
Ordlista Rädd eller beredd 
 

Associationer Beskriver något i minnet eller fantasin som är kopplad till en sak, 
händelse eller person 

Aktör Person som agerar, gör något, inom ett visst område 
Ansedd Uppskattad av många 
Antisemitism Fientlig och hatisk inställning till judar 
Attityd Inställning till något eller någon. 
Belägga Bevisa 
Civil/civila/civilt Det som inte är militärt 
Cyberangrepp Ett IT-angrepp mot ett IT-system och/eller dess information. 
Definition Bestämning av betydelse hos ord  
Desinformation Vilseledande information, lögn 
Evakuera  Utrymma, få större grupp av människor att lämna ett område 
Försvarsstaben Ledningen för det militära försvaret 
Institution Samhällelig funktion för viss typ av tjänster eller uppdrag 
Karikatyr Bild som överdriver karakteristiska, typiska drag i förlöjligande syfte 
Komplex Något som består av många delar som hänger samman på ett 

svårförstått sätt 
Konspirationsteori En obevisad teori om att det pågår en konspiration. En 

konspirationsteori är just en teori. Den är inte bevisad enligt det 
moderna samhällets principer för vad som betraktas som sant.  

Konkret Verklig, faktisk 
Kustartilleri Del av försvaret som försvarar Sveriges kuster 
Lottakåren Frivillig försvarsorganisation för kvinnor 
Missinformation Oavsiktlig spridning av vilseledande eller felaktig information 
Mobilisering När ett land omorganiseras i förberedelse för krig 
Myt I detta sammanhang, en felaktig uppfattning som spridits 
Mönstring Mönstringen består av olika tester, undersökningar, bedömningar och 

intervjuer inför värnplikten 
Objektiv Saklig, opartisk. Motsats till subjektiv. 
Plikt Skyldighet att utföra, eller låta bli att utföra, en viss handling 
Polarisera Sätta frågor, åsikter i motsats till varandra 
Radikal En person eller rörelse som i grunden vill förändra samhället 
Sammansvärjning Hemlig överenskommelse 
Självförsörjande Den enskildes förmågan att klara sig i kris 
Skribent Person som arbetar mer eller mindre professionellt med skrivande eller 

inom litteraturen, men inte nödvändigtvis 
journalist eller skönlitterär författare 

Subjektiv Osaklig, tar mest hänsyn till egna värderingar. Motsats till objektiv. 
Teori Försök att förklara något, tankebyggnad 
Tröskeleffekten I detta sammanhang: Den militära tröskeln ska verka avskräckande och 

få en potentiell angripare att noga överväga riskerna med att angripa 
vårt land. 

Visselblåsare Någon som rapporterar/slår larm om när det inte står rätt till, ofta på 
den egna arbetsplatsen 

Värna Försvara, beskydda 
Värnplikt Militärtjänst, kallas även ”lumpen” 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Skrift
https://sv.wikipedia.org/wiki/Litteratur
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rfattare


Överbefälhavare Överbefälhavaren är myndighetschef för den svenska Försvarsmakten, 
som ligger under Försvarsdepartementet. Överbefälhavaren (ÖB) har 
den högsta militära yrkesposten i Sverige.  

  
 
 
 
 


