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1. INLEDNING
Internet fortsätter växa explosionsartat och mängden data som kommer skapas per dag 2025
beräknas uppgå till 468 miljarder gigabyte.1 De sociala plattformarna som Facebook, Instagram, Twitter och Snapchat har blivit en integrerad del av hur vi svenskar interagerar med
varandra i vardagen.2 Dagligen skickar användare på Twitter ca 500 miljoner tweets.3 Plattformarnas affärsidé är att engagera dig som användare och få dig att spendera mer tid scrollandes
i ditt flöde vilket i sin tur kommer exponera dig för mer reklam. För att uppnå detta skapar
företagen bakom plattformarna algoritmer som presenterar inlägg som påverkar din vilja att
engagera dig, exempelvis genom att svara eller retweeta med egna kommentarer. I grund och
botten handlar det om att påverka dina känslor till en sådan grad att du inte kan stå emot att
engagera dig på något sätt.
Samtidigt som internet och sociala medier har blivit en källa till kunskap har det paradoxalt
även inneburit att det skapats så kallade ”filterbubblor”. En filterbubbla beskrivs som den
bubbla där en individ enbart omges av likasinnade, och därmed information som förstärker den
egna åsikten. Detta har i sin tur inneburit en ökad polarisering av samhället där grupper enbart
utsätts för, och använder, egna källor och inte anser att ”motpartens” argument är tillförlitliga.
Något som i vardagstal har kommit att benämnas som ”fake news”, vilket ursprungligen refererade till desinformation och falsifierade nyheter om händelser, för att senare sammanlänkas
med moraliska värderingar och hur falska nyheter kan användas för att utnyttja dessa.4
Händelser som den orangea revolutionen i Ukraina (euromajdan), den arabiska våren och demonstrationerna i Hong Kong har visat på hur internet i allmänhet, och sociala medier i synnerhet, kan användas av en stats medborgare för att snabbt sprida information till omvärlden vilket
har skapat den journalistiska medborgaren där allt som krävs är en mobiltelefon med kamera
och internet för att sprida ljud, bild och film som visar exempelvis övergrepp. Vilket i sin tur
inneburit att nyhetsbyråer kan nå även de områden där de inte har journalister. Ett exempel är
al-Jazeera som inte hade någon etablerad närvaro i Egypten, men som tack vare tekniska lösningar kunde erhålla bilder och filmklipp från medborgarna och sprida innehållet internationellt.
Människor förefaller i stort vara mer benägna att inte bara läsa, utan även dela, nyheter och
information som stödjer deras uppfattning. Även om ett ökat deltagande i sociala medier i sig
ökar risken för att dela något som kan uppfattas som desinformation och felaktigt,5 vilket kan
förklaras av drivkraften att vara en källa till information i ens sociala sammanhang där användarens ålder kan vara en faktor.6 Även om människan ses som en social varelse som värnar om
sina sociala relationer, verkar ”hotet” om att bli socialt utstött på grund av felaktig information
inte vara en faktor, i alla fall inte som påverkar relationer utanför internet. Vilket kan indikera
att belöningen och tillfredsställningen överväger eventuella konsekvenser.

1.1.

Information som vapen

Information har länge varit en viktig del i krigföringen vilket kristalliserats i en underrättelsetjänst som berättat för den militära ledningen hur motståndaren kan tänkas agera i en given
situation. Detta har i sin tur skapat ett område där information inte bara skyddas, utan även falsk
information sänds ut för att vilseleda. Exempelvis är dåvarande Sovjetunionen ökänt för sin
doktrin av ”maskirovka”7 och förmågan till att vilseleda med hjälp av flera olika metoder. I
modern tid har detta mynnat ut i att information är en dimension där krig kan föras mellan
parter, där det nödvändigtvis inte är den militära motståndaren som är målet utan exempelvis
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statens befolkning. Vidare kan den här påverkan ske relativt öppet och enkelt via internet samt
bulvanägda mediebolag som etablerats i olika stater.
Spridningen av missvisande information kan, tack vare modern teknik, ske omgående genom
användandet av exempelvis botar på sociala medier. Detta innebär att en individ kan sprida en
manipulerad bild eller felaktig information på hundratals konton med hjälp av för ändamålet
utvecklad mjukvara. Detta blev aktualiserat i efterdyningarna av det amerikanska presidentvalet
2016 där resultatet blev att plattformar som Twitter inskränkte möjligheterna för användarna
att automatiskt hämta och sprida information, vilket påverkade såväl legitima som illegitima
nyhetsplattformar. Detta har i sin tur lett till att olika aktörer, såväl stater som organisationer,
inrättat strukturer för att kunna möta den här typen av påverkansoperationer.8,9,10

2. SYFTE
Den här artikeln syftar till att förmedla en enkel handledning till hur du som användare kan
efterforska bilder på internet. Det här är en utvidgning från twitter-tråden som kortfattat behandlade metodiken bakom efterforskningen av en bilds ursprung.11 Den här artikeln kommer
ge en djupare förklaring och därmed innebära utsvävningar inom olika träffresultat som inte
förekommer i twitter-tråden.

3. FÖRKUNSKAPSKRAV
Metoden i sig är teknikneutral så till vida att den inte kräver särskilda mjukvaror eller tekniska
plattformar. Däremot kan en nybörjare uppleva att det är enklare att utföra och dokumentera
sitt arbeta via en dator istället för en handburen enhet. Därutöver krävs enbart grundläggande
datorvana (vilket du som läser sannolikt uppnår eftersom du lyckats ladda hem det här dokumentet). Det ska däremot sägas inledningsvis att det i förlängningen är rekommenderat att använda såväl VPN som en virtuell maskin (likt VMware eller Oracle Virtualbx) för extra säkerhet då den här typen av efterforskningar kan leda till sidor som på olika sätt försöker köra skadlig kod på din dator.
Gällande språkliga kunskaper ställs inga särskilda krav utöver svenska. Samtidigt underlättar
det givetvis att ha kunskaper i andra språk vilket kan snabba på processen. Artikeln kommer
visa på hur språkbrister inte behöver stå i vägen för att hitta och förstå information.

4. AVGRÄNSNINGAR
Då artikeln avser att vara teknikneutral och där med inte ställa krav på särskild mjukvara kommer vi inte att behandla analys av den metadata som kan finnas sparad i en bild. Inte heller
kommer vi behandla hur vi med olika filter kan upptäcka om en bild manipulerats eller ej. Detta
är givetvis verktyg som är fördelaktiga att ha tillgång till och använda för den här typen av
undersökningar. Däremot är det inte kritiskt och vad artikeln kommer visa är en metodik som
genererar tillräckligt med data för att kunna med en hög grad av konfidens säga om det en bild
påstår sig visa är troligt eller ej.

5. FALLET
För att visualisera metodiken och skapa en tydlig röd tråd kommer artikeln att använda sig av
ett fall. Det här fallet består av en bild hämtad från en tråd som publicerats på Reddit. Bilden
(bild 1) sägs visa svensk personal ur Särskilda Operationsgruppen (SOG) poserandes tillsammans med rysk militär personal.12
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Bild 1 Inlägg på reddit/r/MilitaryPorn

6. FRÅGESTÄLLNING
Innan vi går vidare till att undersöka om påståendet stämmer behöver vi definiera vad det är för
fråga vi vill ha svar på. En tydlig fråga kommer agera som ledstång för vägen framåt och avgränsa vårt sökande när vi hittar överflödig information som kan vara intressant, men som inte
skjuter mot den fråga vi vill ha svar på.
I det här fallet finns det två (2) möjliga vägar framåt. Den ena vägen är en stängd fråga (ja/nej)
i stil med; Är det SOG-personal på bilden? Genom att ställa frågan på det sättet kommer vi söka
efter information som antingen bekräftar eller falsifierar påståendet.
Den andra vägen är en mer öppen fråga; Vilka är det som poserar med rysk personal? Genom
att öppna upp frågan på det här sättet öppnar vi även upp för att omhänderta mer information
och dyka djupare i bilden.
Det går förvisso att hävda att även den slutna frågan också kommer ge svar på vilka det är som
syns på bilden. Vilket absolut är möjligt då information som motsäger påståendet mycket väl
kan vara ett nytt påstående som pekar i en annan riktning. Samtidigt har vi gjort en medveten
avgränsning i vår frågeställning för att vi enbart är intresserad av att få ett ja eller nej på vår
fråga. I den öppna frågan kommer vi istället behöva verifiera eventuella nya påståenden om
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vilka personerna är och därmed blir det en repetitiv process där vi i olika utsträckning behöver
värdera och verifiera nu information på väg mot vårt slutmål.
Därmed kommer vi att använda oss av den öppna frågan; Vilka är det som poserar med den
ryska personalen?

7. PROCESSEN

Figur 1 Undersökningsprocess13

Processen vi kommer använda oss av följer den process som beskrivs för IT-forensiska undersökningar (figur 1). I det inledande skedet sker en insamling av information som vi därefter
undersöker och plockar ut informationspunkter som är relevanta för den fortsatta analysen.
Skillnaden mellan ”examination” och ”analysis”-faserna är således att det är i analysskedet som
vi drar slutsatser från informationsunderlaget vi valt ut. Därefter sammanfattas informationen i
någon form av rapport, vilket i det här fallet är dokumentet du just nu läser.

7.1.

Bias

Den här typen av undersökningar kräver att analytikern är införstådd hur bias14 kan påverka
såväl insamlingen av data som analysen och därmed slutsatsen. En bias vi kanske inte alltid
tänker på är vilken sökmotor vi använder. Då är det framförallt hur de olika sökmotorernas
algoritmer påverkar sökresultatet utifrån den data vi redan givit ifrån oss om våra sökvanor.
Information som land, tidigare sökningar och hur vi interagerar med annonser kan påverka hur
sökresultaten presenteras för användaren.15
En annan omedveten bias är hur vi bygger våra söksträngar. Vilka värdeord använder vi i
söksträngen? Är sökfrågan strukturerad som ett påstående eller en fråga? Problemet är inte att
hitta information som stödjer våra redan existerande uppfattningar. Istället ligger utmaningen i
att utforma neutrala sökningar som tar in så mycket data det är möjligt. Det är extra viktigt när
användaren upplever sig bekväm med ett språk.

8. UTGÅNGSLÄGE
Till bilden medföljer det ytterst lite information i textform. Vi får egentligen bara veta att bilden
dykt upp på Instagram, men varken någon hänvisning eller övrig kontext redovisas. Således blir
det första steget att försöka hitta var bilden förekommer någonstans på internet. Här finns det
en rad olika sökmotorer att använda sig av. För den här artikeln kommer vi använda oss av två
(2) sökmotorer (Goole och Yandex) som ligger i topp när det gäller bildsök.16 Vi kommer även
kort använda bildsökmotorn TinEye vars specialitet är just att underlätta för efterforskning av
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bilder. Däremot är TinEye ung i sammanhanget och har inte hunnit bygga upp en heltäckande
bilddatabas.

8.1.

Hitta liknande bilder

Bild 2 TinEye

TinEye generar inga träffar (bild 2). Det här är inte unikt för Tineye utan kommer inträffa då
och då när du använder olika sökmotorer. Därmed är det viktigt att inte vara låst vid en leverantör utan testa brett och se hur resultatet skiljer sig.
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Bild 3 Sökresultat Google – Ny reddit-tråd.

Hos Google når vi mer framgång där vi kan konstatera att bilden finns spridd på flera platser.
Bland annat i en ny reddit-tråd (bild 3). Den tråden innehåller samma påstående om SOG men
med tilläggsinformation om de ryska soldaterna samt i vilket sammanhang bilden är tagen. Tråden ger även mer information än vad som framgår i rubrik och bildtext. Bland annat kan vi läsa
att tråden är över ett (1) år gammal vilket skiljer sig från den tidigare reddit-tråden som var fyra
(4) månader gammal. Därmed kan vi konstatera, baserat på den tidsdata vi nu har, att bilden
inte är tagen i år utan är minst ett (1) år gammal (bild 4). Det ska däremot poängteras att tidsinformation på hemsidor går att manipulera och det finns fog för att på olika sätt verifiera åldern
på en hemsida. För den här nivån utgår vi ifrån att Reddit har korrekta tidsstämplar på sina
inlägg.
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Bild 4 reddit/r/MilitaryPorn

Vi går över till den ryska sökmotorn Yandex och testar vad deras bildsök kan leverera för träffresultat. Som tidigare nämnts är Yandex ansedd som ett av de bättre verktygen för att hitta
bilder, i alla fall för USA, Europa samt Ryssland.
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Bild 5 Träffresultat Yandex

Träffresultatet från Yandex (bild 5) ger oss nya insteg via den ryska sociala plattformen VK
samt livejournal. Anledningen till att det är dessa två (2) inlägg som är intressanta är dels att
bilderna skiljer sig åt i storlek. Dels att de övriga träffarna från VK förefaller, utifrån rubriceringen, presentera snarlik information. Detta innebär å andra sidan inte att vi helt förkastar inläggen, däremot blir de nedprioriterade till förmån för andra inlägg som kan ge ny information.
Inlägget på VK innehåller förutom information om eventuellt ursprung, även mer detaljerade
tidsdata som kan förklara var bilden till den ursprungliga reddit-tråden (bild 1) hämtades. Förutom information om tid ser vi en länk till en instagram-profil som är angiven som källa och en
text som förklarar att det är svensk ”anti-terror-polis” som poserar tillsammans med medlemmar ur den federala säkerhetstjänsten (bild 6). Samma information återfinns på livejournal, däremot är datumet längre tillbaka än tidigare inlägg som vi funnit (bild 7). Det som skiljer inläggen åt textmässigt är att livejournal anger att den ryska personalen kommer ifrån Pyatigorsk
(bild 8).
Då båda sidorna hänvisar till källan ”veedoff” går vi vidare till Instagram för att se om vi kan
hitta samma bild eller andra bilder som kan ge oss mer bakgrundsinformation till gruppbilden.

Sida 9 av 24

EFTERFORSKNING AV BILDER MED HJÄLP AV ÖPPNA KÄLLOR

Bild 6 VK.com – Texten tillhörande bilden anger att det är svensk ”anti terror”-polis samt att källan är instagram.
Inlägg daterat 23 februari 2020.

Bild 7 Livejournal – Samma beskrivande text och källa som bild 6. Inlägget daterat 27 november 2018.
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Bild 8 Google Translate

Efter lite scrollande hittar vi några bilder av intresse där en kepsförsedd person med liknande
byxor och skor som på gruppbilden, sitter med ett prickskyttevapen. Bildtexten anger att personen tillhör Nationella Insatsstyrkan (bild 9) och är bland annat taggat med ”sako trg m10”.
Däremot återfinns inte gruppbilden. Nu är det lätt att falla i fällan att vi falsifierat påståendet
att det är SOG på gruppbilden. Men vad vi än så länge åstadkommit är ett nytt påstående som
vi behöver ta oss an. Detta för oss tillbaka till Yandex och träffresultatet med liknande bilder.

Bild 9 Instagram – Notera inläggets taggar.

Bredvid vår bild i resultatet ser vi en liknande bild där en grupp individer poserar framför flaggor (bild 10). Länken leder till en rysk online-butik som säljer olika militära tillbehör, bland
annat uniformer. Bilden med den ryska personalen används som bildexempel för ett uniformsplagg som butiken säljer. Genom att jämföra flaggorna kan vi snabbt identifiera att de tillhör
Ungern, Kazakstan, Sverige, Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Kina (bild 11). Därutöver
finns det fler indikatorer i bakgrunden som styrker att det är två (2) bilder som tagits på samma
plats vid samma tidpunkt såsom staket, bakgrundsmiljö och ljussättning.
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Bild 10 Yandex

Nu börjar vi få mer data att arbeta med och vi kan gå över till att genomföra sökningar på ryska
genom att helt enkelt klippa ut texten om svensk polis på prickskytte-tävling och se vad det
genererar för resultat. Förhoppningen är att hitta information från andra källor som antingen
förstärker eller försvagar tesen om att det är svensk polis som befinner sig på platsen.
Träffresultatet visar, förutom vår ursprungsbild, två (2) bilder som är av intresse på grund utav
vad de visar utöver skytten. I bildunderlaget som vi har samlat in syns skytten sitta vid en röd
påle. På de två (2) bilderna av intresse syns också röda pålar. Det skulle således kunna vara ett
insteg mot mer information (bild 12).
På den första sidan, specnaz.ru, kan vi läsa i texten att Sverige under 2013 deltog, tillsammans
med bland annat Kina, Ungern och Kazakstan, i en internationell prickskyttetävling i Ryssland
(bild 13). Däremot återfinns inga fler bilder i artikeln som säger sig visa det svenska bidraget.
Således kan vi inte avgöra om det är samma tillfälle som gruppbilden. Detta leder oss till den
andra artikeln av intresse. Även den artikeln är från 2013 och i inlägget skrivs det om det
svenska bidraget som tillsammans med det kinesiska dragit till sig mycket uppmärksamhet (bild
14 & 15). Längst ner i artikeln återfinns en mängd bilder där framförallt två (2) visar individer
som överensstämmer med såväl gruppbilden som bilderna från instagram-profilen veedoff.
Men det stannar inte här. Längre ner på sidan i kommentarssektionen återfinns en länk till ett
nyhetsinslag där det syns en individ med vad som förefaller vara en svensk IR-flagga och ett
grått tygmärke (bild 18).
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Bild 11 Fanor (lila) samt stolpar (orange). Bilden har beskurits av platsskäl. I nedre delen av båda bilder syns även en
banderoll som ytterligare stärker att det är samma plats.

Bild 12 Google träffresultat – Orange markering visar bilder som innehåller element som överensstämmer med andra
bilder vi redan sett.
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Bild 13 Specnaz.ru – Artikeln anger bland annat att Sverige och Kina deltar i tävlingen. Daterad 30 september 2013
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Bild 14 Topwar.ru - Artikel daterad 1 oktober 2013

Bild 15 Topwar.nu – I artikeln undrar ryssarna hur lilla Sverige har resurser att förse polisen med en prickskytteenhet
som har moderna vapen.

Bild 16 Topwar.ru – Notera byxor och skor som överensstämmer med gruppbilden samt bilder från instagram.
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Bild 17 Topwar.ru – Sako TRG M10

Bild 18 Nyhetsinslag på Youtube
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8.2.

Igenkänningspunkter

Nu när vi börjat hitta flera bilder från olika källor är det hög tid att börja jämföra dem för att
kunna avgöra om de är från samma plats och tidpunkt, samt om det överhuvudtaget är rimligt
att anta att det är samma individer på bilderna. För att kunna göra det här arbetet med hög
kvalité behöver vi i ursprungsbilden identifiera flera punkter som vi kan jämföra med, så kallade
igenkänningspunkter.
I vårt fall blir det klädesplagg i form av kepsar, byxor, jackor och skor samt det vi kan se i form
av hår och skägg. Till detta kommer igenkänningspunkter i form av vapen och övrig materiel.
Vad vi tydligt kan se är att det är samma typ av byxa på två (2) individer samt att en (1) individ
har samma typ av knäskydd, skor samt keps som syns på gruppbilden. Vilket i sin tur överensstämmer med bilderna från ”veedoff”. Samma sak gäller för bild 17 som även den överensstämmer med bilderna insamlade från Instagram.

8.3.

Det fortsatta arbetet

I vår inledande frågeställning valde vi att arbeta mot en öppen fråga där vi vill hitta information
som berättar vilka det är som poserar med den ryska personalen. Det vi har avgjort än så länge,
baserat på den insamlade informationen, är att gruppbilden sannolikt är från en rysk prickskyttetävling som skedde i Abinsky17, 2013.
Nu riktar vi in arbetet på att försöka verifiera huruvida det är svensk polis eller ej, och i sådana
fall vilken enhet. Det är lätt att gå händelserna i förväg om man har förkunskap om polisens
beväpning och vissa symboler. Men för att verkligen visa på hur vi kan bygga en tillförlitlig
bild med öppna källor kommer vi fortsätta som om vi inte visste särskilt mycket om svensk
polis.

9. ARBETA MED DEN INSAMLADE INFORMATIONEN
Nu när vi har en mängd data kan vi använda den för att söka oss vidare för mer information om
svensk polis och om det är rimligt att det är den nationella insatsstyrkan vi ser på bilderna.
I inlägget från ”veedoff” (bild 9) återfinns ett par taggar, varav en nämner vapensystemet TRG
M10 från Sako. Det skulle således vara frestande att direkt söka efter ”sako trg m10 + nationella
insatsstyrkan” för att hitta bilder som stödjer påståendet. Men eftersom vi är medvetna om fällan
vi kan falla i formulerar vi istället en inledande söksträng som är mer generell, ”prickskyttevapen + polisen”. Informationen vi får fram med hjälp av den här sökningen är bland annat nyhetsartiklar om att Sveriges piketenheter inte tillåts ha prickskyttevapen. 18,19 Därigenom får vi
omgående underlag som talar för att det då är personal ur nationella insatsstyrkan som syns på
bilderna.
Vidare får vi en träff på den engelskspråkiga wiki-sidan som svensk polis. Här finns det en
vattendelare, framförallt mellan högskolevärlden och övriga. Sedan Wikipedia slog igenom på
riktigt är det många elever som fått höra att Wikipedia inte är en godtagbar källa. Ett synsätt
som jag kan förstå utifrån problematiken med att det inte finns en uppstyrd faktagranskning av
sidor och att information kan ändras när som helst. Jag vill däremot hävda att vi kan, och ska
ha, samma förhållningssätt till Wikipedia som vi har till alla andra källor. Fördelen med Wikipedia är att vi kan se historiken över förändringar som genomförts. Därutöver kan vi, tack vare
att sidan kan uppdateras av vem som helst – när som helst, ha tillgång till nytt material som är
aktuellt.
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I det här fallet serverar Wikipedia en hänvisning till en norsk nyhetsartikel om dåvarande president Barack Obamas besök i Stockholm.20 I den artikeln återfinns en bild på ett prickskyttepar
ur svenska polisen som är intressant för vårt fall (bild 19).

Bild 19 Bild från presidentbesök inklippt i bilden från tävlingen. Likheter markerade.

Det ska tilläggas att en ”wrist coach” och en observationskikare i sig inte är tvärsäkra kort.
Däremot sett ur kontexten att bägge bilder är från 2013 och innehåller (förutom prickskyttevapnet) tre (3) liknande objekt bygger det en starkare argumentation för att det är nationella insatsstyrkan på bilderna. Det ska även tilläggas att under våra sökningar har bilder där nationella
insatsstyrkan bär det danska kamouflaget m84.
Tittar vi på ursprungsbilden ser vi även en (1) igenkänningspunkt som vi kan använda oss av
för att identifiera enheten. I det här fallet är det en av personernas byxor som sticker ut. Innan
vi dyker in på att leta upp vad det är för byxor och var de kommer ifrån är det värt att peka ut
några detaljer (bild 20). Förutom kamouflaget som påminner om det kanadensiska mönstret
CADPAT kan vi observera hur byxornas benfickor har dragkedjor exponerade, vilket Sverige
verkar vara ensamma om att ha på uniformsbyxor. Därutöver har benfickan i sig ytterligare en
utanpåliggande ficka samt något som ser ut som fästen likt de som återfinns på Försvarsmaktens
90P och 90H.
Vidare har byxslutet begåvats med knäppfästen för att fästa byxorna i kängorna, vilket också är
relativt unikt för Sverige. Därmed har vi ett par indikatorer på att byxorna möjligen är införskaffade på den svenska marknaden, alternativt specialtillverkade.
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Bild 20 Kamouflagebyxor

Genom att söka på ”kamouflage insatsstyrkan” hittar vi en bild tillhörande en artikel om en
polisinsats som avbrutits i området kring Smålandsstenar. 21 På bilden ser vi sex (6) individer
iklädda samma uniformsmodell samt lättare insatsvästar, varav en (1) individ bär ett polisemblem (bild 21). Däremot visar det sig svårt att hitta fler insteg till var uniformen kommer ifrån
med sökmotorernas hjälp. Däremot visar det sig att det finns en hänvisning på twitter till det
svenska företaget Snigel. Genom att söka på ”digitalt kamouflage snigeldesign” hittar vi en
beskuren bild som verkar visa uniformen vi är på jakt efter. Efter en genomgång av olika produkter på företagets hemsida återfinns flera bilder som visar hela uniformen. Således verkar vi
ha funnit uniformens ursprung (bild 22).
Nu har vi med hjälp av den information vi samlat in erhållit flera pusselbitar som tillsammans
säger att det är nationella insatsstyrkan som syns på bilderna. Ett ytterligare steg hade givetvis
varit att söka upp emblemet som syns på bild 18. Även det hade pekat oss i samma riktning
därmed väljer jag att inte genomföra det steget med hänsyn till sidantalet för den här artikeln.
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Bild 21 Digital kamouflageuniform Bild: Emma Gustafsson

Bild 22 Snigeldesign

Sida 20 av 24

EFTERFORSKNING AV BILDER MED HJÄLP AV ÖPPNA KÄLLOR

10.

SAMARBETA

Den svenska säkerhetstjänsten har i tidigare kampanjer kommunicerat att motståndaren lägger
pussel, och att det därmed gäller att var och en håller hårt på sin pusselbit. Den här artikeln har
visat hur det kan gå till när pusslet läggs för att skapa en tydlig bild. Samtidigt innebär pusslandet att ingen individ kan själv sitta på alla svaren. Det här pusslet har nått framgång baserat på
att individer skrivit i forumstrådar och på sociala medier. Varje bit har i sin tur lett till en ny bit.
När du börjar efterforska andra händelser och bilder kommer du för eller senare komma till,
vad du upplever vara, vägs ände. Istället för att kasta in handduken kan det vara värt att ställa
frågor till andra som kan ha kunskap inom området du tittar på. I produktionen av den här
artikeln har det inkommit tips på underlag som jag inte hittat i mina sökningar (bild 23). Dessa
har i sin tur kunnat bekräfta det jag redan trott mig veta.
Givetvis bör du ha ett kritiskt förhållningssätt även mot de som hjälper dig. De kanske inte vill
vilseleda dig medvetet, däremot kan de ha en stark övertygelse i en fråga och därmed omedvetet
råka leda dig fel. Likväl kan det vara den pusselbiten som hjälper efterforskningen att komma
igång igen.

Bild 23 Videoklipp från rysk tv

I den öppna informationsmiljö som vi befinner oss i finns det överlag fler styrkor i att dela med
sig och samarbeta med andra. Därigenom minskar vi risken för att vår egen bias påverkar analysen i för hög utsträckning.
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11.

SLUTSATSER

I början av arbetet definierades en frågeställning som undersökningen skulle försöka svara på.
Vilka är det som poserar med den ryska personalen?
Utifrån den information som samlats in är det sannolikt nationella insatsstyrkan som deltog i en
rysk prickskyttetävling i Abinsky 2013.

Bild 24 Google maps - Röd nål markerar Abinsky
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