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Abstract: 
Russian application of deception in warfare has an extensive history. A lot of previous research has 
explored both its application and development through different historical conflicts. However, the 
2014 Russian annexation of Crimea has raised a debate that challenges the classic application of 
Russian deception methods. Nevertheless, many researchers claim that Russia continues to use tra-
ditional methods of warfare and deception, albeit adapted to a modern context. 
 
This thesis explores these claims by a concrete comparison of the application of Russian deception 
methods during the annexation of Crimea with a successful historical Russian deception operation, 
the 1979 Soviet invasion of Afghanistan. This is done by a comparative case study, which breaks 
down both cases with theoretical support from Barton Whaley's theory of deception. The study val-
idates claims that traditional Russian deception methods are being applied in a contemporary con-
text. What has changed, however, is how the different types of deception mutually support one an-
other and are utilized to achieve synergy effects. 
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1. Inledning  
1.1  Problemformulering 
Vilseledning och överraskning har troligen varit en del av krigföringen lika länge som krig har 

utövats av människan. Detta visar historien genom exempel som den trojanska hästen vid be-

lägringen av Troja,1 eller genom militärfilosofen Sun Zi, som konstaterade att all krigföring 

baserar sig på list och vilseledning.2 Vilseledning och överraskning skapar genom ett kombi-

nerat nyttjande, en dynamik vilken ger även den numerärt underlägsne aktören en möjlighet att 

nå en avgörande framgång på eller utanför slagfältet.3 Vilseledning är följaktligen en planerad 

verksamhet med ett tydligt syfte och målgrupp, vilket syftar till att förvränga en motståndares 

lägesuppfattning eller beslutsförmåga och således överraska denne. Utöver detta kan militär 

vilseledning även bidra till att uppnå andra krigföringsprinciper förutom överraskning, som ex-

empelvis handlingsfrihet och lokal överlägsenhet.4  

 

Ryssland har en lång tradition av strategisk vilseledning, en tradition som har sina rötter i det 

forna mongoliska imperiets krigföringsmetoder och principer, vilka omsattes och förädlades av 

de gamla moskoviterna och dess tsariska efterträdare.5 Detta traditionella arv av vilseledande 

principer präglade även den sovjetiska eran, som dessutom påverkades ytterligare av kinesiska 

militärteoretiska klassiker via Mao Zedong genom närvaron av sovjetiska militära rådgivare i  

Kina under 1920- och 1930-talen.6 Under 1900-talet blev maskirovka ett vedertaget begrepp 

för ryska vilseledningsmetoder.7 Maskirovka är ett brett vilseledningsbegrepp vilket skiljer sig 

från den västerländska synen på militär vilseledning, det innefattar allt ifrån kamouflage, imi-

tation, skydd samt förnekande av information.8 I grunden bör det dock ses som ett sammanfat-

tande begrepp för konsten att säkerställa framgång i strid, vilket främst sker medelst aktiviteter 

som syftar till att uppnå militär överraskning och får en motståndare att tveka på verkligheten.9  

                                                 
1 Caddell, Joseph William & Army War College. Deception 101: Primer on Deception. Strategic Studies Insti-
tute, U.S. Army War College, 2004. s. 6. 
2 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, Försvarsmakten, Stockholm, 2005. s. 77 
3 Ulfving, Lars, Överraskning & vilseledning: sovjetiska och ryska vilseledningsprinciper i krig och fred, 
Svenskt militärhistoriskt bibliotek, Stockholm, 2006. s. 13–14 
4 Ibid. s. 15 
5 Dailey, Brian D & Parker, Patrick J (red.), Soviet strategic deception, Lexington Books, Lexington, Mass., 
1987. s. 3 
6 Ulfving, Överraskning & vilseledning: sovjetiska och ryska vilseledningsprinciper i krig och fred. s. 29 
7 Dailey & Parker (red.), Soviet strategic deception. s. 3–4 
8 Ibid. s. 42 
9 Ulfving, s. 101–102 
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Debatten och forskningen kring det omtalade begreppet hybridkrigföring lyfter ofta det ryska 

agerandet vid annekteringen av Krim som ett exempel på en ny form av krigföring.10 Samtidigt 

hävdar flera forskare att det som skedde på Krim och de metoder Ryssland nyttjade i anslutning 

till annekteringen egentligen inte är särskilt nya, utan baserar sig på traditionella ryska och 

sovjetiska krigföringsmetoder förfinade för samtiden.11 Vilseledning har således en etablerad 

roll inom rysk militärteori och krigföring.12 Däremot har det inte gjorts många studier som 

specifikt belyser hur rysk tillämpning av vilseledning har förändrats över tid, undantaget en-

staka överblickande studier som sammanfattar och beskriver utvecklingen av historiska ryska 

metoder för överraskning och vilseledning.13 Generell militär vilseledning och inte minst rysk 

maskirovka är och förblir därför ett intressant forskningsområde kopplat till krigföring, inte 

minst i dagens säkerhetspolitiska läge med hänsyn till Rysslands agerande vid annekteringen 

av Krim. Utifrån ett samtida perspektiv gör detta att en studie berörande hur rysk vilseledning 

förändrats över tid, utgör en grund för ett intressant forskningsområde. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är följaktligen att undersöka hur rysk tillämpning av vilseledning har 

förändrats över tid. Detta sker genom en jämförande fallstudie av två ryska militära operationer 

där vilseledning hade en central betydelse i genomförandet. Dessa operationer är den sovjetiska 

invasionen av Afghanistan 1979 samt den ryska annekteringen av Krim 2014. Med utgångs-

punkt i problemformuleringen och syftet lyder uppsatsens frågeställning därför enligt följande:  

 

• Hur tillämpades vilseledning vid den sovjetiska invasionen av Afghanistan 1979 och 

den ryska annekteringen av Krim 2014? Vilka likheter och skillnader uppvisades i till-

lämpningen?  

                                                 
10 Hoffman, Frank. Examining Complex Forms of Conflict: Gray Zone and Hybrid Challenges. Prism: a Journal 
of the Center for Complex Operations, vol. 7, no. 4, 2018. s. 39 
11 Galeotti, Mark, Hybrid, ambiguous, and non-linear? How new is Russia’s ‘new way of war’?, Small Wars & 
Insurgencies, 27:2, 2016. s. 296-297; Ven Bruusgaard, Kristin. Crimea and Russia's Strategic Overhaul. Param-
eters, vol. 44, no. 3, 2014. s. 81. 
12 Ulfving, s. 101–104, 109 
13 Dailey & Parker (red.), s. 277-280; Ulfving, s. 109, 131–134; Dewar, Michael, The art of deception in war-
fare, David & Charles, Newton Abbot, 1989. s. 83-93 
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En undersökning berörande denna frågeställning bör kunna belysa hur tillämpningen av de 

ryska vilseledningsprinciperna har förändrats över tid samt bidra till att vidga uppfattningen 

berörande hur dessa har anpassats till den moderna omvärlden. I en större kontext bör ett svar 

till frågeställningen dessutom kunna bidra till att bygga en vidare förståelse för både historiskt, 

samtida och framtida ryskt militärt tänkande. Detta är högst relevant i rollen som officer och 

chef i Försvarsmakten, men även i en krigsvetenskaplig och militärteoretisk kontext. Detta då 

krigshistoriska studier och värdet av dess indirekta erfarenheter, kan bidra till att bygga vidare 

förståelse för olika företeelser och fenomen inom krigföring.14 

 

1.3 Avgränsningar 
I avsikt att konkret kunna jämföra och analysera vilseledning från respektive fall, avgränsas 

arbetet till att undersöka den vilseledning som genomfördes under respektive falls inledande 

skeden. Det vill säga den tidsperiod som har identifierats som den där vilseledning haft en av-

görande roll för utfallet av respektive falls militära operationer. I Afghanistan innefattar detta 

företrädesvis hösten och julhelgen 1979 och på Krim innefattar avgränsningen främst månads-

skiftet februari-mars 2014.  

 

Arbetet kommer att analysera den strategiska vilseledning som utövades i respektive fall. Det 

skall dock beaktas att vilseledning på den taktiska samt operationella nivån som haft påverkan 

på den strategiska nivån inte utesluts av denna avgränsning. Detta då vilseledning på taktisk 

och operationell nivå, beroende på syfte och mål, har möjlighet att uppnå effekt på strategisk 

nivå och således förblir relevant för undersökningen.15 

  

                                                 
14 Widén & Ångström, Militärteorins grunder, s. 282–283 
15 Caddell & Army War College. Deception 101: Primer on Deception. s. 9-10 
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1.4 Forskningsöversikt  
Den omfattande mängden av tidigare forskning som berör ryskt militärt agerande och vilseled-

ning, medför att ett urval av tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar och litteratur har 

genomförts. Detta avsnitts avsikt är därför att presentera en övergripande bild av tidigare forsk-

ning om vilseledning kopplat till arbetets problemformulering och syfte.  

 

Lars Ulfving konstaterar att den moderna tekniska utvecklingen har ökat möjligheterna till in-

samling och spridning av information, något som bidrar till att det blir mer komplicerat att utöva 

både politisk och militär vilseledning.16 Ulfving argumenterar vidare att möjligheterna till vil-

seledning däremot inte är omöjliga i en modern kontext, då det flexibla och dynamiska nyttjan-

det av olika medel och metoder skapar nya förutsättningar för både vilseledning och överrask-

ning.17 Ulfving konstaterar med grund i detta att överraskning fortsatt är krigskonstens viktig-

aste princip för att nå framgång i krig och att vilseledning är en förutsättning för att uppnå 

detta.18 Detta är något som i stora drag överensstämmer med den ryska vilseledningsprincipen 

maskirovka. Maskirovka definieras innefatta ett antal stridsunderstödjande åtgärder vars 

främsta inriktning är att dölja planer och förberedelser för strid i avsikt att vilseleda motstånda-

ren och uppnå överraskning.19 Maskirovka tillämpas genom flera olika vilseledningsmetoder 

som exempelvis kamouflage, imitation, skenmanövrar och desinformation,20 metoder som ge-

nom ett samordnat nyttjande kan uppnå synergieffekter över flera skilda nivåer.21 En av 

Ulfvings tidigare slutsatser kring detta är att dessa vilseledningsprinciper och metoder är, har 

varit  och troligen även förblir grundelement inom ryskt militärt tänkande i framtiden.22 

 

Den ryska översten S.G Chekinov och generallöjtnanten S.A Bogdanov presenterar i en gemen-

sam artikel, att icke-militära medel kommer att spela en allt större roll när det gäller att uppnå 

politiska och strategiska mål i framtiden samt att de i vissa fall och avseenden kan vara över-

lägsna traditionell vapenkraft.23 Dessa icke-militära medel involverar främst handlingar som 

                                                 
16 Ulfving, Överraskning & vilseledning. s. 131 
17 Ibid. s. 144 
18 Ibid. s. 145 
19 Dailey & Parker (red.), s. 43, 279-280 
20 Ibid. s. 42–43; Ulfving, Överraskning & vilseledning. s. 102 
21 Ulfving, Överraskning & vilseledning. s. 15 
22 Ulfving, Lars, Den stora maskeraden: sovjetrysk militär vilseledning, Operativa institutionen, Försvarshögs-
kolan, Stockholm, 2000. s. 97 
23 Chekinov, S.G, Bogdanov, S.A, The Nature and Content of a New-Generation War, Military Thought, vol. 22, 
no. 4. 2013. s. 12-13 
 



Carl Plöen 2019-05-07  
OP SA 16–19 
 

Sida 7 av 39 
 

vilseledande informationsoperationer riktade mot massmedia, men även mot andra delar av 

samhället som exempelvis befolkning, myndigheter och icke-statliga organisationer.24 Innan en 

konflikt bryter ut kompletteras dessa handlingar genom vilseledande uttalanden från officiella 

statstjänstemän och högre officerare, vilket sägs bidra till ytterligare desinformation och vilse-

ledning.25 Ett samtida ryskt perspektiv ser således vilseledning som en del av de viktigare med-

len att i framtida krigföring kunna bidra till ovisshet, osäkerhet och en möjlighet att avgöra en 

konflikt även med icke-kinetiska medel som exempelvis informationskrigföring.  

 

Detta är intressant då vilseledning, subversion och andra icke-kinetiska medel enligt Mark Ga-

leotti, traditionellt antas vara och ses som styrkemultiplikatorer till reguljära militära medel 

eller krigföringsprinciper.26 Något som Galeotti hävdar, belyser ett ryskt fokusskifte berörande 

nyttjandet och synen på vilseledning. Detta då Ryssland, hävdar han, istället för att nyttja vil-

seledning som ett understöd eller styrkemultiplikator för reguljära militära medel, i dagsläget 

tydligt ser vilseledning och andra icke-kinetiska medel som direkt utbytbara eller ömsesidigt 

stödjande komponenter till reguljära militära medel.27 Galeottis perspektiv är relevant med hän-

syn till Rysslands annektering av Krim, samt hur rebellmiliser, informationsoperationer, under-

rättelser och specialförband nyttjades kombinerat i syfte att uppnå överraskning samt bibehålla 

ett politiskt initiativ. Det vill säga ett kombinerat nyttjande av olika reguljära militära medel 

som samtliga genomsyras eller minst understöds av icke-kinetiska metoder som vilseledning.28 

I väst har detta agerande uppfattats som en ny form av rysk krigföring. Galeotti argumenterar 

dock att denna nya form av krigföring egentligen inte är särskilt ny. Han menar istället, genom 

historiska hänvisningar, att Rysslands moderna krigföringsmetoder i stora drag fortsatt baserar 

sig på det ryska och sovjetiska arv som alltid präglat landet, nämligen att spela rollen som in-

flytelserik imperialistisk stat även med begränsade resurser.29 Det vill säga att Ryssland både 

gör och nyttjar allt de kan i avsikt att skapa ett inflytande över västmakterna, vilka de för till-

fället ej påstås förmå att utmana direkt med de konventionella medel de har tillgängliga.30 

  

                                                 
24 Chekinov & Bogdanov, The Nature and Content of a New-Generation War. s. 17 
25 Ibid. s. 18 
26 Galeotti, Mark, Hybrid, ambiguous, and non-linear? How new is Russia’s ‘new way of war’?. s. 291 
27 Ibid. s. 291 
28 Ibid. s. 286–287 
29 Ibid. s. 297–298 
30 Olsson, Stefan, Vilseledning: [kriget i Ukraina i svenska medier], Timbro, Stockholm, 2016. s. 68 
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Forskaren Bettina Renz argumenterar likt Galeotti, att debatten kring det ryska agerandet på 

Krim inte visar på nya krigföringsmetoder. Renz menar istället att annekteringen av Krim 

egentligen var ett resultat av väldigt gynnsamma förhållanden som inte skulle fungera i en an-

nan kontext.31 Hon menar att debatten och forskningen om den påstådda ryska hybrida för-

mågan bidragit till att framställa Ryssland som en starkare stat än vad den är.32 Hon anser dock 

inte att debatten enbart bidragit till att förstora Rysslands hybridkrigföringsförmåga och poli-

tiska inflytande, då debatten även har exponerat ett intressant forskningsområde. Nämligen vi-

dare diskussion och forskning berörande den stora variationen av medel som Ryssland nyttjar 

för att vidga sina politiska ambitioner.33 Renz påvisar således att det finns större och djupare 

förklaringar till Rysslands påstådda hybrida agerande på Krim. Något som även understöds av 

andra forskare inom området, vilka anser att begreppet hybridkrigföring endast har ett begränsat 

analytiskt värde när det gäller att förklara modern rysk krigföring.34  

 
Forskaren Kristin Ven Bruusgaard stödjer Renz påståenden, då hon argumenterar att Ryssland 

visserligen nyttjade nya principer för krigföring på Krim, men att huvuddelen av de doktrinära 

principerna bestod av traditionellt ryska och sovjetiska krigföringsprinciper som omformats för 

att passa ett modernt krig.35 Ven Bruusgaard belyser även nyttjandet av den traditionella ryska 

vilseledningsprincipen maskirovka. Hon vidmakthåller dock att vilseledning och förnekande 

inte är något nytt i ryskt militärt agerande, men att det aktiva nyttjandet av undanflykter samt 

civila självförsvarsstyrkor är nytt för Ryssland. Hon för detta argument vidare och resonerar att 

Ryssland observerat, tagit efter och omformulerat västerländsk taktik, främst kopplat till nytt-

jandet av specialförband och omsatt denna för egen användning.36 Sammanfattat påstår Ven 

Bruusgaard att det ryska militära agerandet på Krim i stort var en fusion av en för samtiden 

anpassad sovjetisk militärteori som förbättrats genom observationer av västerländsk specialför-

bandskrigföring. Följaktligen konstaterar Ven Bruusgaard att detta kan ses som att mycket av 

den traditionella ryska doktrinen berörande krigföring och vilseledning fortlever, men i en nå-

got anpassad och moderniserad form. Främst i form av hur Ryssland nyttjat militära medel utan 

att ta till egentliga våldshandlingar.37   

                                                 
31 Renz, Bettina, Russia and ‘hybrid warfare.’ Contemporary Politics. Vol. 22, No. 3, 2016. s. 284 
32 Ibid. s. 297 
33 Ibid. s. 296–297 
34 Pynnöniemi, Katri & Rácz, András (red.), Fog of falsehood: Russian strategy of deception and the conflict in 
Ukraine, Ulkopoliittinen Instituutti, Helsingfors, 2016. s. 16-17 
35 Ven Bruusgaard, Crimea and Russia's Strategic Overhaul. Parameters, s. 81. 
36 Ibid. s. 83 
37 Ibid. s. 85, 89–90 
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1.4.1 Sammanfattning och motivering kopplat till problemformulering och syfte 

Det nuvarande forskningsläget visar att det finns komponenter i Rysslands moderna krigfö-

ringsmetoder som är nya. Exempelvis fokusskiftet till icke-militära medel som vilseledande 

informationsoperationer och subversiv verksamhet, kombinerat med nyttjandet av välutbildade 

specialförband. Åtskilliga forskare hävdar dock att Ryssland historiskt haft för vana att om-

famna irreguljära metoder som vilseledning och utnyttja alla tillgängliga medel för att nå fram-

gång.38 Däremot existerar en viss enighet berörande det faktum att Ryssland omsatt och förfinat 

dessa traditionella metoder för samtiden, men att tillgången till och nyttjandet av traditionell 

militärkraft fortfarande spelar en stor roll i genomförandet av militära operationer.39 

 

Sammanfattningsvis belyser forskningsöversikten problematiken kring påståendet som presen-

terades i problemformuleringen. Nämligen att se till hur Rysslands samtida vilseledningsme-

toder fortsatt baserar sig på det traditionella ryska och sovjetiska vilseledningsarvet. Forsk-

ningsluckan som identifierats för detta arbete är således en studie vilken syftar till att bekräfta 

hänvisningarna om traditionellt ryskt agerande med hänsyn till vilseledning. Detta sker genom 

en komparativ studie som syftar till att undersöka hur tillämpningen av rysk vilseledning för-

ändrats från den sovjetiska eran kontra det samtida agerandet från den Ryska federationen. Re-

sultatet från undersökningen bör därför bidra till att belysa hur Ryssland utvecklat både till-

lämpningen och sina metoder för vilseledning för en modern kontext.   

  

                                                 
38 Dewar, Michael, The art of deception in warfare, s. 96, 215-216; Galeotti, s. 296-297, Ulfving, s. 8 
39 Galeotti, s. 298; Renz, s. 288; Ven Bruusgaard, s. 89 
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2. Teori 
2.1 Inledning 
Det existerar flertalet historiska tolkningar och förklaringar till militär vilseledning. Dessa bi-

drar dock föga till att på ett generaliserbart och normativt sätt kunna förklara olika former av 

vilseledning annat än i specifika fall. Därför har flertalet författare och forskare utvecklat mer 

generella teorier berörande hur vilseledning kan förstås, utvecklas samt tillämpas.40 Ett stort 

namn inom detta område är Barton Whaley, som i boken Stratagem presenterar en omfattande 

kvantitativ undersökning berörande vilseledning och överraskning i 115 fall i 16 olika krig 

mellan åren 1914–1968.41 Undersökningen sammanfattar, bryter ner, presenterar och diskuterar 

fallen och förekomsten av och förhållandet mellan olika former av vilseledning och överrask-

ning samt hur dessa kan förklaras. I avslutningen till Stratagem framför Whaley ett generellt 

begrepp om vilseledning som senare kom att bli en av de mest vedertagna teorierna för att 

förklara och förstå militär vilseledning.42 Denna teori presenterar Whaley i artikeln Toward a 

General Theory of Deception, från 1982.43 Den svenske forskaren Hans Furustig har tolkat och 

översatt denna teori till svenska i två FOI-rapporter berörande militär vilseledning.44 

 

2.2 Barton Whaleys teori om Vilseledning 
Enligt Barton Whaley består all vilseledning av två grundläggande komponenter, dissimulation, 

att dölja det verkliga, samt simulation, att visa det falska. Dessa komponenter skall förstås som 

överlappande samtidigt som de är varandras motsatser.45 Det vill säga att både dissimulation 

och simulation, trots sitt motsatsförhållande, alltid är närvarande tillsammans i all form av vil-

seledning. Således är inget någonsin helt dolt, då något alltid visas i dess ställe. Dissimulation 

och simulation består i sin tur av tre delkomponenter vardera. Dissimulation innefattar kompo-

nenterna masking, repackaging samt dazzling, simulation innefattar mimicking, inventing samt 

decoying.46 I avsikt att tydliggöra och definiera dessa begrepp, följer en utförligare redogörelse 

för och översättning av respektive begrepp nedan.  

                                                 
40 Bennett, Michael. & Waltz, Edward, Counterdeception Principles and Applications for National Security Ar-
tech House, Norwood, 2007. s. 20 
41 Whaley, Barton, Stratagem: Deception and Surprise in War, Artech House, 2007. s. 139 
42 Ibid. s. 23 
43 Whaley, Barton, Toward a general theory of deception, Journal of Strategic Studies, vol. 5 no. 1, 1982. 
44 Furustig, Hans, Militär vilseledning: några grunder, FOA, Sundbyberg, 1996. s. 13; Furustig, Hans, Ljung-
gren, Boris, Unge, Wilhelm, Skydd mot strategisk vilseledning; del 1: Definitioner, metoder, diskussioner, För-
svarsanalys, FOI, Stockholm, 2001. s. 68–69 
45 Whaley, Toward a general theory of deception, s. 182-183 
46 Ibid. s. 183-186 
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2.2.1 Dissimulation 

Dissimulation är att dölja det verkliga och är den dolda formen av vilseledning, det vill säga 

den form av vilseledning som en motståndare inte ska se eller uppfatta. Dess syfte är att dölja 

eller minst förvränga sanningen för en motståndare och på det sättet bidra till att dölja minst en 

eller flera egenskaper och kännetecken för denne.47 

 

• Masking (Maskera) 

Begreppet maskera förstås som att helt dölja eller osynliggöra egna kännetecken och egen-

skaper, alternativt att likna andra eller andras egenskaper och kännetecken till den grad att de 

förbises. På en taktisk och operationell nivå skulle detta till exempel kunna innefatta ett nytt-

jande av rök och olika former av kamouflage i avsikt att dölja ett förband och dess verksamhet. 

På en strategisk nivå genomförs maskera exempelvis genom att uppvisa falska diplomatiska 

intentioner i avsikt att dölja de verkliga planerna för en motståndare.48 

 

• Repackaging (Förändra) 

Förändra förstås som att förändra något redan känt i avsikt att dölja det, vilket sker genom att 

tillföra eller ta bort en eller flera specifika egenskaper eller kännetecken från det kända. Ett 

exempel på detta skulle kunna vara att ett avlösande militärt förband bär förbandsmärken från 

ett äldre förband i avsikt att inte avslöja att det äldre förbandet blivit avlöst. Ytterligare exempel 

innefattar att farkoster som exempelvis örlogsfartyg döljer sina vapen och förändrar skrovens 

utformning i avsikt att likna något ofarligt.49 

 

• Dazzling (Förvirra) 

Förvirra, ses som att dölja något genom att skapa förvirring, detta genom att exempelvis tillföra 

oregelbundna mönster till de egna kännetecknen eller egenskaperna. Förvirring uppstår genom 

att ett objekts eller en händelses egenskaper och kännetecken ändras i den utsträckning att de 

fortfarande går att observera men är svåra att tyda. Exempel på detta kan innefatta krypterad 

radiotrafik, otydliga rykten eller oregelbunden mönstermålning av farkoster eller materiel. En 

ideal tillämpning av förvirra bidrar till lägre övertygelse och säkerhet, det vill säga en form av 

filter till det verkliga som döljs.50  

                                                 
47 Whaley, s. 183 
48 Ibid. s. 183-184 
49 Ibid. s. 184 
50 Ibid. 
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2.2.2 Simulation 

Simulation är att framhäva det falska och är den öppna formen av vilseledning, det vill säga det 

som aktivt visas för en motståndare. Syftet med simulation är att låtsas, porträttera och bekänna 

en planerad lögn, vilket sker genom att aktivt visa en eller flera egenskaper och kännetecken 

som utgör ett särpräglat mönster av något falskt.51 

 

• Mimicking (Imitera) 

Imitera presenterar det falska genom att imitera något eller någon annan. Det vill säga att det 

duplicerar ett tillräckligt antal egenskaper av det sanna för att presentera en trovärdig imitation. 

Exempel på detta inom militär vilseledning innefattar dubbelgångare, det vill säga att en person 

uppträder som en annan person i avsikt att skydda denne vid en hög hotbild. Ett annat exempel 

kan vara att ett militärt förband uppträder på ett sådant sätt att de framstår som en större eller 

svagare styrka än vad de är.52 

 

• Inventing (Nyskapa) 

Nyskapa innebär att visa det falska genom att visa en ny eller alternativ verklighet, det vill säga 

att något helt nytt, men falskt skapas. Detta sker genom att exempelvis skapa något med helt 

nya egenskaper eller kännetecken i avsikt att skapa nya handlingsmönster. Militära exempel på 

detta innefattar skenmål som uppblåsbara stridsvagnar och fordon, vapenattrapper samt falsk 

radiosignalering.53  

 

• Decoying (Locka) 

Locka framhäver det falska genom att avleda motståndarens uppmärksamhet, det vill säga att 

locka denne till något annat. Detta genomförs genom att skapa alternativa, falska egenskaper 

och kännetecken vilka ger ytterligare ett handlingsmönster som i bästa fall kan skapa en falsk 

trygghet och övertyga en motståndare att agera i fel riktning. Exempel på detta kan vara alltifrån 

skenspår från fordon till skenmanövrar vilka genomförs i syfte att avleda uppmärksamheten 

från exempelvis ett huvud- eller flankanfall på annan plats.54 

  

                                                 
51 Whaley, s. 183 
52 Ibid. s. 185 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
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2.2.3 Sammanfattning - Förklarande tabell 

Precis som att dissimulation och simulation förstås som varandras motsatser gäller detsamma 

för respektive delkomponent. Maskera ses därför som en motsats till imitera, förändra till ny-

skapa och förvirra till locka. Däremot utesluter inte den ena vilseledningskomponenten den 

andra, då dissimulation och simulation som nämnt, är överlappande och alltid är närvarande 

tillsammans i all form av vilseledning. Därför kan komponenterna förstås ingå i ett dynamiskt 

samband där samtliga delkomponenter medverkar tillsammans.55 I avsikt att få en hanterbar 

översikt av detta dynamiska samband har Whaley samlat komponenterna med ingående del-

komponenter i följande tabell: 

     Tabell 1 - Barton Whaleys teori om Vilseledning (som översatt av Hans Furustig).56 

Som tabellen ovan är uppställd representerar de översta delkomponenterna dessutom de stark-

aste inom respektive huvudkomponent. Det vill säga att det existerar en gradering där maskera 

ses som den starkaste delkomponenten av dissimulation och att en deceptör kan övergå till 

förändra om denna skulle misslyckas. Om förändra i sin tur skulle misslyckas övergår således 

deceptören till förvirra som ett sista försök att minst försöka få motståndaren att bli osäker på 

vad de faktiskt ser. Simulation och dess delkomponenter graderas följaktligen även på samma 

sätt. Whaley argumenterar därför att ett simultant nyttjande av både maskera och imitera därför 

bör utgöra den starkaste formen av vilseledning. Whaley styrker detta påstående genom att 

pröva sin teori på olika magitrick framförda av magiker, där 19 av 60 magitrick innefattade 

både maskera och imitera samt enbart 1 av 60 magitrick innefattade förvirra och locka.57  

                                                 
55 Whaley, s. 186 
56 Furustig, Ljunggren, Unge, Skydd mot strategisk vilseledning; del 1. s. 69 
57 Whaley, s. 187–188 
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2.3 Teoridiskussion 
Whaleys teori beskriver att allt som existerar både kan simuleras och dissimuleras och att vil-

seledning således alltid är möjlig oavsett objekt, händelse eller kontext.58 Detta ger teorin en 

styrka, då den kan ses innefatta och bidra till att förklara alla möjliga olika former av vilseled-

ning. Whaley styrker dessutom denna normativa och förklarande tillämpning ytterligare genom 

fortlöpande hänvisningar och prövningar kopplat till hur olika vilseledande magitrick samt mi-

litära vilseledningsmetoder kan förstås utifrån teorins delkomponenter.59 Detta ger teorin en 

bredare tillämpning och visar på att konceptet med dissimulation och simulation har ett brett 

omfång. Följaktligen lämpar sig Whaleys teori därför väl för att undersöka och jämföra två 

olika fall av vilseledning, då den kan nyttjas för att bryta ner, förstå och förklara olika former 

av militär vilseledning oavsett tillämpning och kontext. En av teorins brister är dock att den är 

något generell och kortfattad i definitionerna av dissimulation och simulation med delkompo-

nenter. Detta innebär att det existerar ett visst tolkningsutrymme när analys och bedömning av 

olika former av vilseledning sker utifrån teorins definitioner. Denna brist tillgodoses dock i 

denna undersökning genom en tydlig och avgränsad operationalisering, vilken bidrar till att 

tolkningsutrymmet smalnas av inför analysen av fallen.60  

 

Sammanfattat lämpar sig Whaleys teori därför väl för denna jämförande studie, då teorin trots 

generalitet och tolkningsutrymme, möjliggör att olika tillämpningar av vilseledning kan förstås 

utifrån fastställda definitioner. Detta bör underlätta analysarbetet, då teorin kan tillämpas på 

båda fallen och ge ett resultat som ger utrymme att identifiera både hur vilseledningen tilläm-

pats samt belysa eventuella likheter och skillnader i nyttjandet av vilseledning i respektive fall. 

  

                                                 
58 Whaley, s. 190 
59 Ibid. s. 182–186 
60 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017. s. 56 
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3. Metod 
3.1 Forskningsdesign -Teorikonsumerande jämförande fallstudie 
Undersökningens uppgift är att med stöd i den utvalda teorin kunna identifiera, jämföra och 

förklara specifika företeelser ur empiriska data från två fall.61 Undersökningen är således av 

förklarande natur och sker genom en teorikonsumerande, jämförande fallstudie. Valet av teori-

konsumerande studie motiveras av att fallen får stå i centrum med teorin som ett analytiskt 

ramverk. Det vill säga att en redan existerande teori nyttjas i avsikt att bryta ner och bidra till 

att förklara hur vilseledning nyttjades i respektive fall.62 Valet motiveras ytterligare genom att 

den valda teorin är känd samt både prövad och nyttjad av flertalet forskare och lämpar sig därför 

väl som ett analytiskt ramverk för att förklara militär vilseledning.63 Teorin konsumeras således 

som ett analytiskt ramverk i avsikt att kunna undersöka de båda fallen, vilka utgör undersök-

ningens analysenheter. Med stöd i detta framställs ett delresultat från respektive fall som i sin 

tur nyttjas för en jämförande diskussion vilken syftar till att bevara undersökningens frågeställ-

ning. Sammanfattat medför detta att observationer och anmärkningar från respektive fall kan 

jämföras med förankring i teorin och följaktligen bidra till att påvisa eventuella likheter och 

skillnader mellan varandra.64 

 

3.1.1 Kvalitativ textanalys 

Metoden för datainsamling i undersökningen är kvalitativ textanalys. Valet motiveras av det 

omfattande empiriunderlag som står till grund för arbetet, vilket därför kräver en genomgående 

samt kritisk granskning i avsikt att kunna utläsa slutsatser kring dess väsentliga innehåll.65 Pro-

dukten av detta är att framställa data vilken har identifierats, systematiserats och konkretiserats 

till ett analyserbart resultat, vilket även bidrar till att uppnå noggrann precision, reliabilitet, i 

undersökningen.66 Metoden lämpar sig även väl för en jämförande studie som denna, vilken 

syftar till att belysa förändringar, likheter och skillnader mellan två fall.67 En kvalitativ texta-

                                                 
61 Esaiasson, et. al., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. s. 27–28 
62 Ibid. s. 42, 89-90. 
63 Bennet, & Waltz, Counterdeception Principles and Applications for National Security. s. 23. 
64 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, 
Malmö, 2003. s. 57 
65 Esaiasson, et. al., s. 211 
66 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012. s. 42 
67 Esaiasson, et. al., s. 212–213 
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nalys väcker dessutom möjlighet att bidra till en utveckling för vidare tolkningar av och per-

spektiv på den data som samlats in för arbetet. Det vill säga, genom en deduktiv ansats, åskåd-

liggöra, kategorisera, analysera och jämföra empirin med utgångspunkt i teorin samt det teore-

tiska analysverktyget.68 

 

3.2 Material och källkritik - diskussion 
Det material som valts ut och nyttjats i arbetet är till största del sekundärkällor i form av sam-

manställningar av erfarenheter och berättelser samt observationer, vetenskapliga artiklar och 

rapporter. Dessa verk har samtliga bemötts med de fyra källkritiska kriterierna: äkthet, obero-

ende, samtidighet och tendens.69 Materialet som samlats in påvisar ej någon betydande brist i 

äkthet, då huvuddelen av litteraturen och artiklarna från respektive fall i stort återger liknande 

händelseförlopp och således direkt samt indirekt bekräftar dess äkthet. Ett ifrågasättande tillvä-

gagångssätt har dock bibehållits genom hela undersökningen.70  

 

Detta innebär att empiri såväl som teori i största möjliga mån jämförts med andra verk, detta i 

avsikt att utöver äkthet ytterligare bekräfta materialets oberoende. Med hänsyn till frågeställ-

ningens karaktär och undersökningens omfattning har arbetet av praktiska skäl förlitat sig på 

flertalet främst öppna sekundära källor, vars oberoende kontrollerats genom att bekräfta berät-

telser och händelser från flera olika verk.71 När det gäller materialet från Krim antas att ett visst 

beroende existerar, då huvuddelen av materialet är framställt av västerländska forskare, förfat-

tare samt sammanställningar av västerländsk medias tolkning av händelserna. Litteraturen som 

redogör för händelseförloppet i Afghanistan består främst av berättande och förklarande empiri 

vilken återger specifika händelser med stöd i intervjuer och öppna officiella dokument. Det 

faktum att flera verk återger i stort samma händelseförlopp, vilket även nämndes ovan, styrker 

därför materialets oberoende.72 

 

När det gäller samtidighet har materialet berörande Krim en styrka kontra materialet berörande 

Afghanistan. Inte minst då forskning berörande Rysslands annektering av Krim samt hybrid-

krigföring tagit en stor plats i samtida säkerhetspolitisk- och försvarsdebatt de senaste åren. Det 

                                                 
68 Esaiasson, et. al., s. 35, 109–110; Johannessen & Tufte.  s. 105–106 
69 Esaiasson, et. al., s. 288 
70 Ibid. s. 291-292 
71 Ibid. s. 292-293 
72 Ibid. 
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existerar även massvis av material i form av filmklipp och nyhetsartiklar på internet vilka kan 

nyttjas som stödjande referenser med hänsyn till samtidigheten till de händelseförlopp som re-

dogörs för i litteraturen.73 Även om denna samtidighet medför en stor detaljrikedom, existerar 

dock en risk att specifika detaljer berörande den ryska annekteringen av Krim kan vara svåra 

att bekräfta, då sådan information fortfarande kan vara otillgänglig via öppna sekundärkällor.74 

När det gäller empiri från den sovjetiska invasionen av Afghanistan består denna som nämnt 

främst av litteratur vilken presenterar olika författares sammanställningar av händelseförloppet. 

Hänsyn har därför tagits till att dessa sammanställningar kan vara påverkade av tidens gång.75 

Detta är troligen den största bristen när det gäller undersökningens empiri berörande invasionen 

av Afghanistan. Denna brist vägs dock upp av den omfattande mängd av litteratur som återger 

samma eller i stora drag liknande händelseförlopp. Dessa bekräftelser har dock skett under för-

utsättningen att materialet är icke-tendentiöst. Empiri som burit tydliga spår av tendens har där-

för bekräftats eller dementerats med stöd i annat material vilket har bedömts ligga utanför even-

tuell tendens.76 Således har majoriteten av den källkritiska hänsynen kopplat till både obero-

ende och tendens därför tagits genom empirisk triangulering med huvudsyfte att bekräfta hän-

delseskildringar och påståenden.77  

 

Dock kvarstår en viss problematik med hänsyn till tendens- och oberoendekriteriet, då mycket 

av litteraturen och artiklarna som nyttjats när det gäller främst annekteringen av Krim är fram-

ställd från ett västerländskt perspektiv. Det är därför sannolikt att detta material innehåller en 

viss tendens från västerländska synsätt på Rysslands annektering av Krim. Detta gäller inte 

minst även mig själv som författare när jag tolkar och analyserar detta material. Då jag som en 

del av den svenska Försvarsmakten och som blivande officer troligen är påverkad av svensk 

och västerländsk tendens och således inte är helt oberoende i min inställning till Ryssland och 

dess militära styrkor.78 Därför har min strävan varit att vara så objektiv som möjligt i både min 

analys samt mina slutsatser och ständigt ifrågasätta om jag är påverkad av tendens eller inte. 

  

                                                 
73 “Russia's Little Green Men Enter Ukraine: Russian Roulette in Ukraine” [Video], tillgänglig: 
https://www.youtube.com/watch?v=TNKsLlK52ss, 2014 (hämtad 2019-04-30) 
74 Esaiasson, et. al., s. 294 
75 Ibid. s. 294 
76 Ibid. s. 295 
77 Ibid. s. 297 
78 Ibid. s. 293–294 

https://www.youtube.com/watch?v=TNKsLlK52ss
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3.3 Forskningsetiska överväganden 
Då detta arbete ej explicit behandlar eller undersöker data eller empiri som direkt berör eller 

påverkar andra människor genom en etisk aspekt, existerar inte något större behov att ta någon 

explicit hänsyn till de fyra forskningsetiska kraven: informations-, samtyckes-, konfidentiali-

tets- samt nyttjandekravet.79 Arbetet strävar dock, i linje med all form av vetenskaplig forsk-

ning, att uppvisa systematisk transparens och ärlighet genom hela arbetsprocessen.80 Detta sker 

genom att genomgående motivera och redovisa varför vissa val har genomförts. 

 

3.4 Operationalisering 
I avsikt att kunna nyttja det teoretiska och metodologiska ramverket för ändamålsenlig analys 

måste det operationaliseras. Det vill säga att de teoretiska definitionerna tilldelas operationella 

indikatorer som kommer att nyttjas för analys av empirin.81 I avsikt att arbetet skall uppnå och 

bibehålla en hög validitet och reliabilitet, krävs en god överensstämmelse mellan arbetets teo-

retiska definitioner och operationella indikatorer. Det vill säga att arbetet genom begreppsvali-

ditet mellan de teoretiska definitionerna och de operationella indikatorerna, med precision och 

tydlighet undersöker och jämför vad det påstår att göra.82  

 

Whaleys teori om vilseledning gör det möjligt att identifiera, bryta ner och förklara förekomsten 

samt strukturen av olika former av vilseledning. Teorins ingående delar lämpar sig därför väl 

att utgöra analysindikatorer i undersökningen. Förekomsten av vilseledning i respektive fall 

kommer således att brytas ner och analyseras med stöd i de teoretiska vilseledningskomponen-

terna dissimulation och simulation med underliggande delkomponenter. Analysverktyget är i 

stora drag inspirerad av Major Johan Boyles operationalisering av Whaleys vilseledningsteori 

i sin undersökning berörande svensk vilseledningsmedvetenhet.83 Nyttjandet av detta verktyg 

motiveras av dess enkelhet och lättöverskådlighet samt att det bidrar till reliabilitet i undersök-

ningen, då ett likartat analysverktyg utgjort teoretiskt ramverk för en liknande undersökning 

tidigare.84 

  

                                                 
79 Johannessen & Tufte, s. 61 
80 Esaiasson, et. al. s. 24–25 
81 Ibid. s. 56 
82 Ibid. s. 57–60, 64 
83 Boyle, Johan, Vilseledning: Med bluffen som vapen. SA. Försvarshögskolan, 2016. s. 20–21 
84 Johannessen & Tufte, s. 28, 46 
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Genom att applicera dissimulation och simulation med underliggande delkomponenter som 

analysindikatorer och förekomsten av dessa i respektive fall som analysenheter, visualiseras 

beskrivningen av arbetets analysverktyg enligt tabellen nedan: 

Tabell 2 - Undersökningens teoretiska ramverk och analysverktyg 
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4. Analys och resultat 
4.1 Den sovjetiska invasionen av Afghanistan 1979 
Under våren 1978 skedde en kommunistisk statskupp i Afghanistan och den sovjetunderstödda 

Nur Mohammed Taraki kom till makten. Taraki införde flertalet för Afghanistan radikala re-

former, vilka omedelbart möttes av motstånd och väpnat uppror från stora delar av Afghanistans 

befolkning. I samband med upproret genomförde delar av den afghanska armén myteri och 

under våren 1979 var inbördeskrig ett faktum.85 Med en armé splittrad både av desertörer samt 

utrensning i de egna leden vände sig Taraki till Sovjetunionen för hjälp. Den sovjetiska led-

ningen såg dock allvarligt på en eventuell sovjetisk intervention i Afghanistan, då denna kunde 

innebära svåra internationella konsekvenser för Sovjetunionen.86 Detta sovjetiska perspektiv 

kom dock snart att ändras, då det i skuggan av de interna oroligheterna även pågick en kamp 

om makten över Afghanistan. I september 1979 blev Taraki i hemlighet mördad av trupper 

lojala till sin ställföreträdare, Hafizullah Amin.87  

 

Under hösten 1979 hade det kommunistiska Afghanistan således en ny ledare i form av Amin. 

En man som från ett sovjetiskt perspektiv var oberäknelig och som dessutom inte visade sig 

vara en särskilt duglig ledare, då denna kommunistiska satellitstat drogs in i vidare kaos.88 Detta 

fick Sovjetunionen att fastställa att Amin behövde ersättas med en annan afghansk ledare, mer 

formbar efter sovjetiska intressen.89 Trots aningar om misstro från de sovjetiska rådgivarna, 

bibehöll dock Amin en generellt god tro till Sovjetunionen, främst genom fortsatta förfråg-

ningar om militärt stöd,90 då Amin fruktade interna kuppförsök.91 Moskva kunde inledningsvis 

inte lova några större mängder, men under den senare delen av hösten 1979 började soldater 

och officerare ur 154:e separata spetsnazavdelningen, även kallad den muslimska bataljonen, 

bidra till bevakning och skydd av kritiska knytpunkter, vägar samt byggnader i Kabul.92 Den 

muslimska bataljonen bestod främst av sovjetiska etniskt centralasiatiska soldater, vilka kunde 

                                                 
85 Grau, Lester, W. The Takedown of Kabul: An Effective Coup de Main. i Block by Block: The Challenges of 
Urban Operations, William G. Robertson, Lawrence A. Yates (eds.), U.S. Army Command and General Staff 
College Press, Fort Leavenworth, KS, 2003. s. 291 
86 Jalali, Ali Ahmad, A Military History of Afghanistan: From the Great Game to the Global War on Terror, 
University Press of Kansas, Lawrence, Kansas, 2017. s. 359-360 
87 Grau, The Takedown of Kabul: An Effective Coup de Main, s. 291 
88 Ibid. 
89 Braithwaite, Sir Rodric, Afgantsy - the Russians in Afghanistan, 1979-89, Profile Books Ltd, 2012. s. 72-74 
90 Feifer, Gregory, The great gamble: the Soviet war in Afghanistan, 1. ed., Harper, New York, 2009. s. 55-56 
91 Zhou, Jiayi, The Muslim Battalions: Soviet Central Asians in the Soviet-Afghan War, The Journal of Slavic 
Military Studies, 25:3, 2012. s. 307 
92 Ibid. s. 306-307 
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tala vanliga afghanska språk som pashto, dari, tadzjikiska samt uzbekiska.93 Bataljonen tillde-

lades även afghanska uniformer och liknade således reguljära afghanska arméförband, vilket 

möjliggjorde en sovjetisk militärnärvaro nära inpå den afghanska regimen och Amin.94 

 

Den 12:e december 1979 kom beslutet från Moskva att Amin skulle avsättas. Planen var att 

infiltrerade KGB-agenter skulle förgifta Amin och ett antal av hans gelikar i samband med en 

måltid. Samtidigt skulle den muslimska bataljonen samt en enhet med sovjetiska fallskärms-

soldater besätta viktiga byggnader och knytpunkter i Kabul till dess att en ny ledare installerats. 

I samband med detta mobiliserades även Röda arméns förband i Turkestans-militärdistrikt norr 

om Afghanistan för högsta stridsberedskap, helt utan vetskapen om att det skulle innebära en 

invasion av Afghanistan.95 Försöket att lönnmörda Amin medelst gift misslyckades dock och 

de sovjetiska militära förbanden fick således avvakta vidare order.96 Efter det overksamma för-

giftningsförsöket förflyttades Amin i samråd med sovjetiska rådgivare till ett palats kallat Taj-

Bek i de sydvästra utkanterna av Kabul där han sades vara mer säker. Som ytterligare moti-

vering till hans säkerhet avdelades även trupper från den muslimska bataljonen vilka nu, från 

Amins perspektiv utgjorde en form av extra skalskydd till palatset, vilket i sin tur vaktades av 

Amins personliga vakter.97 Tillsammans med Amins vaktförband planerades inledningsvis hur 

den muslimska bataljonen skulle bidra till försvaret av palatset.98 Det verkliga syftet med ba-

taljonens närvaro kom däremot att bli av en helt annan natur, då bataljonen den 23:e december 

fick order om en alternativ plan, nämligen att genomföra ett övertagande av palatset. Den mus-

limska bataljonen blev dessutom förstärkt med två specialstyrkegrupper från KGB och under-

rättelsetjänsten GRU samt ett kompani med sovjetiska fallskärmssoldater.99 De Amin-lojala 

försvararna av palatset utgjorde däremot en respektabel styrka och därför kunde den muslimska 

bataljonen inte enbart förlita sig på militär kraft vid anfallet. Vilseledning och överraskning 

blev därför viktiga komponenter i planeringen av stormningen av palatset.100 Bland annat bör-

jade de sovjetiska trupperna manövrera runt palatsets olika försvarsställningar i avsikt att 

dämpa misstankarna inför planeringen av anfallet. De körde även sina fordon på tomgång under 

                                                 
93 Grau, Lester, W. The Takedown of Kabul: An Effective Coup de Main. s. 292 
94 Feifer, The great gamble: the Soviet war in Afghanistan. s. 16-17 
95 Ibid. s. 58-59 
96 Ibid. s. 58–60 
97 Ibid. s. 62–63 
98 Braithwaite, Afgantsy - the Russians in Afghanistan, 1979-89. s. 90-91 
99 Ibid. 
100 Ibid. s. 91-92 
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nätterna och sköt lysraketer över ställningarna kring palatset. Afghanerna blev självfallet miss-

tänksamma, men misstankarna dämpades efter att dessa åtgärder förklararades bort som delar 

av normala övningar samt underhållsåtgärder. Dessa beteenden och handlingar fortsatte sedan 

under dagarna innan stormningen av palatset.101 I samband med detta, den 24:e december, skrev 

Sovjetunionens försvarsminister Ustinov under ett direktiv vilket innebar att ytterligare sovje-

tiska trupper skulle skickas till Afghanistan för att bistå med internationell hjälp samt att avvärja 

eventuella hot mot Sovjetunionen. Den 25:e december korsade därför de tidigare mobiliserade 

markförbanden i Turkestans-militärdistrikt den afghanska gränsen och påbörjade en framryck-

ning söderut i riktning mot Kabul. Samtidigt flögs ytterligare militära förband in till både Ka-

buls flygplats samt militäranläggningen Bagram.102 Totalt anlände cirka 50 000 sovjetiska sol-

dater till Afghanistan mellan den 25 till 27 december, varav cirka 5000 grupperade i anslutning 

till Kabul.103  

 

Under dagarna som ledde fram till invasionen utnyttjade de sovjetiska rådgivarna ytterligare 

enklare former av vilseledning i avsikt att sänka den Amin-lojala afghanska arméns stridsbe-

redskap. Ett stridsvagnsförband ombads bland annat att tömma sina stridsvagnar på drivmedel, 

då de blev informerade att de inom kort kunde förvänta sig att få nya stridsvagnar från Sov-

jetunionen. Andra förband ombads genomföra åtgärder som att inventera och redovisa felaktig 

ammunition eller att montera ur batterier ur sina fordon för vad som påståddes vara vinterför-

varing, något som fick runt 200 fordon att bli obrukbara.104 Ovetandes om dessa åtgärder samt 

det verkliga syftet med de framryckande och grupperande sovjetiska förbanden i Afghanistan 

anordnade Amin, den 27:e december, en lunch i Taj-Bek palatset för att fira att Sovjetunionen 

äntligen kommit till den afghanska regimens undsättning.105 Huvuddelen av den afghanska po-

litbyrån närvarade och precis som vid det tidigare tillfället försökte KGB igen att göra sig av 

med Amin medelst förgiftning. Denna gång i form av en förgiftad soppa, vilken fick flertalet 

av politbyråns medlemmar att må illa, inkluderande Amin som medvetslös fördes till ett sovrum 

samtidigt som sovjetiska läkare tillkallades.106  

                                                 
101 Braithwaite, s. 92 
102 Feifer, s. 64-65 
103 Tanner, Stephen, Afghanistan: a military history from Alexander the Great to the war against the Taliban,  
Da Capo Press, Cambridge, MA, 2009. s. 236 
104 Feifer, s. 68 
105 Ibid. s. 69 
106 Ibid. s. 70 
 



Carl Plöen 2019-05-07  
OP SA 16–19 
 

Sida 23 av 39 
 

Samtidigt som detta utspelade sig inväntade den muslimska bataljonen och övriga sovjetiska 

förband klartecken att påbörja stormningen av palatset och övertagandet av andra strategiskt 

viktiga knytpunkter i Kabul.107 Runt klockan 18:00 gavs order att påbörja operationen så snart 

som möjligt. De Amin-lojala vaktposterna neutraliserades snabbt av sovjetiska prickskyttar och 

flertalet anfallsgrupper tillsåg att de försvarande afghanerna aldrig hann bemanna sina strids-

vagnar. Delar av den muslimska bataljonen tillsammans med specialförbandsgrupperna ur 

KGB och GRU stormade därefter upp mot palatset i sina pansarfordon.108 De sovjetiska solda-

terna tog sig sedan in i palatset och började rensa det rum efter rum. Knappt en timme senare 

var palatset i sovjetiska händer och Amin hade dödats tillsammans med ungefär 200 av sina 

vakter. Resterande del av Amins vaktstyrka gav upp när de insåg att anfallarna var sovjetiska 

soldater och inte afghanska upprorsmän.109 Amin hade ända intill stormningen av palatset inte 

förstått vad som hade hänt, då han hade bett sin adjutant ringa de sovjetiska militärrådgivarna 

för hjälp, till vilket adjutanten svarade att det var sovjetiska soldater som utförde anfallet.110 De 

sovjetiska förbanden stod således segrande i stormningen av palatset, men till ett pris av över 

hundra döda eller skadade.111 Del av dessa förluster berodde på vådabekämpning, då de sovje-

tiska soldaterna utanför palatset fått order om att skjuta alla som kom ut från palatset innan det 

var i sovjetiska händer. Att striden skedde i mörker samt att soldaterna bar afghanska uniformer 

medförde exempelvis att chefen för stormningen, Överste Bojarinov, dödades av sina egna.112 

 

Under natten mot den 28:e december besatte ytterligare sovjetiska förband viktiga militära och 

politiska mål samt byggnader och knytpunkter runt om i Kabul.113 Morgonen efter tillkänna-

gavs det på afghansk radio att Amin prövats som en fiende av folket och dödats. En man vid 

namn Babrak Karmal, som hållits i säkerhet av Sovjetunionen, tillsattes som ny ledare för Af-

ghanistan och kuppen var fullbordad.114 Sovjetunionens militära närvaro i Afghanistan hade 

däremot bara nått sin början… 

  

                                                 
107 Feifer, s. 71-72 
108 Braithwaite, s. 96-97 
109 Jalali, A Military History of Afghanistan, s. 370 
110 Braithwaite, s. 98–99 
111 Jalali, s. 370 
112 Braithwaite, s. 99 
113 Ibid. s. 100–101 
114 Feifer, s. 80–81 
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4.2 Analys och resultat Afghanistan 

4.2.1 Diplomatiskt döljande av egentlig plan 

På diplomatisk och strategisk nivå dolde den sovjetiska ledningen sina egentliga planer och 

handlingar genom att utnyttja Amins ständiga förfrågningar om sovjetisk militär hjälp. Således 

kunde de större sovjetiska truppförflyttningarna in i Afghanistan döljas under förutsättningen 

att Amin och den afghanska ledningen antog att dessa förband anlände i understödjande syfte. 

Denna vilseledning ses därför som en kombination av maskera och locka, då det verkliga syftet 

med de sovjetiska truppförflyttningarna doldes för den afghanska regimen. Det som istället 

visades var det falska syftet, nämligen att bistå Amin med skydd i form av sovjetisk militär, 

detta bar på en större övertygelse och bidrog till att skapa en falsk säkerhet för Amin och den 

afghanska regimen. Det faktum att invasionen skedde under julhelgen kan dessutom ses som 

en bidragande faktor till att förvirra och otydliggöra invasionen utåt, då beredskapen hos ob-

serverande västmakter med sannolikhet var låg.  

4.2.2 Etniskt centralasiatiska soldater och afghanska uniformer 

Det sovjetiska nyttjandet av etniskt centralasiatiska soldater klädda i afghanska uniformer visar 

på ett kombinerat nyttjande av delkomponenterna maskera och imitera. Då dessa soldater både 

liknade och talade samma språk som många afghaner, kunde de även lätt misstas för den af-

ghanska regimens egna trupper alternativt avhoppade afghanska revoltörer. Sovjetunionen 

maskerade således sin direkta närvaro genom att anpassa sig till omgivningen och imitera af-

ghanska soldater. Denna form av vilseledning kan, tillsammans med den som beskrevs ovan, 

troligen även ha bidragit till att Amin och hans vaktstyrkor inte förstod att det faktiskt var Sov-

jetunionen som var angriparna förrän det var för sent. Faktum är att vilseledningen till och med 

bar på en sådan stor övertygelse att vådabekämpning förekom både inom och mellan den mus-

limska bataljonen och andra sovjetiska förband. 

4.2.3 Sänkade av afghansk stridsberedskap och sovjetisk förövning 

De sovjetiska vilseledningsåtgärderna kopplat till tillgängligheten och stridsberedskapen hos 

den afghanska arméns fordon och stridsvagnar visar på ett kombinerat nyttjande av delkompo-

nenterna förändra och nyskapa. Detta då den verkliga åtgärden, att sänka den afghanska arméns 

stridsberedskap, doldes genom att den bäddades in i falska anledningar till handlingar vilka 

krävde exempelvis att ammunition inventerades och redovisades. De sovjetiska ”rutinövning-

arna” vilka genomfördes dagarna innan anfallet mot Taj-Bek, visar även dem på ett kombinerat 

nyttjande av delkomponenterna förändra och nyskapa. Detta genom att det verkliga syftet, att 
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planera ett anfall och övertagande av palatset, doldes bakom att presentera de sovjetiska åtgär-

derna som rutinövningar inför planeringen av ett försvar av palatset. Sammantaget skapade 

detta en ny normalbild vilken både bidrog till sänka de afghanska misstankarna mot den mus-

limska bataljonen samt möjliggjorde att planeringen av stormningen kunde genomföras utan 

förhöjd risk att de verkliga planerna skulle bli avslöjade. 

4.2.4 Sammanfattning delresultat – Afghanistan 

Tabell 3 - Vilseledningens delkomponenter vid invasionen av Afghanistan 1979 

Sammanfattat kan den sovjetiska invasionen av Afghanistan ses som en trubbig och våldsam 

tillämpning av militärkraft vilken genomfördes med stöd av samtliga delkomponenter av både 

dissimulation och simulation. Tillämpningen av dessa kan sammanfattas haft ett understöd-

jande syfte för både planeringen och det överraskande genomförandet av de militära handling-

arna. Detta genom att både dölja de egna planerna, skapa en ny normalbild samt sänka de af-

ghanska styrkornas stridsberedskap. Resultatet var att överraskning uppnåddes och att ett 

snabbt maktskifte kunde ske, om än genom en relativt trubbig och våldsam kupp. Följaktligen 

kan vilseledningen som tillämpades inför och under invasionen av Afghanistan därför ses som 

en understödjande förutsättning för den överraskning som uppnåddes.  
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4.3 Den ryska annekteringen av Krim 2014 
I november 2013 meddelande Ukrainas president Viktor Janukovitj att han inte skulle skriva 

under det avtal som förhandlats med EU under en längre tid, vilket orsakade ett utbrott av de-

monstrationer i huvudstaden Kiev.115 Efter ett par blodiga månader av demonstrationer i Kiev, 

vek sig till sist Janukovitj och förhandlade fram en överenskommelse med oppositionen den 21 

februari 2014, dagen efter flydde dock Janukovitj till Ryssland.116 En tillfällig regering tillsattes 

i Kiev och konstaterade att Janukovitj lämnat sitt uppdrag som president.117 

 

Den 23 februari demonstrerade tiotusentals invånare i Sevastopol på Krim mot maktskiftet i 

Kiev och avsatte den Kiev-lojale borgmästaren. Den 26 februari utbröt stora demonstrationer 

och sammandrabbningar mellan pro-ryska och pro-ukrainska demonstranter framför det lokala 

parlamentet i Simferopol på Krim.118 Samma dag påbörjade Ryssland en icke-förannonserad 

beredskapskontroll i de västra och centrala militärområdena, vilken involverade närmare 40 

procent av samtliga ryska militära styrkor.119 Mellan den 27 till 28 februari övertog anonyma 

soldater i omärkta gröna uniformer flertalet centrala byggnader på Krim, inkluderande det lo-

kala parlamentet och regeringsbyggnaden i Simferopol samt den internationella flygplatsen.120 

Dessa trupper understöddes av vad Ryssland kallade lokala självförsvarsstyrkor, vilka bistod i 

övertagandet av ytterligare viktiga byggnader, knytpunkter, militärbaser och samtliga former 

av infrastruktur och transport till det ukrainska fastlandet.121 Krims lokala regering avsattes och 

en pro-rysk regering tog över styret.122 I samband med detta bad den nya pro-ryska regeringen 

om rysk hjälp att bevara freden på Krim.123 Den ryska duman i Moskva godkände detta och gav 

President Vladimir Putin befogenhet att nyttja militära medel i Ukraina och på Krim. Putin 

förnekade samtidigt alla anklagelser om att det skulle finnas ryska trupper på Krim och att de 

anonyma soldaterna på halvön enbart var lokala självförsvarsstyrkor. Då majoriteten av befolk-

ningen på Krim är etniska ryssar samt talar ryska kunde det inte vid tillfället fastställas vilka 

                                                 
115 Olsson, Stefan, Vilseledning: [kriget i Ukraina i svenska medier]. s. 23 
116 Ibid. s. 25 
117 Kniivilä, Kalle, Krim tillhör oss: imperiets återkomst : [reportage], Atlas, Stockholm, 2015. s. 263 
118 Ibid. 
119 Efron, Vera, Baltikum nästa!: så slukar Ryssland sina grannar: strategi, planläggning och verkställande, 
Svenskt militärhistoriskt bibliotek, Stockholm, 2014. s. 50 
120 Kniivilä, Krim tillhör oss: imperiets återkomst. s. 263 
121 Bebler, Anton. Freezing a Conflict: The Russian—Ukrainian Struggle over Crimea. Israel Journal of Foreign 
Affairs, vol. 8, no. 3, 2014. s. 65 
122 Kniivilä, s. 15-16 
123 Ibid. s. 25. 
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soldaterna faktiskt var.124 De anonyma soldaterna var dock i själva verket ryska trupper och i 

efterhand har det konstaterats att dessa med stor sannolikhet var specialförband från GRU, 

Spetsnaz, VDV samt reguljära marininfanteriförband baserade vid den ryska flottbasen i Se-

vastopol.125 Det vill säga att ryska förband lagligt var stationerade på Krim redan innan överta-

gandet av de olika strategiskt viktiga byggnaderna och knytpunkterna. Detta bör även ha inne-

burit en möjlighet för dessa förband att ostört rekognosera inför övertagandet.126 De anonyma 

ryska soldaterna uppträdde professionellt och artigt mot den civila befolkningen, uppvisade god 

vapendisciplin och enligt uppgift förekom ingen plundring eller liknande kränkande beteenden 

mot civilbefolkningen, något som står i kontrast till tidigare ryska operationer i Tjetjenien-kri-

gen och Georgienkriget 2008.127 Trots det professionella och lugna intrycket från soldaterna 

vägrade däremot de flesta besvara frågor berörande vilka de var och var de kom ifrån.128 

 

Samtidigt som detta skedde hade den stora ryska beredskapsövningen dragit igång på allvar. 

Utöver de stora förflyttningarna av trupper påbörjades även marina övningar i Svarta havet. 

Den ryska försvarsministern Sergej Kuzjugetovitj Sjojgu meddelade att totalt 150 000 soldater 

ingick i beredskapsövningen, men att övningarna inte absolut inte hade något sammanhang med 

händelserna på Krim.129 Övningen i sig var ingen ny företeelse, då liknande beredskaps-

övningar med stora truppförflyttningar hade genomförts i Ryssland redan under året innan. Det 

som skiljde denna övning från de tidigare övningarna var att avstånden för förflyttningarna nu 

var stora, ibland över 100 mil på landsväg och järnväg samt att förbanden skulle öva i för dem 

ny operationell terräng.130 I samband med genomförandet av övningen anlände flertalet ryska 

flygplan och helikoptrar med soldater till de militära flygplatserna Gvardejskoje och Kacha på 

Krim.131 Under den första veckan i mars 2014 började även rysk militär transporteras över 

Kertjsundet vid Krims östligaste spets. De ryska förbanden uppgav att de skulle till den ryska 

staden Novorossijsk öster om Krim inom ramen för beredskapsövningen, men att de fått order 

                                                 
124 Olsson, Stefan, Vilseledning: [kriget i Ukraina i svenska medier], s. 122–123 
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127 McDermott, R. N., Brothers Disunited: Russia’s Use of Military Power in Ukraine, s. 18 
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om att istället korsa sundet till Krim. Dessa soldater var utan tvekan ryska, men officiellt er-

kände Ryssland fortsatt inte att soldaterna i omärkta uniformer redan på plats var ryska.132 Det 

ständiga nekandet från Putin och det faktum att soldaterna ej bar några nationalitetsbeteck-

ningar gjorde det svårt både för journalister på plats samt officiella företrädare i väst att med 

säkerhet fastställa vilka soldaterna var.133 Detta trots att åtskilliga journalister och medier in-

ledningsvis rapporterade om uppenbar rysk militär närvaro på Krim. Putins ständiga förnekande 

om rysk inblandning fick dock flertalet journalister och medier att backa i sina rapporter.134 I 

denna förvirring samt under skuggan av den ryska beredskapsövningen anlände ytterligare 

ryska förband till både Simferopol och Sevastopol.135 Den första veckan i mars 2014 var Krim 

således avskuret från Ukraina av anonyma ryska soldater vilka bibehöll kontroll över viktig 

infrastruktur, parlamentsbyggnaden samt de ukrainska militärbaserna på halvön.136 Många 

ukrainska soldater och officerare blev efter en tid dessutom övertalade att ansluta till den ryska 

sidan, då den ukrainska regeringen enbart gett dessa trupper order att ”stå ut”.137 Detta innebar 

att många av de ukrainska militäranläggningarna föll och därför ej längre behövde omringas av 

ryska soldater. I samband med detta började även den stora ryska beredskapsövningen att av-

slutas.138 Kort därefter, den 6 mars 2014, röstade den nya regeringen på Krim enhälligt för att 

tillhöra Ryssland, efter detta syntes de ryska soldaterna och självförsvarsstyrkorna ej längre till 

på Krim i den utsträckning de gjort tidigare.139  

 

Efter en lugnare period hölls den 16 mars slutligen en folkomröstning på Krim om att tillhöra 

Ryssland, med ett valdeltagande på 81,3 procent blev resultatet ett överväldigande 96,7 procent 

till ja-sidan.140 Ett resultat som inte kunde verifieras av internationella observatörer och som 

misstänks ha förstorats i avsikt att förenkla Krims övergång till den Ryska federationen.141 

  

                                                 
132 Kniivilä, s. 25–26 
133 Olsson, s. 123–126 
134 Ibid. s. 129 
135 McDermott, Brothers Disunited: Russia’s Use of Military Power in Ukraine, s. 12. 
136 Yekelchyk, Serhy, The conflict in Ukraine: what everyone needs to know, Oxford University Press, New 
York, NY, 2015. s. 130 
137 Efron. s. 62 
138 Ibid. s. 62–64 
139 Ibid. 64–67 
140 Yekelchyk, The conflict in Ukraine: what everyone needs to know, s. 131 
141 Bebler, s. 67 
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4.4 Analys och resultat Krim 

4.4.1 ”De artiga ryska soldaterna och självförsvarsstyrkorna” 

Döljandet av de ryska soldaternas nationalbeteckningar, kombinerat med förekomsten av lokala 

självförsvarsstyrkor, visar på ett kombinerat nyttjande av delkomponenterna maskera och imi-

tera. Maskera genom att dölja uppenbara kännetecken som ryska nationalbeteckningar. Imitera 

genom att de ryska soldaterna uppgav sig tillhöra självförsvarsstyrkorna, vilket var ett faktum 

även Putin hänvisade till. Den sanna ryska närvaron doldes således med stöd av det falska som 

visades i dess ställe. Nämligen självförsvarsstyrkorna vilka kunde nyttjas som en ursäkt för 

vilka de tyska soldaterna egentligen var. Trots att många journalister inledningsvis antog att 

soldaterna var ryska, var soldaternas agerande och uppträdande fortsatt inte typiskt för hur ryska 

soldater agerat i tidigare militära operationer som under Tjetjenien-krigen och i Georgien 2008. 

Det artiga och professionella uppträdandet från de ryska soldaterna visar således på en kombi-

nation av delkomponenterna förändra och nyskapa. Detta skedde genom att dölja typiskt ryskt 

agerande bakom ett nytt artigt agerande. Det kan dock självfallet argumenteras för att detta 

beteende hade helt andra anledningar. Som att en stor del av befolkningen på Krim var ryssar 

och att Ryssland inte har något självintresse i att göra sig till en fiende till det egna folket genom 

ett aggressivt militärt uppträdande. Oavsett skäl, bidrog dock soldaternas beteende trots detta 

till en grad av förvirring och osäkerhet, men även nyfikenhet. Detta då det mediala fokuset att 

reda ut vilka soldaterna var, kan ha bidragit till att avleda internationell uppmärksamhet från 

övrigt ryskt agerande. 

4.4.2 Beredskapsövningar – en möjlighet till ny normalbild och förnekande 

Den ryska beredskapsövningen, vilken startade i samband med att de ryska soldaterna började-

uppträda på Krim, bidrog till att avleda uppmärksamheten från händelserna samt ursäkta de 

stora truppförflyttningar som skedde. Detta visar på indikatorerna maskera och locka, då både 

de stora truppförflyttningsövningarna samt de marina övningarna i Svarta havet, både dolde det 

faktum att ytterligare rysk trupp anlände samt avledde internationell uppmärksamhet från Krim. 

Det går även att argumentera att beredskapsövningen visar på indikatorn nyskapa, då liknande 

beredskapsövningar genomförts i Ryssland året innan och således har bidragit till att skapa ett 

nytt mönster där beredskapsövningar utgör en ny rysk normalbild. Utöver detta bidrog även 

beredskapsövningen och det ryska förnekandet om dess eventuella sammanhang till händel-

serna på Krim till en grad av förvirring. Detta då den ryska dementin, trots sin uppenbara tvi-

velaktighet, både bidrog till att öka osäkerheten samt skapa nyfikenhet och således även bidrog 

ytterligare till att avleda uppmärksamheten kring Rysslands verkliga handlingar. 
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4.4.3 Fortsatt förvirring – ett graderat nyttjade av vilseledning 

Det ryska bluffandet synades dock av många, inte minst av journalister på plats, men det ihär-

diga förnekandet från ryskt officiellt håll tillförde en grad av osäkerhet vilken gjorde att en 

generell förvirring kvarstod. Detta genom att både händelserna och soldaternas faktiska tillhö-

righet fortsatt otydliggjordes och inte med säkerhet kunde bekräftas. Detta visar på den grade-

ring av vilseledningskomponenterna Whaley beskriver i sin teori, men även hur olika former 

av vilseledning kan uppnå synergieffekter genom en kombinerad tillämpning. Det tydligaste 

exemplet i detta fall är de ryska soldaterna, vilka inledningsvis maskerade egna kännetecken 

och imiterade de enheter som utgav sig för att vara lokala självförsvarsstyrkor. Därefter bidrog 

deras förändrade och nyskapade beteende till ett döljande av det kända samt en demonstration 

av nya handlingsmönster. När slutligen detta faktum också förbisetts, existerade fortsatt en grad 

av förvirring och nyfikenhet, då trupperna på Krim bestod av en blandning av lokala självför-

svarsstyrkor, ryska reguljära förband och specialförband, vars närvaro officiellt inte erkändes 

av Ryssland.  

4.4.4 Sammanfattning delresultat – Krim 

Tabell 4 - Vilseledningens delkomponenter vid annekteringen av Krim 2014. 



Carl Plöen 2019-05-07  
OP SA 16–19 
 

Sida 31 av 39 
 

Sammanfattat skedde operationen på Krim med precision under skuggan av den generella för-

virring som rådde. Operationen indikerar samtliga delkomponenter av dissimulation och simu-

lation. Tillämpningen av dessa kan ses som graderad, kombinerad och ömsesidigt understöd-

jande. Det vill säga att de starkaste delkomponenterna inledningsvis nyttjades och när dessa 

genomskådades fanns ett understödjande och fortsatt vilseledande uppfång i nästa led av del-

komponenter och så vidare. Denna kombinerade och samordnade tillämpning av vilseledning 

gav således en synergieffekt.142 Detta möjliggjorde att det alltid fanns minst en tillämpning av 

någon form av vilseledning som bidrog till osäkerhet och förvirring samt nyfikenhet i linje med 

delkomponenterna förvirra och locka. Vilseledningens tillämpning på Krim kan således ses 

som att ha haft en inordnad roll i den militära operationen snarare än enbart understödjande 

under planeringen och inför genomförandet av operationen. 
  

                                                 
142 Ulfving, s. 15 
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5. Avslutning 
5.1 Svar på frågeställning - slutsatser och återkoppling till tidigare forskning 
Arbetets syfte var att undersöka hur rysk tillämpning av vilseledning har förändrats över tid 

genom att undersöka två fall enligt frågeställningen: 

 
• Hur tillämpades vilseledning vid den sovjetiska invasionen av Afghanistan 1979 och 

den ryska annekteringen av Krim 2014? Vilka likheter och skillnader uppvisades i till-

lämpningen? 

 

5.1.1 Likheter 

Den tydligaste likheten i vilseledning mellan fallen är maskerandet av de egna förbanden och 

imitationen av andra trupper än ryska och sovjetiska. I Afghanistan skedde detta genom den 

muslimska bataljonen klädda i afghanska uniformer, på Krim genom döljandet av nationalitets-

beteckningar samt blandningen av reguljär rysk trupp med de lokala självförsvarsstyrkorna. I 

Afghanistan medgav detta att den muslimska bataljonen fick en dold möjlighet att rekognosera 

inför kuppen utan betydande misstanke från afghanerna. På samma sätt kan det antas att de 

legalt stationerade ryska förbanden i Sevastopol hade liknande möjlighet att dolt planera inför 

sina uppgifter på Krim. Båda fallen visar även på en nyskapande tillämpning av handlingar 

vilka bidrog till att skapa en ny normalbild. I Afghanistan skedde detta på en lägre nivå genom 

falska försvarsövningar inför stormningen av palatset, men även genom sänkandet av den af-

ghanska stridsberedskapen medelst ursäkter som underhållsåtgärder och inventering. På Krim 

skedde nyskapandet visserligen på en något större skala och tidsrymd i form av de ryska bered-

skapsövningarna, men dessa bidrog till att skapa en ny normalbild redan året innan händelserna. 

Principen kan dock ses som den samma i båda fallen, att en ny normalbild skapas med avsikten 

att dölja verkliga planer och handlingar. 

 

I båda fallen låg således stor vikt vid att påverka både viljan samt möjligheten hos motståndaren 

att kunna agera militärt och därmed agera mot de sovjetiska och ryska styrkorna. Detta främst 

genom de maskerande och imiterande åtgärderna i respektive fall, vilka gav utrymme för dold 

planering och skapade en möjlighet till överraskning. De nyskapande åtgärderna i respektive 

fall bidrog också till detta, då dess främsta avsikt kan ses ha varit att bidra till att sänka mot-

ståndarens möjlighet att agera militärt. 
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5.1.2 Skillnader 

Den största skillnaden mellan fallen är den graderande och ömsesidigt understödjande tillämp-

ningen av vilseledning på Krim kontra den understödjande tillämpningen i Afghanistan. Det 

vill säga att exempelvis uppträdandet från de ryska soldaterna på Krim uppfyllde kriterier för 

samtliga delkomponenter inom dissimulation och simulation, medan de sovjetiska trupperna i 

den muslimska bataljonen enbart uppfyllde maskera och imitera. Maskera och imitera är vis-

serligen den kombination av delkomponenter som Whaley definierar som den starkaste. Däre-

mot är det möjligt att argumentera att när kuppen genomfördes i Afghanistan var det som om 

den största vilseledande ridån föll och därefter övergick i ett snabbt men öppet angrepp. Vilse-

ledningens stora roll i Afghanistan var således att i största möjliga mån dölja de sovjetiska 

planerna bakom falska sanningar, vilket också möjliggjorde ett överraskande kuppanfall. Detta 

står i kontrast till det graderade och kombinerade nyttjandet av vilseledning på Krim. Där del-

komponenterna avlöste varandra och bidrog till en oklar lägesuppfattning över flera nivåer. 

Detta kan självfallet ha flera förklaringar, men utifrån delresultaten ovan, går det att argumen-

tera för att den genomgående vilseledning som tillämpningen av de anonyma och artiga ryska 

soldaterna orsakade, spelade en stor roll med hänsyn till detta.  

 

I stort visar de ryska soldaternas uppträdande på en tillämpning av flera skikt av graderad vil-

seledning. Detta genom allt ifrån ett diplomatiskt förnekande och döljande av vilka soldaterna 

var till ett imiterande av lokala självförsvarsstyrkor. Ett nyskapat och förändrat artigt samt 

professionellt beteende från soldaterna samt ett förvirrande genom ett fortsatt diplomatiskt 

otydliggörande av både soldaterna och deras handlingar. Allt detta samtidigt som det falska 

visades i form av bland annat de lokala självförsvarsstyrkorna samt den ryska beredskaps-

övningen med ingående operationella truppförflyttningar på högre nivå. Allt detta medförde, 

trots det uppenbara bluffandet, att en nyfikenhet skapades som avledde uppmärksamheten från 

det sanna ryska agerandet. Något som även kan ha bidragit till att övertagandet av strategiskt 

viktiga byggnader och anläggningar kunde ske snabbt och utan någon större blodspillan.  

 

Således är det utifrån resultatet möjligt att argumentera att det var det kombinerade och den 

ömsesidigt understödjande vilseledningen som medgav att denna kunde tillämpas graderat. 

Detta medförde dessutom att synergieffekter uppnåddes, vilka bidrog till den genomgående 

förvirring och osäkerhet som uppstod kring händelserna på Krim och medgav Ryssland ut-

rymme att agera ut sin politiska vilja.  
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5.1.3 Sammanfattande slutsatser - återkoppling 

Den största slutsatsen kopplat till huvudfrågan, hur vilseledning tillämpades i de båda fallen, är 

att den vilseledning som utövades på Krim inte bara tillämpades som ett understöd för att ge-

nomföra en överraskande militär operation som i Afghanistan. Vilseledningen på Krim tilläm-

pades kombinerat och integrerat mellan olika nivåer över hela operationen. Det går därför att 

hävda att detta belyser det ryska fokusskifte mot icke-kinetiska medel som ömsesidigt utbytbara 

mot andra militära medel, som andra forskare har lagt fram skäl för i tidigare forskning.143 

Undersökningen visar följaktligen att de tidigare hänvisningarna om traditionell rysk vilseled-

ningstillämpning är giltiga. Det som däremot skiljer sig från det traditionella, är hur tillämp-

ningen av dessa metoder kombinerats i avsikt att ömsesidigt understödja varandra och uppnå 

synergieffekter.  

 

Kopplat till undersökningens teori samt tidigare forskning kan detta däremot inte ses som något 

nytt inom tillämpningen av vilseledning. Detta till del genom att Whaleys teori faktiskt grundar 

sig på förhållandet mellan olika former av vilseledning,144 men även då synergieffekter kan 

uppnås genom ett kombinerat nyttjande av olika former av vilseledning på flera olika nivåer.145 

Resultatet är även i linje med vad Chekinov och Bogdanov beskriver i sin artikel berörande 

genomförandet av framtida krig. Nämligen hur ett kombinerat nyttjande av olika icke-konvent-

ionella medel som exempelvis vilseledning och informationsoperationer bidrar till en möjlighet 

att avgöra en konflikt utan direkta våldshandlingar.146 Sammanfattat är undersökningens resul-

tat således att tillämpningen av vilseledningsmetoderna i stort har flera likheter mellan fallen, 

men att det som ändrats är hur dessa nyttjas kombinerat i avsikt att uppnå en större och mer 

långvarig vilseledande effekt. 

  

                                                 
143 Galeotti, s. 291–292; Ven Bruusgaard, s. 86; Renz, s. 292.  
144 Whaley, s. 186 
145 Ulfving, s.15 
146 Chekinov & Bogdanov, The Nature and Content of a New-Generation War. s. 17-18 
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5.2 Avslutande diskussion och reflektion 

5.2.1 Olika kontexter för vilseledning 

Det är möjligt att argumentera att kontexten i respektive fall påverkat resultatet av undersök-

ningen berörande vilseledningens tillämpning. Exempelvis närheten till och nyttjandet av våld 

i Afghanistan kontra det mer spända men i stort våldsfria läget på Krim. Som nämnt under 

delresultatet berörande Krim är detta troligen en kontextuell påverkan i form av att en stor del 

av befolkningen på Krim var etniska ryssar. Det är även möjligt att argumentera att Ryssland 

har en god kännedom om Ukraina och Krim och därför besitter en förståelse för hur vilseled-

ning kan genomföras på ett effektivt sätt inom den kontexten. I Afghanistan besatt dessutom 

Sovjetunionen en sorts förmyndarroll över regimen, något som kan ha bidragit till att vilseled-

ningen var framgångsrik och överraskning kunde uppnås. Detta kan dock ej jämföras med den 

ryska kontextuella kännedomen som beskrev ovan. 

 

5.2.2 Metod och teori 

Undersökningen genomfördes som en teorikonsumerande fallstudie, vilken motiverades genom 

att lägga fokus på de två fallen med den utvalda teorin som ramverk. Denna metod har fungerat 

väl, då det teoretiska ramverket med enkelhet möjliggjorde att det var möjligt att bryta ner och 

dra slutsatser kring nyttjandet av vilseledning i respektive fall. Operationaliseringen möjlig-

gjorde även att det tolkningsutrymme som teorin medförde minimerades och bidrog till två 

delresultat vilka kunde jämföras med varandra.  

 

Trots dessa förtjänster existerar dock en brist kopplat till det teoretiska ramverket, nämligen att 

det enbart utgjordes av en teori. Ytterligare en teori berörande vilseledning hade kunnat bidra 

till undersökningen med hänsyn till att kunna fastställa mer generaliserbara resultat genom en 

utförligare teoretisk triangulering. En kompletterande teori hade dessutom kanske kunnat be-

lysa och förklara hur den integrerade och graderade tillämpningen av vilseledning kunnat för-

stås från ett annat perspektiv och därför bidragit med ytterligare en detaljnivå i resultatet. Detta 

var dock en nödvändig avgränsning för arbetet, då det främst fokuserade på att undersöka fallen 

och således gav mer plats åt empirin i analysen.  
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5.2.3 Reflektion berörande undersökningens relevans till officersprofessionen 

Utöver att förklara och bryta ner olika fall av rysk vilseledning har arbetet även belyst hur 

vilseledning som fenomen kan förstås och analyserats. Att förvalta detta kritiska tänkande och 

bygga en vidare förståelse för tillämpningen av olika former av vilseledning, är högst relevant 

både för soldater och officerare inom Försvarsmakten. Detta då en utbyggd förståelse för dessa 

fenomen kan bidra till en medvetenhet för olika former av vilseledande metoder och därför vara 

den enskilde soldaten eller officeraren till gagn både vid övningar och eventuell skarp insats, 

nationell som internationell. En förståelse för olika vilseledande metoders kombinerade till-

lämpning kan således även bidra till en ytterligare förståelse för ett större helhetsperspektiv där 

vilseledning spelar en viktig roll över flera nivåer i militära operationer. 

 

5.2.4 Förslag på vidare forskning 

Även om det graderade och kombinerade nyttjandet av vilseledning var det som identifierades 

som den största skillnaden mellan fallen i denna undersökning, behöver det inte betyda att detta 

var unikt för den ryska annekteringen av Krim. Därför är ett förslag på vidare forskning att 

detaljundersöka om tillämpningen av vilseledning kombinerats och uppnått liknande synergi-

effekter i tidigare ryska krig som exempelvis de båda Tjetjenien-krigen och Georgienkriget 

2008. Forskning berörande dessa fall skulle kunna bidra till att öka generaliserbarheten berör-

arande hänvisningarna till att det nya i den ryska samtida krigföringen egentligen bara är gamla 

metoder anpassade för samtiden. En sådan undersökning skulle dessutom kunna bidra till en 

vidare förståelse kring ryska vilseledningsprinciper samt dess utveckling och tillämpning. 

 

Ytterligare ett förslag på vidare forskning är en undersökning om liknande tillämpningar av 

vilseledning kan identifieras i moderna västerländska operationer och krig. Då ett resultat från 

en sådan undersökning skulle kunna jämföras med undersökningar berörande rysk tillämpning 

av vilseledning och följaktligen bidra med ytterligare perspektiv på hur vilseledning kan till-

lämpas i en modern kontext. 



Carl Plöen 2019-05-07  
OP SA 16–19 
 

Sida 37 av 39 
 

Litteratur och referensförteckning 
Artiklar och Rapporter 

• Bebler, Anton. Freezing a Conflict: The Russian—Ukrainian Struggle over Crimea. Israel 

Journal of Foreign Affairs, vol. 8, no. 3, 2014. 

• Chekinov, S.G, Bogdanov, S.A, The Nature and Content of a New-Generation War, Military 

Thought, vol. 22, no. 4. 2013. 

• Furustig, Hans, Militär vilseledning: några grunder, FOA, Sundbyberg, 1996 

• Furustig, Hans, Ljunggren, Boris, Unge, Wilhelm, Skydd mot strategisk vilseledning; del 1: 

Definitioner, metoder, diskussioner, Försvarsanalys, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), 

Stockholm, 2001. 

• Galeotti, Mark, Hybrid, ambiguous, and non-linear? How new is Russia’s ‘new way of 

war’?, Small Wars & Insurgencies, 27:2, 2016. 

• Hoffman, Frank. Examining Complex Forms of Conflict: Gray Zone and Hybrid Chal-

lenges. Prism: a Journal of the Center for Complex Operations, vol. 7, no. 4, 2018. 

• McDermott, R. N., Brothers Disunited: Russia’s Use of Military Power in Ukraine, The For-

eign Military Studies Office, Fort Leavenworth, Kansas, 2015 

• Pynnöniemi, Katri & Rácz, András (red.), Fog of falsehood: Russian strategy of deception 

and the conflict in Ukraine, Ulkopoliittinen Instituutti, Helsingfors, 2016. 

• Renz, Bettina, Russia and ‘hybrid warfare.’ Contemporary Politics. Vol. 22, No. 3, 2016 

• Ven Bruusgaard, Kristin. Crimea and Russia's Strategic Overhaul. Parameters, vol. 44, no. 3, 

2014. 

• Whaley, Barton., Toward a general theory of deception, Journal of Strategic Studies, vol. 5 

no. 1, 1982. 

• Zhou, Jiayi, The Muslim Battalions: Soviet Central Asians in the Soviet-Afghan War, The 

Journal of Slavic Military Studies, 25:3, 2012. 

 

Elektroniska källor 
• “Russia's Little Green Men Enter Ukraine: Russian Roulette in Ukraine” [Video], tillgänglig: 

https://www.youtube.com/watch?v=TNKsLlK52ss, 2014 (hämtad 2019-04-30) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TNKsLlK52ss


Carl Plöen 2019-05-07  
OP SA 16–19 
 

Sida 38 av 39 
 

Litteratur 
• Bennett, Michael. & Waltz, Edward., Counterdeception Principles and Applications for Na-

tional Security, Artech House, Norwood, 2007. 

• Braithwaite, Sir Rodric, Afgantsy - the Russians in Afghanistan, 1979-89, Profile Books Ltd, 

2012.  

• Caddell, Joseph William, and Army War College. Deception 101: Primer on Deception. Stra-

tegic Studies Institute, U.S. Army War College, 2004. 

• Dailey, Brian D & Parker, Patrick J (red.), Soviet strategic deception, Lexington Books, Lex-

ington, Mass., 1987. 

• Dewar, Michael, The art of deception in warfare, David & Charles, Newton Abbot, 1989. 

• Efron, Vera, Baltikum nästa!: så slukar Ryssland sina grannar: strategi, planläggning och 

verkställande, Svenskt militärhistoriskt bibliotek, Stockholm, 2014. 

• Feifer, Gregory, The great gamble: the Soviet war in Afghanistan, 1. ed., Harper, New York, 

2009. 

• Grau, Lester, W. The Takedown of Kabul: An Effective Coup de Main. I Block by Block: The 

Challenges of Urban Operations, William G. Robertson, Lawrence A. Yates (eds.), U.S. 

Army Command and General Staff College Press, Fort Leavenworth, KS, 2003 

• Jalali, Ali Ahmad, A Military History of Afghanistan: From the Great Game to the Global 

War on Terror, University Press of Kansas, Lawrence, Kansas, 2017. 

• Kniivilä, Kalle, Krim tillhör oss: imperiets återkomst: [reportage], Atlas, Stockholm, 2015. 

• Olsson, Stefan, Vilseledning: [kriget i Ukraina i svenska medier], Timbro, Stockholm, 2016. 

• Tanner, Stephen, Afghanistan: a military history from Alexander the Great to the war against 

the Taliban., Da Capo Press, Cambridge, MA, 2009. 

• Ulfving, Lars, Den stora maskeraden: sovjetrysk militär vilseledning, Maskirovka, sett i ett 

historiskt perspektiv, Operativa institutionen, Försvarshögskolan., Stockholm, 2000. 

• Ulfving, Lars, Överraskning och vilseledning: sovjetiska och ryska vilseledningsprinciper i 

krig och fred, Svenskt militärhistoriskt bibliotek, Stockholm, 2006. 

• Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, Försvarsmakten, Stockholm, 2005. 

• Whaley, Barton, Stratagem: Deception and Surprise in War, Artech House, 2007. 

• Yekelchyk, Serhy, The conflict in Ukraine: what everyone needs to know, Oxford University 

Press, New York, NY, 2015 

  



Carl Plöen 2019-05-07  
OP SA 16–19 
 

Sida 39 av 39 
 

Metodlitteratur 
• Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhälls-

vetenskaplig text- och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012 

• Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, 

Lena, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, 

Wolters Kluwer, Stockholm, 2017. 

• Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. 

uppl., Liber, Malmö, 2003. 

 

Uppsatser 
• Boyle, Johan. Vilseledning: Med bluffen som vapen. SA, Försvarshögskolan, 2016. 


	1. Inledning
	1.1  Problemformulering
	1.2 Syfte och frågeställning
	1.3 Avgränsningar
	1.4 Forskningsöversikt
	1.4.1 Sammanfattning och motivering kopplat till problemformulering och syfte


	2. Teori
	2.1 Inledning
	2.2 Barton Whaleys teori om Vilseledning
	2.2.1 Dissimulation
	2.2.2 Simulation
	2.2.3 Sammanfattning - Förklarande tabell

	2.3 Teoridiskussion

	3. Metod
	3.1 Forskningsdesign -Teorikonsumerande jämförande fallstudie
	3.1.1 Kvalitativ textanalys

	3.2 Material och källkritik - diskussion
	3.3 Forskningsetiska överväganden
	3.4 Operationalisering

	4. Analys och resultat
	4.1 Den sovjetiska invasionen av Afghanistan 1979
	4.2 Analys och resultat Afghanistan
	4.2.1 Diplomatiskt döljande av egentlig plan
	4.2.2 Etniskt centralasiatiska soldater och afghanska uniformer
	4.2.3 Sänkade av afghansk stridsberedskap och sovjetisk förövning
	4.2.4 Sammanfattning delresultat – Afghanistan

	4.3 Den ryska annekteringen av Krim 2014
	4.4 Analys och resultat Krim
	4.4.1 ”De artiga ryska soldaterna och självförsvarsstyrkorna”
	4.4.2 Beredskapsövningar – en möjlighet till ny normalbild och förnekande
	4.4.3 Fortsatt förvirring – ett graderat nyttjade av vilseledning
	4.4.4 Sammanfattning delresultat – Krim


	5. Avslutning
	5.1 Svar på frågeställning - slutsatser och återkoppling till tidigare forskning
	5.1.1 Likheter
	5.1.2 Skillnader
	5.1.3 Sammanfattande slutsatser - återkoppling

	5.2 Avslutande diskussion och reflektion
	5.2.1 Olika kontexter för vilseledning
	5.2.2 Metod och teori
	5.2.3 Reflektion berörande undersökningens relevans till officersprofessionen
	5.2.4 Förslag på vidare forskning


	Litteratur och referensförteckning
	Artiklar och Rapporter
	Elektroniska källor
	Litteratur
	Metodlitteratur
	Uppsatser


