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Sedan flera år bedriver Ryssland en systematisk kam-
panj mot Sverige och andra europeiska länder. Negativa 
budskap paketeras som trovärdig nyhetsrapportering. 
Syftet är att skada, smäda och påverka opinionen i en 
viss riktning i enskilda sakfrågor genom att framställa 
länderna som demokratier i förfall. För att bemöta 
dessa budskap ökar behovet av kvalitetsjournalistik.

Nästan var tionde svensk tog under 2020–2021 del 
av RT och/eller Sputnik, som båda är ryska statskon-
trollerade nätplattformar. Dessa mediekonsumen-
ter är också mer skeptiska än andra till traditionella 
medier. De återfinns i alla åldersgrupper och bland 
anhängare av samtliga politiska partier, men det finns 
en överrepresentation av unga män samt av personer 
som röstar på Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet 
alternativt på något småparti utan representation.

I två forskningsstudier om mediekonsumtion åren 
2020 och 2021, baserade på representativa Novus- 
undersökningar med 3 033 respektive 2 032 respon-
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denter, fann jag en svensk RT/Sputnik-konsumtion 
om 7 respektive 10 procent. Under 2022 gick jag vidare 
med 43 djupintervjuer, bland annat för att försöka för-
stå RT/Sputnik-konsumenternas drivkrafter.

De preliminära resultaten visar att somliga vill 
”hålla koll på andra sidan”, medan andra anser att 
alternativa medier håller högre kvalitét än traditio-
nella. En tredje grupp dras motvilligt till alternativa 
medier, inklusive RT/Sputnik, av andra skäl. De lockas 
exempelvis för att alternativa medier är snabbare med 
att publicera namn i samband med brott. En fjärde 
grupp anser att alla medier är lika dåliga och att man 
därför måste söka information mer förutsättningslöst.

Oavsett läsarnas drivkrafter riskerar RT/Sputnik -
-läsare att påverkas av de förvrängda budskapen. 
Min egen forskning visar att svenska RT/Sputnik- 
konsumenter i högre grad än andra håller med om 
de ryska narrativen. Det går inte att utläsa ur resul-
taten om de lockas till dessa medier för att de håller 
med om narrativen, eller om de blivit påverkade av vad 
de läst. Det finns dock annan forskning som visat att 
RT-konsumenter faktiskt påverkats av narrativen. En 
amerikansk experimentstudie genomförd av forskare 
vid University of California tyder exempelvis på att 
RT-konsumenter påverkas i vissa frågor – även när 
de är medvetna om källan (undersökningen utfördes 
innan invasionen av Ukraina). Andra studier visar att 
den typ av upprepade budskap som karaktäriserar RT/
Sputnik-rapporteringen har särskilt stor potential att 
påverka mottagaren.

Statspropaganda via engelskspråkiga  nätplattformar 
är problematisk, eftersom läsare kan luras att tro att de 
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konsumerar traditionell och äkta journalistik. Det är en 
falsk bild, forskning om RT visar att den ryska staten 
är involverad i såväl finansiering, som rekrytering och 
utbildning av journalister, inklusive fostran i att rappor-
tera i ”anti-västlig anda”.

Min egen forskning visar att Sputniks skildring av 
Sverige inte följer det dagliga nyhetsflödet, utan utgör 
en långsiktig kampanj, med selektiv och uthållig rap-
portering som följer fasta narrativ. Innehållet är syste-
matiskt snedvridet och ofta uppbyggt genom antydda 
samband mellan orelaterade händelser.

Sputnik rapporterar negativt om hela Norden. 
Sverige och Danmark framställs nästan uteslutande 
negativt, med stort fokus på invandring, brottslighet, 
moraliskt förfall, dekadens, konflikt, splittring, svagt 
och inkompetent ledarskap, naivitet och ryssofobi. 
Sverige karaktäriseras som ett land i förfall. Övriga 
nordiska länder porträtteras på liknande vis, med 
samma teman och narrativa tekniker, men Sverige 
smutskastas i högre grad än de andra länderna.

Budskapet började trummas in 2014 och har diver-
sifierats över tid, men några centrala komponenter 
förblir konstanta: Ett tidigare föredömligt, moraliskt 
och starkt Sverige har förfallit till följd av antingen 
politikers inkompetens, extremliberalism, invandring 
eller feminism. Förövarna – immigranter, islamister 
och radikala feminister – är bortom kontroll. Offren 
är ”vanliga svenskar” (ofta män) och vissa politiska 
grupper, som framställs som tilltänkta hjältar, som av 
etablissemanget hindras från att rädda landet.

I Sverige anses dessa ”problem” komma inifrån, 
medan Danmark också sägs ha påverkats negativt uti-
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från av EU, med liknande resultat. I artiklar om Finland 
och Norge framhålls ländernas goda grannrelationer 
med Ryssland, men även här återfinns liknande berättel-
ser. Fokus ligger på ländernas medlemskap i EU respek-
tive Nato och skadliga influenser därifrån.

Resultaten överensstämmer med forskning som visar 
att en förkrossande majoritet, 80 procent, av Sputniks 
och RT:s rapportering om europeiska länder målar upp 
en negativ bild av splittrade samhällen kännetecknade 
av inre konflikt, odugligt ledarskap och bristande demo-
krati. Sverige skildras allra mest negativt.

Flera studier om Sputniks och RT:s skildring av 
 Sverige, Danmark, Norge, Finland och Nederländerna 
har identifierat tre övergripande strategier: skada – 
smäda – styra.

Skada innebär försök att få ett land att verka svagt, 
genom systematiskt förtal av exempelvis militär kapa-
citet, politisk styrbarhet och nationell sammanhåll-
ning. Här återfinns historier om hur Norge och Sverige 
strider om renar som korsar gränsen på felaktiga vis, 
hur Sverige ligger i konflikt med andra länder, men 
också otaliga berättelser om intern splittring.

Smäda består i systematiskt förtal av moral, liberala 
värderingar och avsaknad av historia och traditioner. 
Ibland är de identiska mellan länderna, som i fallet 
med förbjudna kristna julsånger i skolor, medan de i 
andra fall anpassas efter nationell kontext. Rapporte-
ringen om Nederländerna fokuserar på en misslyckad 
narkotikapolitik. Rapporteringen om Danmark visar 
exempelvis hur barn får bevittna dissekering av djur 
på zoo och där lärare hugger huvudet av kycklingar på 
biologilektioner.



Propaganda skadar, smädar och styr | 113112 | Charlotte Wagnsson

Styra utgör försök att påverka publiken i enskilda 
sakfrågor, genom ”piska och morötter”, alltså genom 
att uppmuntra önskvärd händelseutveckling och bortse 
från, förminska eller kritisera icke-önskvärd sådan. Det 
kan exempelvis gälla de nordiska ländernas oönskade 
samarbete med Nato, eller den nederländska rättegång 
som gällde Rysslands inblandning av nedskjutningen 
av det malaysiska passagerarplanet MH17.

Hur ska seriösa, trovärdiga och traditionella medier 
förhålla sig till Rysslands – och andra illasinnade 
 aktörers – propaganda? En tillbakablick är på sin plats: 
År 2015 agerade EU mot vad som sågs som ett ryskt hot 
på informationsområdet mot Europa. Jag och en kol-
lega studerade hur den nybildade enheten East Strat-
Com Task Force1 bemötte rysk informationspåverkan 
i tämligen konfronterande, ibland raljerande, ton. Vi 
frågade oss om EU därmed riskerade att underminera 
sin självbild som normativ makt och att höja konflikt-
nivån i Europa. Samtidigt klargjorde vi problemen med 
ett passivt förhållningssätt.

I en uppföljande studie skapade vi fyra idealtyps-
modeller för att bemöta illegitim påverkan. Den första 
är passivitet, i tillit till fria medier och en robust offent-
lig sfär. Den andra att satsa på korrekta beskrivningar 
av de fenomen som informationspåverkan angriper, 
utan att bemöta motparten. De två sista är blockering 
(censur) respektive direkt konfrontation.

1 East StratCom Task Force är en EU-enhet som skapades 2015 för att mot-
verka rysk desinformation. En av enhetens huvuduppgifter är att fort-
löpande analysera och kommentera rysk desinformation på hemsidan 
”EUvsDisinfo”, där veckobrevet ”Disinfo review” också återfinns.
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Blockering var inte aktuellt för Sverige vid den tiden, 
men strategin hade tillämpats i Baltikum. Efter Ryss-
lands angrepp på Ukraina i februari 2022 beslöt EU, 
inklusive Sverige, att blockera RT och Sputnik. Åtgär-
den kan diskuteras. Det är emellertid lika viktigt att 
diskutera konfrontationsmetoden.

Slutligen, om problemet som diskuterats i denna 
artikel beskrivs som ”fake news” eller ”desinforma-
tion” blir svaren sannolikt ”faktagranskning” och 
”källkritik”. Dessa svar är otillräckliga, då det inte 
främst rör sig om lögner, utan om kraftigt och syste-
matiskt snedvridna budskap. Om problemet å andra 
sidan beskrivs som ”informationskampanjer” eller 
”informationsoperationer”, blir svaret sannolikt att 
medier, myndigheter och medborgare ska vara på sin 
vakt mot information, ständigt beredda att avvärja, 
dementera eller blockera.

Jag menar att ”kampanjer” och ”operationer” bör 
reserveras för högst tillfälliga angrepp, som den mot 
svensk socialtjänst under vintern 2022, eller ryskkon-
trollerade mediers hetsande av båda sidorna under 
Black Live Matters-protesterna sommaren 2020. 
”Informationspåverkan” eller ”statspropaganda” är 
exempel på lämpligare beteckningar på den systema-
tiska och långsiktiga påverkan som Ryssland bedriver. 
Mot den räcker inte reaktiv faktagranskning och höjd 
medvetenhet. Bemötandet måste vara uthålligt och 
aktivt. En central komponent är kvalitetsjournalistik.


