganda på ett 
passivt och vertikalt sätt, det vill säga opererar från toppen ner. Redan innan fascismen kunde visa hur lätt det 
var att manipulera folkmassor hade bilden av ett medborgarkollektiv som skulle ”formateras” av staten varit 
närvarande i Friedrich Schillers arbete med estetisk utbildning36. Senare forskning inom masspsykologi, 
huvudsakligen av Gustave Le Bon, förstärker idén om att ord och bilder kan vilseleda människor i att kollektivt 
utföra handlingar som de aldrig skulle begå individuellt. Enligt Le Bon opererar makten och inflytandet vertikalt, 
söker den lägsta höjden och följer minsta motståndsförlopp. Dessa dalar är naturligtvis bebodda av den 
oreflekterade massan. Emellertid utmanas Le Bons uppfattning av erkännandet att sociala och politiska 
landskap är mer varierande och komplexa. När människor konsumerar propaganda väver de faktiskt in sina 
egna förväntningar och farhågor på samma sätt som de skapar och modifierar sina egna sanningar. Effekten av 
propagandan blir därmed svårare att förutsäga.  

I nästan trehundra år före det stora kriget förknippades propaganda med ett mer neutralt bruk där termen 
snarare var kopplad till politiska sakfrågor som rösträtt, avskaffande av slaveri och miljöskydd. Det går förstås 
inte att falla tillbaka på den tid som rådde före nittonhundratalets globala våldsspiral. Å andra sidan väcker 
dagens erfarenheter från den kraftfullt pejorativa uppfattningen om propaganda ett behov att ompröva 
praktiken och omorientera propagandastudier i eventuellt nya riktningar37. Propaganda som massövertalnings-
verksamhet har i modern tid kunnat tjäna demokratiska syften tack vare sammanstrålningen av proteströrelser 
och digitala medier. Som exempel kan man nämna den vitala roll sociala medier spelade angående det folkliga 
upproret i Egypten 2011 som först annonserades på Facebook. Många tittare minns fortfarande när aktivisten 
Ramy Essam ställde sig på scenen på Tahrirtorget och sjöng sin låt om att störta regeringen. En av de tidigaste 
åtgärder regering vidtog för att kväsa upproret symptomatiskt nog var att stänga ner Internet38.    

Meddelande – receptionsomständigheter - effekt 
Propagandas effekt kan sträcka sig bortom producenten och mottagaren. Studiet av propaganda passar 
egentligen inte riktigt in i en konventionell kommunikationsmodell som sätter en producent i ena änden, en 
mottagare å andra och ett meddelande i mitten. Detta är en olämplig modell av ett antal skäl, däribland att det 

 
34 https://www.helahalsingland.se/artikel/desinformation-har-ar-26-ryska-forfalskningar-som-spridits-i-sverige  
35 Se ovan El-Nawawy, Mohammed & Khamis, Sahar 
36 Schiller, Friedrich von, Schillers estetiska brev, Kosmos, Järna, 1995 
37 Se ovan Auerbach, Jonathan & Castronovo, Russ (red.)  
38 https://www.sydsvenskan.se/2018-09-02/sociala-medier-var-deras-verktyg-i-revolutionen  



 
 

 
 

är svårt att förutsäga vilka oväntade effekter valda begrepp eller uttryck kan producera när de cirkulerar 
offentligt. Myntade uttryck som ”alternative facts” och ”fake news” utvecklades exempelvis till ett viralt 
fenomen under 2017. Det förra myntades av Vita Huset och det senare speglade president Donald Trumps syn 
på traditionell media. Den frekventa publiceringen av ”fake news” och ”alternative facts” medförde en ökad 
medvetenhet om källkritikens betydelse. Seriösa tidningar som Washington Post har lanserat en faktagranskare 
för Trumps Twitterkonto39. Likaså, ett alltför stort fokus på propagandistens syfte riskerar inte sällan att 
försumma informationens dynamiska natur när den når allmänheten40. Fotbollsarenan al Wakrah (sv ”näste”) 
ritades exempelvis av den världsberömde irakiska arkitekten Zaha Hadid i samband med att Qatar utsågs till 
värd för fotboll VM 2022. Arenans arkitektur blev kritiserad från mer än ett håll för att den såg ut som en 
kvinnas privata del vilket med all sannolikhet inte var arkitektens avsikt41.  

När varuhuset Åhlens år 2015 lanserade modekollektionen ”Nordiska toner” som inspirerats av dova och gråa 
nyanser – nordisk natur, fjällbäckar, klippor med mera, var det fem kvinnor från olika delar av Sverige som 
frontade kampanjen. En av kvinnorna bar hijab vilket genast framkallade starka reaktioner hos mottagarna och 
det dröjde inte länge förrän det svenska varuhuset tvingats ta bort reklamen med motiveringen att den 
muslimska huvudbonaden bidrog till att normalisera kvinnoförtrycket42.  

Åhlens illustrerar svårigheten att överblicka effekten av en kampanj. Den här typen av blunder som Åhlens visar 
är alls inte ovanligt bland företag i marknadsföringssammanhang. I en reklamfilm för läskjätten Pepsi bjuder 
fotomodellen Kendall kravallpolis på svalkande läsk vilket mirakulöst nog får den hotfulla stämningen att lätta 
och gå över till jubel och samförstånd. Reklamen väckte avsky på sociala medier. Pepsi anklagades bland annat 
för att bagatellisera och underminera viktiga demokratiska frågor. Protesterna mot reklamen mynnade ut i en 
ursäkt och företaget drog tillbaka annonsen inom ett dygn43. Kroppsvårdsmärket Nivea gick samma öde till 
mötes när det valde följande budskap i en reklam på Facebook: ”White is purity”. Tidningen Washington Post 
lyckades spåra hur några av nätets mörkaste hörn med vit makt-rörelsen i spetsen omfamnat företagets 
budskap om vit renlighet. Nivea var inte sen med att återkalla reklamen för att inte förknippas med värden som 
främlingsfientlighet och diskriminering44. 

Receptionsomständigheter  
Propagandas verkan är partiell, den är sällan total, inte ens i en auktoritär kontext. Totalitära styrelseskick 
tenderar att maximera sin maktutövning genom att kontrollera kulturspecifika institutioner som utbildning, 
religion, juridik, media etc. I Nordkorea under Kim Jong-Un eller Irak under Saddam Hussein utnyttjar staten 
institutioner som press, tv, skolor, sport och hälso- och sjukvård i ett försök att expandera sin propaganda-
verksamhet och låta den omfatta alla aspekter av livet. Inte sällan går de så långt som att använda tvång som 
beprövad taktik för att motverka en medelmåttig kampanj45. Total propaganda är icke desto mindre ett sällsynt 
fenomen på grund av ett antal faktorer såväl tekniska som subjektiva. Ta radion till exempel. Överföringen av 
ljudvågor kan blockeras av berg eller komprometteras av en svag signal. Lyssnare kan ha andra saker för sig än 
att slå på sina radioapparater. Men även om vi antar att så många som möjligt är med och lyssnar på samma 
radioprogram är det ändå tveksamt om publiken kommer att förstå innehållet i sändningen på ett entydigt sätt. 
När dåvarande moderatledare Frederik Reinfeldt höll sitt sommartal 2014 vädjade han till svenska folket att 
öppna sina hjärtan inför den kommande flyktingvågen. Många uppfattade talet som en uppmaning till fri 
invandring medan andra, som t ex före detta ministern och riksdagsmannen Anders Björk, såg i uttalandet en 
vädjan till myndigheter att reglera invandringen genom att väl omhänderta de människor som kommer till 
Sverige och söker skydd.46  

 
39 https://www.washingtonpost.com/politics/2019/05/10/fact-checking-trump-administrations-immigration-fact-
sheet/?utm_term=.f7d647a589ca   
40 https://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2013/11/546365177956-650x198.jpg  
41 https://www.dailymail.co.uk/news/article-6985453/World-Cup-vagina-stadium-unveiled-Qatar.html  
42 https://www.dagensmedia.se/premium/ahlens-marknadschef-vi-kan-inte-censurera-6881375  
43 https://www.gp.se/kultur/ilskan-mot-supermodellen-efter-reklamkampanj-1.4224743  
44 https://www.gp.se/nyheter/2.208/här-är-skandalreklamerna-som-orsakat-ramaskri-1.4236458  
45 Se ovan Fredsted, Elin (red.)  
46 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=5982588  



 
 

 
 

Även i måttliga eller partiella doser är emellertid propaganda ofta tillräckligt effektiv för att få mottagaren att 
omfamna tankar, handlingar eller attityder som hen annars inte skulle göra utan påverkan av massmedia. Till 
exempel, trots ett militärt nederlag och en skoningslös jakt på organisationens ledarfigurer kunde dåtida 
Islamiska staten mer eller mindre framgångsrikt anpassa sin mediala infrastruktur och sina 
övertalningsstrategier till den rådande verkligheten47.   

  

 
47 https://www.foi.se/nyheter-och-press/nyheter/2017-05-15-det-digitala-kalifatet---en-rapport-om-is-propaganda.html  



 
 

 
 

Analys    

Som kommunikationsprocess omfattar propaganda ett antal underliggande aspekter, däribland filosofiska, 
psykologiska, pragmatiska och politiska. Vad det förstnämnda beträffar handlar det i huvudsak om 
propagandas förhållande till sanning och objektivitet.  

Filosofiska aspekter 

Walter Cunningham påpekar att propaganda är likgiltig mot sanning och uppriktighet, kunskap och förståelse; 
det är en form av strategisk kommunikation som inte skyr några medel för att uppnå sina mål48. George Orwell, 
som arbetade som ankare på BBC:s utländska radiotjänst under andra världskriget, uttrycker i sin tur en 
skenbar paradox: ”All propaganda är lögner, även när man säger sanningen”49. Det som räknas i en propaganda 
är måluppfyllelsen. Orwell och Cunningham förstod att sanningshalten i en propaganda inte är ett 
självändamål. Det är snarare hur uttalandet formuleras, instrumentaliseras och når sin effekt. Uppfattningen 
om att propaganda i sig är oärlig eller bedräglig hänger samman med dess funktion, det vill säga sätten att 
utöva den. Som exempel kan man nämna de anklagelser och motanklagelser som förväxlats mellan Tyskland 
och dess fiender under och efter första världskriget50.  

Icke desto mindre är sanningsfrågan i propaganda inte helt oväsentlig. Enligt journalisten Gideon Levy har 
statens Israels propaganda beträffande avbildningen av palestinierna i Gaza nått en återvändsgränd. Hur 
mycket man än försöker försköna sin beskrivning av verkligheten finns det, menar Levy, sakförhållanden som 
inte kan bestridas. Levy anser att verkligheten erbjuder motstånd som ibland kan svara svårt att kringgå även 
den mest skicklige propagandisten. Den israeliske journalisten påpekar att det är en verklighetsflykt att tro att 
Israel fullt kan definiera och kontrollera omvärldens bild av palestiniernas politiska kamp51. Levys kritik av en 
propagandas sanningsanspråk bottnar egentligen i den grundläggande frågan om huruvida verkligheten överlag 
är förhandlingsbar eller inte. Följande är ännu ett exempel på att verkligheten kan sätta gränsen för vad som 
kan sägas eller inte. Länge har tobaksbolagen hävdat att det inte finns något samband mellan rökning och 
Cancer. Långt in på 1980-talet var marknadsföringen av cigaretter en av de mest effektiva och kostsamma 
kampanjer. Sedan kom ett EU-direktiv på 1990-talet följt av föreskrifter från respektive lands Folkhälsoinstitut 
om att inleda en motkampanj (counter propaganda) genom att förse cigarettpaketen med en varningstext och 
illustrationer som upplyser om de hälsorisker som är förbundna med bruk av tobak. Motpropagandan lutar mot 
det medicinska faktum att tobaksrökning ökar risken för ett flertal sjukdomar, däribland cancersjukdomar, 
hjärt-kärlsjukdom, diabetes samt sjukdomar och infektioner i andningsorganen52.   

Sanningsanspråk handlar just om anspråk som inte kan skiljas från massövertalningens retorik. Det är ofta svårt 
att kontrollera hela kedjan av en propaganda, eller kampanj, som det också heter. Annorlunda uttryckt, även 
om den innehåller ett givet motiv från början kan en propaganda över tid göra mer än att bara påverka 
människors sätt att tänka (eller handla) i en bestämd riktning. Risken finns mer eller mindre alltid att 
receptionsomständigheterna övergår det ursprungliga motivet i en propaganda. Postkodlotteriet anmälde t ex 
sin egen reklam ”Solveigs jul” på grund av att den ansågs vara vilseledande. Reklamen handlade om en äldre 
dam som slapp fira jul ensam sedan hennes son vunnit på lotteriet och kunde överraska henne genom att resa 
till henne tillsammans med familjen. Postlotteriets egen granskningsorgan SEEM fann att reklamfilmen inte 
kunde anses vara måttfullt utformad eftersom den gav intrycket att en lotterivinst gjort det möjligt att lösa ett 
socialt problem53.      

Medan religiösa myndigheter är tydliga med sin hållning till propaganda, t ex genom evangelisering eller 
daawa, visar utbildningsinstitutioner en ängslighet i fråga. Att förhållandet mellan närliggande kulturspecifika 

 
48 Cunningham, Walter & Herskowitz, Mickey, The all-American boys, Macmillan, New York, 1977, s. 311 
49 Dagboksanteckningar, den 14 mars 1942. 
50 Se ovan Auerbach, Jonathan & Castronovo, Russ (red.) 
51 https://www.haaretz.com/opinion/.premium-propaganda-without-end-amen-1.5369189 (5 juli 2018) 
52 WHO 2014, Global status report on NCDs, 2014. 
53 https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/postkodlotteriet-anmalde-sin-egen-reklam-och-falldes-6900510 (17 juli 2018) 



 
 

 
 

institutioner som utbildning och politik är problematiskt förklaras av de offentliga debatter som rutinmässigt 
blossar upp kring utbildningspolitiken, läroplanen och läromedlen. Är det exempelvis acceptabelt att låta 
privata företag sponsra utgivningen av läromedel? Är skolans pedagogiska uppdrag förenligt med vinstdrivande 
organisationers etiska profil? Var går gränsen mellan utbildning och indoktrinering?  

Reklambranschens närmast skrupelfria attityd till propaganda verkar vara svårt att överföra till institutioner 
som juridik och media (för att inte tala om utbildning) vilka förutsätter ett stort mått av kritiskt tänkande och 
socialt ansvar. Tidiga pionjärer inom marknadsföring ansåg att reklam och propaganda konstituerade två sidor 
av samma mynt eftersom båda eftersträvar att styra mottagaren att tänka (och handla) i en bestämd riktning. 
Vad utbildning beträffar kan det vara svårt att dra en skarp gräns mellan vad som är information och vad som 
betraktas som propaganda varför det är viktigt att relationen information/propaganda ägnas  en noggrann, 
varaktig uppmärksamhet54.      

Pragmatiska aspekter 
Propaganda är som vi sett inte en fix produkt med en uppsättning karakteristika som kan identifieras 
oberoende av sammanhang. En pragmatisk hållning som kan leda till en funktionell definition är därför att 
föredra. Till exempel brukar statistik om de utländska migranternas brottsfrekvens i Sverige hanteras olika av 
myndigheterna beroende på vilken dagordning dessa följer55. Propaganda kan med andra ord vara svårt att 
avskilja från kulturspecifika institutioner. 

Att studera massövertalningsstrategier på ett pragmatiskt sätt innebär att kasta ljus över det dynamiska 
samspelet mellan propagandas formella parametrar. Denna approach motsätter sig utsagan om propaganda 
som bestående av ”otidsenliga” eller ”tvärkulturella” egenskaper. Institutet för propagandaanalys (IPA) var till 
exempel en amerikansk organisation som grundades 1937 i syfte att motverka vad man då uppfattade som ett 
hot mot individens förmåga att tänka fritt. Institutionen ägnade sig åt att ge ut en månatlig bulletin ”för att 
hjälpa medborgaren att upptäcka och analysera propaganda” i form av rörliga bilder, dagstidningar och 
radiosändningar56. IPA:s bulletiner avslutades med en vanlig funktion: ”Förslag till aktiviteter och 
diskussionsanmärkningar” som uppmuntrade medborgarna att väcka misstankar om de medier de 
konsumerade så att de skulle upptäcka övertalningsknep som ”card-stacking”57, ”name-droping” eller 
”glittering generalities”58. Institutionens verksamhet, som sammanföll med fascismens frammarsch på 1930-
talet, byggde på antagandet att propaganda är en fix enhet med en uppsättning funktioner som går att 
dekonstruera mer eller mindre på ett förutsägbart sätt59. Den svenska motsvarigheten till IPA, Statens 
medieråd, följer samma förebild i sin definition av propaganda60. 

Att få människor att uppmärksamma fasta retoriska grepp och taktik är förstås inte fel utan snarare en 
berättigad ingång till förståelsen av propaganda som social praktik. Likväl är det tveksamt om 
propagandaövningar som bygger på givna formella kriterier på längre sikt kan stimulera medborgarnas förmåga 
och kommunicera och tänka kritiskt. I själva verket finns det risk att den här typen av övningar invaggar 
människor i en falsk känsla av trygghet och får de att tro att de är immuna mot mer subtila 
övertalningsstrategier61.    

Propaganda bygger egentligen på en kombination av två huvudfaktorer, den mänskliga faktorn och den 
tekniska. Vad den senare beträffar är det framför allt spridningspotentialen det är frågan om då det är 

 
54 Sundt, Mauritz, Propaganda - information - massmedier, Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar, Stockholm, 1989 
55 https://www.migrationsinfo.se/valfard/halsa/  
56 Propaganda Analysis: A Bulletin to Help the Intelligent Citizen Detect and Analyze Propaganda 1 (October 1937) 
57 Card-stacking är en propagandateknik som syftar till att manipulera publikens uppfattning om ett problem genom att betona en sida och 
förtrycka en annan. Det kan också betyda att censurera kritikernas röster: 
https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Card_stacking.html    
58 Glitter generality är en känslomässigt tilltalande, dock dåligt underbyggd mening så nära förknippad med högt värderade begrepp och 
övertygelser: https://en.wikipedia.org/wiki/Glittering_generality  
59 Åsard, Erik, Packaging political propaganda: text, context, and the study of political communication, Swedish Institute for North American 
Studies [Svenska institutet för Nordamerikastudier] (SINAS), Uppsala, 1996 
60 https://www.statensmedierad.se/download/18.450cdfe715a0670d2944c5a6/1486546926552/Propaganda-Vad-hur-och-varför.pdf  
61 Se ovan Auerbach, Jonathan & Castronovo, Russ (red.) 



 
 

 
 

uppenbart att inte alla medier fungerar identiskt. Medieformatet sätter ofta gränser för vad som går att säga 
och hur det gör det. Annorlunda uttryckt tenderar innehållet i propaganda att tolkas olika beroende på vad 
man använder för medieformat. Följande exempel illustrerar denna pragmatiska insikt.  Även om radion 
ursprungligen tänktes som ett kommunikationsmedel mellan individer, utvecklades den så småningom till ett 
massmedium liksom TV:n som följde strax efter. Båda medier subventioneras och drivs av privata företag eller 
nationella regeringar. Internet och i mindre utsträckning tryckta massmedier däremot tillåter individer att 
sprida information i stor omfattning. Dessutom är människors förmåga att avkoda ord generellt annorlunda än 
att avkoda bilder. Det senare opererar snabbare och har en större potential att engagera alla sinnen och olika 
delar av hjärnan. Således finns det skäl att tro att val av medieformat och kanal påverkar vad som 
kommuniceras och hur detta tas emot62. Emellertid visar en sådan teknologisk determinism vissa begränsningar 
i en tid där information som förr förmedlats via analoga plattformar (radio, TV, tidningar, böcker) numera 
digitaliseras och ingår i datanätverk vilket underlättar tillgängligheten och drar ned kostnaderna63.          

Vidare överförs ord och bilder ofta från ett medium till ett annat på sätt som i regel förstärker snarare än 
reducerar övertalningskraften. Att fokusera på ett medium istället för samspelet mellan flera medier riskerar 
att försumma hur allmänna berättelser sprids tvärs över olika medier och därigenom ömsesidigt förstärker 
varandra64. Ett känt exempel är satirteckningar av islams profet Mohamed som publicerats den 30 september 
2005 i den danska tidningen Jyllands-Posten som ett led att väcka debatt kring press- och yttrandefrihet. I 
samma ögonblick som Internet tog över publiceringen fick teckningarna en viral spridning vilket ledde till 
häftiga protester i den muslimska världen där många uppfattade bilderna som kränkande, rasistiska eller 
islamofobiska. En intensiv debatt kring yttrandefrihetens gränser och journalistikens yrkesetiska grunder 
uppstod runtom i världen. Konservativa krafter tryckte på för att världssamfundet skulle gå med på en hårdare 
reglering av yttrandefriheten, i synnerhet vad gäller ämnet religion65. I detta speciella fall är mediet klart inte 
liktydigt med budskapet.       

Psykologiska aspekter 
För att vara effektiv måste propaganda spela på ett brett känslospektrum, det vill säga inte endast framkalla 
negativa känslor som avund och rädsla eller hat utan även inkludera positiva yttringar som glädje, tillhörighet 
eller stolthet. Det hävdar den slaviske filosofen Žižek som studerat ideologins verksamhet. För Žižek har 
ideologin inget att göra med ”illusion” eller ”falskt medvetande” eftersom människor vanligtvis inte kan se 
igenom lögnens vävnader. Žižeks analys av ideologi skiftar från ett kognitivt till ett psykologiskt register när han 
hävdar att ideologi fyller en tröstande funktion för att skydda mottagaren från betydelselöshetens kaos. 
Annorlunda uttryckt behöver människor få förklarat vad saker och ting innebär. Enligt Žižek fyller ideologin en 
lugnande funktion och det är snarare avsaknaden av densamma som verkar vara förvirrande eller 
desorienterande. Liknande tongångar hördes från Jacques Ellul på 1960-talet. Denne ansåg att den offentliga 
spridningen av propaganda hade blivit alltför komplex och förvirrande för medborgarna att konsumera på egen 
hand – därav behovet av en åskådning som inkluderar bestämda värderingar och handlingsnormer. Längtan 
efter säkerhet och order är enligt Ellul en reaktion på ett kraftigt medialiserat samhälle. Det enorma flödet av 
information i form av bild, text och ljud som dagligen sköljer över människan riskerar i längden att alienera 
henne, det vill säga göra henne till ett objekt, i händerna på falska sanningskrav och demoniserade skildringar 
av den andre66. För PR-gurun Edward Bernays vittnar längtan efter klarhet om begärets roll i att forma våra 
övertygelser. Bernays försökte förstå de underliggande mekanismer som motiverar konsumenter att köpa 
varor. Enligt honom speglar människans begär ett tomrum som kapitalismen försöker fylla. När vi handlar varor 
letar vi enligt Bernays egentligen efter fasta värden som ger mening och riktning i våra liv. I kontrast mot 
seglivade föreställningar om att massövertalning är manipulativ, bedräglig och omoralisk såg Bernays (och det 

 
62 Time magasine har listat ut ett antal bilder som fått störst spridning under 2017:  http://time.com/5054641/time-picks-the-best-viral-
photos-of-2017/ (19 juli 2018) 
63 (6) . See, for instance, Jay David Bolter and Richard Grusin, Remediation: Understanding New Media (Cambridge, MA: MIT Press, 2000); 
and Henry Jenkins, Convergence Culture: Where Old and New Media Collide (New York: NYU Press, 2006). 
64 Ibid. 
65 Rose, Flemming, The tyranny of silence, Washington, D.C., 2014 
66 Ellul, Jacques, Money & power, Marshall Pickering, Basingstoke, 1986 
 



 
 

 
 

gjorde även Žižek senare) ett samband mellan habegär och njutning. Det förra betraktade han som något 
positivt, vilket utgör en dimension länge förbisedd i propagandastudier67. 

Politiska aspekter 
Ingen propaganda utan någon form av politisk eller ekonomisk dagordning. Det kan handla om att konsumera 
en viss produkt eller omfamna vissa värderingar eller verklighetsbilder. På så sätt är propaganda en integrerad 
del av det demokratiska samhället. ”Uppfinn tryckpressen och demokrati är oundvikligt”, hävdade Thomas 
Carlyle (d.1881). Knappast ett rungande stöd av en folkförankrad regering. Carlyles uttalande handlar snarare 
om hur uppfinning av massmedia ökar utbudet och hastigheten av information så att ett helt folk kan bli 
föremål för övertalning. John Dewey (d. 1952) fann Carlyles ord profetiska: "Uppfinn järnvägen, telegrafen, 
masstillverkning och en stadskultur, och någon form av demokratisk regering, mänskligt sett, är oundviklig68." 
Sofistikerade distributionstekniker och expansiva kommunikationsnät spelade exempelvis en viktig roll i att 
mobilisera USA:s befolkning till att delta i kriget mot Nazityskland. Dewey och Carlyle poängterar att 
informationsflödet är grundläggande för demokratin.  

Från ett mindre optimistiskt perspektiv än Dewey har Walter Lipman i efterdyningarna av det stora kriget 
analyserat hur informationsflödet bidragit till det han kallade ”Tillverkning av samtycke”. När Andra 
världskriget motiverades med slagord som ”att göra världen säker för demokrati”, bidrog produktionen av 
krigspropaganda till att få massorna att sluta sig bakom kriget. I våra dagar skulle vi kunna skriva: “Uppfinn TV, 
mobiltelefoner och Internet ...” och vi skulle vilja tillägg ”och demokrati kommer att uppstå”, men det vore 
kanske lämpligare att hävda att det enda säkra som följer är intensiva försök att påverka den allmänna 
opinionen69. Demokrati är med andra ord något mer än framgångsrik massövertalningsstrategi. 

Avslutning 
Som kulturell praxis handlar propaganda om inget mindre än hur människorna kommunicerar, särskilt med 
hänsyn till de attityder, bilder och övertygelser som framkallas och sprids i stor skala. Studiet av propaganda 
har stor betydelse för konsthistoria, historia, teologi, kommunikation, utbildning, medieforskning, PR, 
litteraturanalys, retorik, kulturteori och statsvetenskap. Propagandas relevans lär knappast minska den 
närmaste tiden.  Den ökade globaliseringen, tillväxten av transnationella kommunikationsnät, försvagningen av 
statskontrollerad media, den omedelbara publiceringen av mobilvideor på YouTube och framväxten av 
medborgarjournalistik framkallar behov av nya angreppssätt och teoribildning kring propaganda som 
tvärvetenskapligt forskningsfält.  

Med anledning av att propaganda skär tvärs igenom många områden inom humaniora och samhällsvetenskap, 
förtjänar den förnyad och kontinuerlig granskning vilket bl.a. kastar nytt ljus över överlappande begrepp som 
ideologi, PR och indoktrinering vilka mer eller mindre spelat ut sin roll inom de traditionella disciplinerna. Den 
ökade svårigheten att fastställa ursprung, orsakssamband och handlande för en mängd vida spridd information 
gör det således allt viktigare att granska kapitalet och maktens digitala spår i det som allmänt kallas 
nätverkssamhället. Människor laddar ner information, redigerar, publicerar, googlar, tar emot spam, blir reläer 
längs åtskilliga nätverk på ett sätt som närmast suddar ut skillnaden mellan produktion och konsumtion. 
Modeller av propaganda som beskriver hur mediekonglomerat och regeringar arbetar tillsammans för att 
sprida fördomar eller vinkla information har förlorat en del av sin relevans. Ett förändrat medielandskap 
innebär nya utmaningar och så länge vanliga medborgare utsätts för massövertalning och att alltfler saknar 
färdigheter att tänka kritiskt kommer propagandafrågor fortsätta att vara viktiga70.       

 
67 Auerbach, Jonathan & Castronovo, Russ (red.) Introduction: Thirteen Propositions about Propaganda. In The Oxford handbook of 
propaganda studies, Oxford University Press, New York, 2014 
68 Carlyle, Thomas. & Traill, Henry Duff. (red.), The Works of Thomas Carlyle, Volume 11. The Life of John Sterling., Cambridge University 
Press, Cambridge, 2010, s.164 
69 Auerbach, Jonathan & Castronovo, Russ (red.) Introduction: Thirteen Propositions about Propaganda. In The Oxford handbook of 
propaganda studies, Oxford University Press, New York, 2014 
70 APA (American Psychological Assoc.) 
Auerbach, J., & Castronovo, R. (2013). The Oxford Handbook of Propaganda Studies. New York: Oxford University Press. 



 
 

 
 

 
 

KAPITEL 2  

Mot- eller alternativa berättelser 

Exponeringen mot extremistisk propaganda – både off-line och online – representerar ett kritiskt skede i 
radikaliseringsprocessen. Extremistiska berättelser är effektiva på grund av deras enkelhet, tillgänglighet, 
användning av syndabock, fördomar samt appell till rädsla, ilska, skam och ära. Det handlar om byggstenar som 
formar extremisternas våldsamma och exkluderande ideologier. Men sätten att kommunicera är minst lika 
viktiga. Populär extremistisk propaganda innehåller ofta ett högt produktionsvärde, musik, karismatisk 
berättare och en handlingsplan. Det är bara att snegla på dåtida Islamiska statens sofistikerade användning av 
sociala medier. Extremister fyller också de utrymmen där unga människor konsumerar och delar information, 
umgås och socialiseras. De är huvudsakligen synliga på allmänna webbplatser som Facebook, Twitter, YouTube, 
Instagram, WhatsApp, Reddit, Snapchat och Kik.71     

Internets roll i radikaliseringsprocessen har varit föremål för akademisk debatt. Forskningen påpekar att 
radikaliseringen kräver en ”fysisk” entreprenör som komplement till det digitala rummet72. Men de senaste 
årens ökade betydelse av sociala medier i tonåringarnas liv öppnar för en översyn av radikaliserings-
utmaningen. Insikter från en pågående forskning belyser varför motberättelser och alternativa berättelser är 
högaktuella i kampen mot all typ av extremism eller hatpropaganda. Före detta extremister lyfter upp 
exponering för alternativa informationskällor, hyckleri, lögner och tristess som viktiga skäl för deras 
emancipation. Mot- eller alternativa berättelser utvecklas kontinuerligt. Det är ett livslångt projekt med tanke 
på att propagandan alltmer blir sofistikerad och välutbredd73.  

Gapet mellan kunskap och mot- eller alternativa berättelsers effektivitet är emellertid fortfarande stort 
eftersom det hittills varit ett begränsat antal högkvalitativa kampanjer. En bättre förståelse kräver en väsentligt 
ökad volym och typ av alternativa berättelser samt lämpliga och sofistikerade mätverktyg. Dessutom är 
processen för radikalisering mycket komplex och avhängig av flera faktorer vilket gör det svårt att identifiera 
ett orsakssamband mellan attityd- och beteendeförändringar å ena sidan och mot- eller alternativa 
berättelsekampanjer å andra74.  

Motberättelsens natur kräver en noggrann förståelse av termen, dvs. de olika typer av berättelser som 
förekommer. Tabellen75 nedan ger en indikation av motberättelsens art, syfte och aktör. 

Vad Varför Hur Vem 

Alternativa 
berättelser 

Undersöka våldsamma 
extremistiska berättelser genom 
att fokusera på vad vi är ”för” 
snarare än ”emot” 

Positiva berättelser om 
sociala värderingar, frihet, 
tolerans, öppenhet och 
demokrati 

Civilsamhället och 
regeringen 

 
71 Carter, Joseph A., Maher, Shiraz and Neumann, Peter R. (2014), #Greenbirds: Measuring Importance and Influence in Syrian Foreign 
Fighter Networks International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence. Available at: http://icsr.info/wp-
content/uploads/2015/09/ICSR-Report-Victims-Perpertrators-Assets-The-Narratives-ofIslamic-State-Defectors.pdf  
72 Se annars: Kruglanski, Arie W. et al. (2014), The Psychology of Radicalization and Deradicalization: How Significance Quest Impacts 
Violent Extremism, Advances in Political Psychology, Vol 35 (1). Available at: http://gelfand.umd.edu/KruglanskiGelfand(2014).pdf   
73 Se annars: Sieckelinck, Dr. Stijn and De Winter, Prof. Dr. Micha (eds., 2015), Formers and Families –Transitional journeys in and out of 
extremisms in the United Kingdom, Denmark and The Netherlands, National Coordinator for Security and Counterterrorism, Ministry of 
Security and Justice, Denmark.. Neumann, Peter R. (2015), Victims, Perpetrators, Assets: The Narratives of Islamic State Defectors, 
International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence. Available at: http://icsr.info/wp-content/uploads/2015/09/ICSR-
Report-Victims-Perpertrators-Assets-The-Narratives-of-Islamic-State-Defectors.pdf  
74 Cook, J., & Lewandowsky, S. (2011). The Debunking Handbook. St. Lucia, Australia: University of Queensland 
75 Briggs, Rachel and Feve, Sebastien (2013), Review of Programs to Counter Narratives of Violent Extremism, Institute for Strategic 
Dialogue. Available at: http://www.strategicdialogue.org/CounterNarrativesFN2011.pdf  



 
 

 
 

Motberättelser  
Dekonstruera, diskreditera och 
avmystifiera (våldsbejakande) 
extremistiska budskap 

Utmana ideologier genom 
litteratur, teologi, humor, 
konst, exponering av hyckleri, 
lögner och osanningar 

Civilsamhället  

Förutom de olika typerna av motberättelser är lokalisering eller identifiering av målgruppen av avgörande 
betydelse. Arbetet mot radikalisering opererar antingen ”uppströms”, dvs. förebyggande genom att vända sig 
till stora segment av befolkningen, inte minst unga, eller nedströms, dvs. anpassat till individer som redan har 
radikala åsikter76. Underlåtenhet att beakta en viss typ av budskap eller tillhörande målgrupp är det vanligaste 
misstaget och hinder för effektiva kampanjer.  

  

En studie som genomförts vid Institutet för strategisk dialog föreslår följande punkter när man designar en 
kampanj77:  

 Vem vill du påverka?  

 Vad är det som påverkar målgruppen?  

 Vad använder målgruppen för digital plattform?  

 Vilka är dina (mätbara) utfall?  

 Målgruppen vet bäst. Kampanjinnehåll som skapas med hjälp av exempelvis tidigare extremister 

kommer att ha mest relevans. Innehållet bör testas skarpt upprepande gånger av målgruppens olika 

sammanslutningar.  

 Välj rätt tidpunkt. Den bästa kampanjen kan misslyckas om tidpunkten är olämplig. Förmåga att ge en 

snabb återkoppling krävs vid oförutsedda händelser eller hatkampanjer via sociala medier. 

 
76 Institute for Strategic Dialogue (2012), Proposed Policy Recommendations for the High-Level Conference, First Working Group Session on 
‘Exploring innovative ways in which the internet and social media may contribute to the fight against violent extremism’, RAN@ Working 
Group on Internet and Social Media, December 2012. Available at: 
http://www.strategicdialogue.org/proposed_policy_recommendations_ran_at_en.pdf   
77 Institute for Strategic Dialogue (2013), Final Meeting Report, Second Working Group Session on ‘Bringing together government, civil 
society and the technology sector to explore effective counter-narrative strategies to counter extremism online.’, RAN@ Working Group on 
Internet and Social Media, March 2013 

 

 

 

 

Motberättelser mot en given 
extremistisk retorik 

Individanpassade 
motberättelser 

Motberättelser riktade till riskgrupper 

Nedströms  
(motberättelse en-mot-en) 

Uppströms (motberättelse på 
bred front) 

Bredare strategi när det gäller design och användning av 
motbilder 



 
 

 
 

 Känslor är viktigare än bevis. Fakta och statistik kan avfärdas eller neutraliseras av motsatt statistisk. 

 Kampanjer bör vara hållbara snarare än sporadiska. Extremistiska narrativ handlar om en pågående 

om än perverterad historia. Motberättelser som genomförs under en längre tid kommer att få större 

inverkan än engångsinsatser. 

 Professionalism och produktionskvalitet är avgörande för motberättelsens legitimitet och 

attraktionskraft, särskilt bland yngre publik.  

 Att få en stor spridning är inte det primära syftet. Att nå så många människor innebär ofta en 

oförutsägbar och tidsödande kampanj. Däremot är en väldefinierad målgrupp och plattform en 

framgångsfaktor. 

 Länken mellan verkligheten och det digitala rummet bidrar också till framgång. Se annars 

kombinationen av No Hate Speach-kampanjen på nätet och mobiliseringen offline.  

 Humor och satir kan vara effektiva verktyg i en motberättelse. Man bör dock akta sig för att inte gå för 

långt när man dekonstruerar känsliga ämnen!    

Hinder för effektiva kampanjer 
Det viktigaste hindret för att öka volymen och kvaliteten på mot- och alternativa berättelser är regeringar, 
företrädare för civilsamhället och privata företag som arbetar tillsammans i ett produktivt, långsiktigt 
partnerskap. Regeringar, den privata sektorn och företrädare för civilsamhället har alla en roll att spela, och alla 
besitter en del av lösningen. Icke desto mindre är den här typen av gränsöverskridande samarbete 
problematisk av många skäl78.   

Medan regeringar tillhandahåller medel för att finansiera motberättelsekampanjer, saknar de trovärdighet som 
effektiva budbärare bland vissa målgrupper. Ofta kan stödet från en regering fungera som en ”dödskyss” för 
potentiella trovärdiga meddelanden och budbärare. Företrädare för civilsamhället (inklusive gräsrotsnätverk) å 
andra sidan kan tillhandahålla motberättelsekampanjer med trovärdiga budbärare med de saknar egna medel, 
resurser och expertis inom digital marknadsföring och mätanalysverktyg. De är ofta tvungna att avstå från att 
göra en långsiktig, strategisk satsning på grund av en ojämn och oförutsägbar finansiering vilket dramatiskt 
undergräver deras förmåga att arbeta effektivt79.   

Mätning av framgång 
Framgången av en motberättelsekampanj bör stå i proportion till den utmaning den står inför med tanke på 
skala och kvalitet. Det ska till exempel motsvara Islamiska statens propagandamaskin i fråga om volym, 
produktionsvärde och spridningshastighet. För inte så länge sedan representerade kombinerade insatser i mot- 
och alternativa berättelser en droppe i havet jämfört med Islamiska statens propaganda. Den nya teknologin 
har dock bidragit till att kunna mäta den våldsbejakande islamismens övergripande verkan genom att samla 
och analysera longitudinella mätetal och indikatorer80.  

Framgången kan företrädesvis också tolkas på en taktisk nivå och användas för att informera om enskilda 
kampanjers inverkan och utfall. Insatser på denna nivå beror inte minst på var på radikaliseringsskalan de är 
lokaliserade. Motåtgärder vilka riktas till bredare segment av den yngre befolkningen kommer exempelvis inte 

 
78 Beutel, A., Weine, S., Saeed, A., Mihajlovic, A., Stone, A., Beahrs, J., & Shanfield, S. (2016). Guiding Principles for Countering and Displacing 
Extremist Narratives. Journal of Terrorism Research, 7(3)   
79 Ibid.  
80 https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/docs/pages/201702_ran_how_to_measure_impact_of_online_campaign_en.pdf  



 
 

 
 

att mynna ut i en beteende- eller attitydförändring, utan snarare till en stärkning av motståndskraften mot 
extremistisk propaganda81.  

Ungdomar har möjlighet att få till ett effektivt innehåll i en kampanj, särskilt i fråga om alternativa berättelser. 
Därmed inte sagt att alla är villiga att arbeta med kampanjer som bekämpar våldsbejakande extremistiska 
budskap. Gräsrotsnätverk av ungdomar bör rekryteras för att skapa innehåll som generellt är relaterat till 
frågor om social sammanhållning snarare än specifika våldsbejakande ämnen82.  

Avslutning 
Värt att notera att en motberättelse är en form av riktad propaganda. Det sistnämnda kan med fördel ses som 
ett självständigt ämnesområde med en sammanhängande uppsättning av praktiker och en distinkt 
utvecklingshistoria som hjälper allmänheten att förstå hur informationen cirkulerar idag. Även om det 
uppenbarligen inte längre finns någon form av monopol på information kan vi dock inte invaggas att tro att 
information nu är öppen och gratis för alla. Trots spridningen av nyare kunskapstekniker är medie- och 
informationskunnigheten ett relativt nytt ämne i länder där yttrandefriheten inte minst av politiska skäl 
fortfarande är beskuren. Behovet av effektiva motberättelser är därför nödvändigare än någonsin vilket gäller 
såväl välfungerande demokratier som regimer som saknar folkförankring. 

 

 
 

 

  

 
81 http://website-pace.net/documents/19838/4246196/20180314-TerrorismCounterNarratives-EN.pdf/8109958c-e4fc-4ee0-bb2b-
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82 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-c-
and-n/docs/ran_cn_involving_young_people_counter_alternative_narrative_campaigns_25042018_en.pdf  
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