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FÖRORD

Underrättelsetjänst har i alla tider väckt människors känslor. De flesta blir fascinerat
nyfikna, några obehagligt berörda och hos många är känslorna blandade. Nyfiken-
heten grundar sig naturligtvis på att verksamheten har rykte om sig att försiggå i ytter-
kanten av lagens råmärken, innehålla moment av spänning och äventyr och att allt
samman sker dolt, bakom sträng sekretess. Av precis samma skäl känner också många
obehag inför möte med underrätteleseverksamheten. Ändå är det min bestämda upp-
fattning att en väl fungerande underrättelsetjänst hos alla parter i konflikter har haft, har
och kommer att ha en betydande roll när det gäller att se till att en konfrontation inte
utvecklas till öppen konflikt eller krig. Missbedömningar och missförstånd är i kris-
lägen ödesdigra.

Omvänt har säkert en starkt bidragande orsak till flera krigsutbrott varit bristande
underrättelser, eller att ledningen ignorerat informationen. Detta kan man förstå av
flera av de fallstudier som finns med som bilagor till boken.

Den svenska underrättelsetjänsten har, liksom underhållstjänsten, präglats av att
frånvaro av krigserfarenhet också medfört frånvaro av insikt om behoven av sådana
funktioner. Visserligen befinner vi oss inte i krig nu, men det allt djupare svenska
engagemanget i internationella konflikter har lett till ett uppsving för den nationella
underrättelseverksamheten. Samtidigt har globaliseringen och den ökade interna-
tionella konkurrensen mellan företagen ökat behovet även inom den privata sfären av
tillgång till information. Problemet är som regel inte att få tag på informationen, utan
att kunna sålla fram det som är aktuellt, trovärdigt och adekvat, det vill säga det som
är ”underrättelser”. För att åstadkomma detta krävs erfarenhet och systematiska
arbetsmetoder. Vid flera universitet och högskolor anordnas också som en konse-
kvens kurser i ”omvärldsbevakning”, och många konsulter säljer sina tjänster inom
området. Kort sagt: underrättelsetjänst är inte längre inte bara nödvändig, utan håller
även på att bli accepterad och erkänd.

Lars Ulfving, med en gedigen erfarenhet från den militära underrättelsetjänsten,
har med ”Spegellabyrinten” tagit ett helhetsgrepp över ämnet. Boken spänner över
hela fältet: principer, teorier, metoder och tillämpningar och avslutas med bilagor som
beskriver den svenska underrättelsetjänstens historia och ett antal intressanta fall-
studier. Den borde kunna tjäna väl som lärobok, i all synnerhet som det faktiskt inte
finns något liknande publicerat. 

Erik Rossander

Generalmajor Erik Rossander
Chef Militära underrättelse-och säkerhetstjänsten

1993-10-01—1999-09-30
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PROLOG

Spegellabyrinten började skrivas under våren 1998, på tillskyndan av dåvarande chefen
för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, generalmajor Erik Rossander.
Efter min förflyttning till Försvarshögskolan den 1 oktober 1998, gavs möjlighet att
fortsätta med arbetet med fullt stöd på alla nivåer. Septemberhändelserna 2001 har
haft den inverkan på arbetet att det som var skrivet i futurum om vidgade hotbilder
ändrades till presens och kunde därtill utvecklas. 

Förarbetena har remiss- och seminariebehandlats i flera omgångar och innehållet
efterhand stramats upp. I kompendieform har dessa också använts i undervisningen
på Försvarshögskolan för de elever som profilerat sig inom ämnet underrättelse- och
säkerhetstjänst. Alla goda råd, synpunkter och igenfyllande av mina kunskapsluckor
har nogsamt tagits till vara efter bästa förmåga. Det är trots allt så att den som verkar
inom underrättelseväsendet aldrig blir fullärd, inom något av verksamhetens del-
områden. 

Listan på enskilda personer inom det militära underrättelseväsendet, Försvars-
högskolan, och forskarsamhället i övrigt som i olika former stött och bidragit till mitt
abete blir mycket lång. Utöver tillskyndaren, ingen nämnd ingen glömd – somliga har
dessutom hemlig identitet. Min tacksamhet gentemot alla som bidragit är likväl stor. 

Stockholm i september 2002

Lars Ulfving
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 KAPITEL 1

Att veta att man intet vet är all vishets begynnelse

Platon

1 Inledning

Mänsklighetens behov av underrättelsekunskaper och kunskapare är uråldrigt och
förlorar sig bakåt in i historiens mörker. Sätten att tänka underrättelseanalytiskt utgör
ett arv allt från Sun Tzu till det kalla krigets världsordning. Tankeprocesser och arbets-
procedurer är väl utvecklade. Dessa är dock huvudsakligen fokuserade på användning
vid förstadier till, och under, pågående krig. 

Det är mycket svårt att väga in alla underströmmar som påverkar historiska
skeenden. Vi måste inse att såväl kända som ej uppfattade och förstådda förlopp kan
skapa olika former av interferens som antingen förstärker eller neutraliserar varandra.
Detta kan nog ännu inte beskrivas i strikt vetenskapliga termer eller teoretiska
modeller. Dessa svårigheter belyser förutsättningarna för att så klart som möjligt
skåda in i framtiden. Detta är ju det yttersta syftet med all underrättelseverksamhet. Vi
skall inte heller glömma att gränssnitten mot informationskrigföring och hemliga
operationer1 alltid varit diffust. Därför förekommer en myckenhet spegelfäkteri, med
desinformation och maskirovka2 som viktiga beståndsdelar. Därav valet av rubrik.

Efter Sovjetunionens sönderfall och den nya världsordningen i övrigt, med snabbt
vidgade och föränderliga hotbilder har det neototala kriget3 blivit en påtaglig realitet.
Detta leder till ett omedelbart behov av att teoretiska modeller såväl som analys- och
mer praktiska arbetsmetoder vidareutvecklas. Vi måste dessutom vara medvetna om
att transnationella, ickestatliga aktörer av en mer eller mindre amorf karaktär mycket
väl kan bli formidabla motståndare som måste kunna mötas med såväl förstånd som
styrka.4

1. Det är de hemliga operationerna av typen ”våta affärer” = lönnmord, o likn. som drar ner anseendet, 
frånsett vanliga tillkortakommanden i underrättelsetjänstens bedömandearbete. Det finns 
underrättelseorganisationer som har våta affärer som en viktig ”sidouppgift”.

2. Se vidare Ulfving, L., Den stora maskeraden (Stockholm 2000).
3. Begreppet förklaras i 3.4 ”Vidgade hotbilder, transnationella hot”.
4. Amorf: Kemisk term för icke kristalliniska ämnen och föreningar. Här: organisation av svårbestämd 

karaktär eller diffust nätverk.
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Efter Sovjetunionens sönderfall och den nya världsordningen i övrigt, med snabbt
vidgade och föränderliga hotbilder har det neototala kriget5 blivit en påtaglig realitet.
Detta leder till ett omedelbart behov av att teoretiska modeller såväl som analys- och
mer praktiska arbetsmetoder vidareutvecklas. Vi måste dessutom vara medvetna om
att transnationella, ickestatliga aktörer av en mer eller mindre amorf6 karaktär mycket
väl kan bli formidabla motståndare som måste kunna mötas med såväl förstånd som
styrka.

I detta sammanhang måste vi redan nu för en större läsekrets placera Sverige på
kartan i ett geostrategiskt och underrättelsemässigt perspektiv. 

Figur 1. Sverige täckte halva frontlinjen mellan NATO och Warzawa-pakten i Europa 
under det kalla kriget.

Som framgår av bilden ovan är Sverige beläget på den skandinaviska halvön i
nordvästra Europa. Sverige är inte medlem av NATO. Men vad som är geostrategiskt
viktigt i sammanhanget är att Sverige ”höll halva frontlinjen” mot Sovjetunionen och
Warzawa-pakten under det kalla kriget. Det är lika långt mellan Treriksröset,
gränsstenen mellan Norge, Sverige och Finland i norr, och Smygehuk vid södra

5. Begreppet förklaras i 3.4 ”Vidgade hotbilder”.
6. Amorf: Kemisk term för icke kristalliniska ämnen och föreningar. Här: organisation av svårbestämd 

karaktär eller diffust nätverk.
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Östersjön som mellan Smygehuk och Neapel i södra Italien! Underrättelsemssigt hade
Sverige just därför en mycket god utblicksposition mot nordvästra Sovjetunionen,
vilket inte saknade betydelse efterom inte bara NATO utan även Sverige såg
Sovjetunionen som huvudfienden. 

Med hänsyftning till bilaga 1: Den svenska underrättelsetjänstens historia kan vi se att det
svenska underrättelseväsendet utvecklats såväl likartat som skilt från övriga
europeiska stater sedan renässansen. Den svenska nationella utvecklingen från att
växa upp till en stormakt med en maximalistisk utrikespolitik, och sedan förvandlas
till en europeisk småstat i kontinentens pereferi med en minimalistisk utrikespolitik
har präglat den svenska världsbilden även i underrättelsehänseende. 

Under det förra seklet ändrades de geostrategiska betingelserna drastiskt ett flertal
gånger. Före första världskriget hade Sverige en gemensam landgräns med Ryssland i
norr. Unionen med Norge upphörde 1905, med en överhängande krigsrisk. Läget i
Östersjön präglades av att Tyskland och Ryssland balanserade varandra. Efter första
världskriget, som Sverige lyckades hålla sig utanför, var läget helt annorlunda.
Tyskland var besegrat och löd under Versaillesfredes diktat. Det tsaristiska Ryssland
hade upphört att existera och återuppstod som det kommunistiska Sovjetunionen.
Men Sovjetunionen var nästan helt tillbakaträngt från Östersjön eftersom Finland och
de tre baltiska lyckats göra sig självständiga. Efterhand gick dock utvecklingen mot ett
nytt världskrig. Även denna gång lyckades Sverige att hålla sig utanför kriget, men var
i flera år i praktiken helt inringat av Tyskland. Två fallstudier, bilaga 2.1: Weserübung
1940 och bilaga 2.2: Stora Fosterländska Kriget 1941–45 får exemplifiera de
underrättelsemässiga aspektena på Sveriges militärstrategiska läge. 

När kriget väl var slut hade den geostrategiska situationen åter helt förändrats.
Sovjetunionen var en av krigets segrarmakter som annekterat de baltiska staterna.
Tyskland var delat mellan segrarmakterna, järnridån föll och delare Europa som det
verkade för evärdelig tid. Sedan andra världskrigets slut har Norden kommit att
betraktats som ett konfliktfritt område – ”den nordiska balansen”. Detta trots att
länderna dels valt (i det finska fallet tvingats välja) olika hårda säkerhetspolitiska
lösningar, Norge och Danmark valde att ansluta sig till NATO, Finland måste
acceptera VSB-avtalet med Sovjetunionen, Sverige valde att förbli alliansfritt. Det
nordiska området ändå haft en mycket stor strategisk betydelse för de båda
stormaktsblocken under det kalla kriget. Sveriges geostratehiska läge är nyss nämnt,
men det bör påpekas att landet låg i anflygningsriktningen för strategiska
vapeninsatser från såväl USA som Sovjetunionen. Den ”främmande”
undervattensverksamheten skall inte heller förglömmas. Två fallstudier bilaga 2.3:
Inmarschen i Tjeckoslovakien 1968 och bilaga 2.4: Ramadanoffensiven – Jom Kippur 1973 får
exemplifiera underättelseaspekter på Sveriges läge. Det påverkade naturligtvis svensk
underrättelsetjänsts sätt att arbeta. Trots en tidvis svensk bombastisk retorik fanns det
en operationell rationalitet som måste beaktas. Inte ens en supemakt klarar sig helt
själv i underrättelsehänseende, än mindre en alliansfri småstat.7

7. Se SOU 1976:19.
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Efter den bipolära världsordningens sönderfall 1989–91 och de breddade
hotbildernas allt mer påträngande aktualitet måste vi påtala att underrättelseväsendets
förutsättningar helt har förändrats, åtminstone skenbart. Fallstudierna bilaga 2.5:
Eritrea 2000–2001 och bilaga 2.6: 11 september 2001 – det neototala kriget får belysa de
nya förhållandena.

Oavsett vilka faktorer som numera återigen måste ges en ökande betydelse i
underrättelseanalysen, religiösa, etnografiska, ekologiska, etniska i mer eller mindre
virtuella realiteter är det vetenskapliga förhållningssättet och analysmetodeerna inte
särskilt annorlunda, inte heller sett i ett småstatsperspektiv. 

Men det finns något mer att förtälja, oavsett världordning, om den förvärvade
kunskapens natur. Det kan vila en förbannelse i kunskapen. Den förbannelsen är
tvåfaldig, dels kunskapen i sig, dels vetskapen om att den finns. Vetskapen härom må
mana till viss eftertanke när kunskapen inhämtas och delges. Det är detta som konsti-
tuerar kravet på sekretess och restriktivitet i delgivningen. Här ser vi skillnaden mellan
underrättelseväsendets verksamhet och den vanliga öppna vetenskapliga forskningen.
Detta skapar tidvis trovärdighetsproblem för underrättelsetjänsten.
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 KAPITEL 2

Fördold är krigets fortgång,
ty av små ting alstras stora 

och lidelserna vålla det oväntade

Thukydides

2 Underrättelseparadigmer och paradigmskiften

Det har i alla tider funnits ett allmänmänskligt intresse av att avslöja framtidens
hemligheter, både hos de styrande samhällsskikten och hos folk i allmänhet.
Nödvändigheten av att kunna förutsäga det kommande vädret i bondesamhället var
naturligt. Man trodde på att olika ”tecken” som observerades vid inledningen av nya
perioder exempelvis årstidsväxlingar var bestämmande för fortsättningen och hur hur
den kommande skörden skulle bli. Dessa tecken bestod ofta av någon form av
avvikelse från det normala, en anomali eller med ett gammalt ord järtecken. Denna
teckentydning användes även vid förutsägandet av mer omvälvande händelser såsom
pestutbrott och krig. Den folkliga spådomskonsten, mantiken, lutade sig mot många
metoder, såsom spå i inälvor, smält bly hällt i kallt vatten, fåglars flykt, drömtydning
och andeskåderi och mycket mer. Dessa konster byggde på olika förutsättningar och
lagbundenheter som ansågs finnas att iakttageser av ovanlig art kunde sättas i relation
till relevanta händelser. Uppfattningen om att tiden var cyklisk och händelser därför
periodiskt förutsägbara skall sättas in i detta sammanhang. I de breda folklagren lever
faktiskt dessa föreställningar kvar i förvånansvärt hög grad, inte minst astrologin 

Stjärntydandets konst, astrologin fanns i mer eller mindre form hos de gamla
folken, babylonier, egyptier, perser, greker och romare. Den utvecklades betydligt
under medeltiden av araberna och av de europeiska folken samt finns kvar
självsäkrare än någonsin under 1600- och 1700-talen. Till och med den dåtida
astronomins främsta vetenskapsmän, såsom Tycho Brahe och Kepler förfäktade
astrologins läror. Sett med den tidens ögon var astrologin huvudverenskapen och
astronomin endast en hjälpvetenskap för att förbättra precisionen i förutsägelsena om
människornas enskilda öden. 

Intressant är att när den tidigmoderna tiden inträder under renässansen framträder
den kanske mest kände siaren av alla genom tiderna, Nostradamus, som levde under
åren 1503–1566. Han var livmedikus åt franske kungen Karl IX. Denne lät ge ut
Quatriner i urval om världens öden 1555–2797 år 1555 i Lyon. Nostradamus rykte har
stått sig genom sekler och lästes senast med stor iver vid det senaste millennieskiftet. 
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Vi kan konstatera att under denna tid levde två tankesystem avseende förutsägelser
om framtiden sida vid sida. Det förhållandet ändrades inte förrän under upplysnings-
tiden, då nu rådande synsätt tog överhanden. 

Underrättelseväsendet i västvärlden har genomgått tre stora trendbrott, paradigm-
skiften.1 Det första inträffade i samband med nationalstaternas uppkomst i Europa un-
der renässansen. Det var då som underrättelsetjänster i modern mening inrättades. Det
andra i samband med den industriella revolutionen och dess påverkan på krigföringen.
Det tredje var egentligen en förelöpare till det informationssamhälle som är statt i ex-
tremt snabb utveckling och utgör en frukt av det andra världskriget. Detta kom emel-
lertid huvudsakligen att leda till en institutionalisering och byråkratisering eftersom
organisationerna för att hantera snabbt växande tekniska inhämtningsresurser ökade
drastiskt i storlek och antal. Förmågan att ta tillvara och tillägna sig det alltmer ökande
data- och informationsflödet av såväl öppen som hemlig natur samt förädla detta till
relevanta underrättelser ökade på intet vis i samma omfattning. (Paradigmskiften ex-
emplifieras i Bilaga 1: Den svenska underrättelsetjänstens historia.)

Informationsrevolutionen: Den informationstekniska utvecklingen har drastiskt ökat
möjligheterna till insamling och spridning av information i mycket stora mängder.
Tillgängligheten är mycket stor i öppna databaser av information som ofta tidigare
kunde vara hemlig eller i övrigt mycket svåråtkomlig. Begreppen ”transparenta” eller
”genomskinliga samhällen”, som tidvis används i litteraturen ger en antydan om för-
hållandet i det moderna, snabbt expanderande informationssamhället.

Därmed skulle omvärldsuppfattningen kunna bli heltäckande, eller åtminstone
relevant. Allt kraftfullare datorer kan bidra med snabba utsorteringar och datafusioner
enligt tidigare kända parametrar. Detta gör att vanligtvis svåröverskådliga samband
kan påvisas. Emellertid bortses ofta från grundläggande fakta. Övervakning och
informationssökning ger endast data eller information, numera i extremt stora
mängder. Den tekniska utvecklingen har emellertid inte gjort tolkningen av denna
väldiga informationsmängd och förädlingen till underrättelser lättare. Tolknings-
problemet är till sin natur evig, men det är svårigheterna att extrahera, utvärdera och
analysera den relevanta underrättelsen ur ett våldsamt inflöde av motstridig informa-
tion som är ett allt mer växande problem.2 

Det torde emellertid vara långt kvar till dess datorer kan ges den intuitiva förmåga
som är nödvändig för att utföra inträngande analyser. Detta är speciellt viktigt när man
egentligen inte riktigt vet vad man söker. Här hjälper inte modern teknologi. Den urgamla
risken att utsättas för vilseledning och desinformation har inte minskat, endast delvis
ändrat karaktär, särskilt om vi beaktar möjligheterna i virtuella samhällen och miljöer.
Den torde snarare kunna öka om motståndarens ingångs- och sökparametrar i auto-
matiska bearbetningssystem är kända eller kan härledas intellektuellt.3

1. Se vidare p. 4. ”Historisk och idéhistorisk bakgrund”, samt Kuhn, T., S., De vetenskapliga revolutionernas 
struktur (Karlshamn 1981, sv. utgåva). Där ges en förklaring till begreppet. 

2. Se vidare Ulfving, L., Den stora maskeraden (Stockholm 2000).
3. Se vidare Ulfving, L., Den stora maskeraden (Stockholm 2000).
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Det bör påpekas att underrättelsebearbetning och analys ännu, även efter det
tredje paradigmskiftet, huvudsakligen bedrivs intellektuellt hantverksmässigt under
administrativt byråkratiska former om än med kraftfullt datorstöd. Men ett fjärde para-
digmskifte kommer när komplexa system kan simuleras i digitala, virtuella miljöer.4

Enligt den amerikanske framtidsforskaren Alvin Toffler står vi på randen till den
djupaste maktförändringen i mänsklighetens historia. Makt genom våld förskjuts mot
makt genom kunskap. Den ståndpunkten har redan förfäktats av Sun Tzu och är
egentligen tidlöst allmängiltig. Men numera anses informationsteknologin ge möjlig-
heter att ”expandera sinnen, tankar, kommunikation och handling” långt utöver nor-
mal mänsklig fattningsförmåga.5

I dess yttersta konsekvenser, om vi skall utveckla Tofflers tankegångar, finns det
anledning att orda något om Gaia-syndromet. Teorin är omtvistad, men Jorden antas då
fungera som en självreglerande jätteorganism, biologiskt men även medvetande-
mässigt. Om så är fallet, är det den nya tekniska utvecklingen, främst biotekniken och
informationsrevolutionen som skapar nya betingelser för detta. När beståndsdelarna i
en molekyl, cell, organism, kanske även populationer av högre ordningar, börjar
nalkas storleksordningar mot 10 miljarder individer, händer intressanta saker enligt
teorin. Ansamlingen av beståndsdelar i balanserade och samverkande strukturer tycks
då börja fungera som en ”högre organism” på en ”högre medvetandenivå”. De
globala telekommunikationssystemen som sammanknyter allt kraftfullare databaser av
det mest skilda slag över hela världen antyder faktiskt en möjlig tendens i den
riktningen.6 

Den utvecklingen är ännu utopisk även om den är avsevärt mer sannolik än för
bara tio år sedan. Teknisk utveckling, i klassisk bemärkelse, brukar vara förutsägbar
10–20 år framåt i tiden. Informationsteknologins utvecklingspotential är helt oförut-
sägbar längre fram i tiden än, på sin höjd fem år. Så fort går utvecklingen. Till skillnad
från de vanligen förekommande katastrofteorierna, förebådar en anastrof av detta slag
en utveckling som inte är jämförbar med Messias återkomst – men kanske ändå av
enastående, omvälvande slag.

Men det här beskrivna visar också i korthet de svårigheter, ofta nog av psykologisk
karaktär, som vidlåder underrättelsetjänstens bedrivande, samt hur dessa accentueras i
modern tid. Till sist skall framhållas är att underrättelseanalys rör sig om mänskliga,
intellektuella processer som kan utnyttjas, oberoende av om datorstöd finns eller inte,
tillsammans med en kombination av intuition, fantasi och sund skepsis, baserad på
relevant erfarenhet, kunskap och insikt.7 

4. Virtuell, eg. skenbar, här ”verklighet” i en digital miljö.
5. Se vidare Wik, M., KkrVa nr 3/99, ”Informationsoperationer – en strategi för fred; informations-

operationer – en avgörande spjutspets i krig”
6. Se vidare Watson, L., Lifetide (London 1979).
7. Numera talas även om ”våtvara”, utöver mjuk- och hårdvara. Därmed avses den mänskliga hjärnan. 
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 KAPITEL 3

Varsam gäst som till gilles kommer, 
tige med tunn hörsel:

hans öron lyss och hans ögon skåda: 
så spanar envar som är vis. 

Havamal

3 Underrättelseväsendet

3.1 Underrättelseväsendets natur

Bakgrund: Det har i säkerhetspolitiska och rent militära sammanhang alltid varit
nödvändigt att veta motståndarens mål, syften och strävanden. Vi skall senare
behandla detta i militärteoretiskt hänseende.1 Tillgången på i tid snabbt levererade, re-
levanta och korrekta underrättelser har ofta nog varit en fråga om fysisk överlevnad. 

Underrättelseprocessen består förenklat i att inhämta, bearbeta, analysera och
delge skilda slag av uppgifter. Dessa kan beröra statliga intressen, kunskap om
konkurrenter eller enskildas personliga förhållanden. Rent militärt kan de avse
uppgifter om läget hos motståndaren och upplysningar om dennes avsikter och
åtgärder, samt förhållanden som påverkar handlingsmöjligheterna. Till skillnad från
information är en underrättelse dessutom bearbetad och värderad.2 En nyhet, om än så
spektakulär, kan i sin tur ha ett mycket begränsat informationsvärde och totalt sakna
underrättelsevärde.3 Nyheter och därmed jämförbar information är dessutom ofta ur
underättelsesynpunkt rena pseudohändelser, vilka överskuggar sådant som verkligen
är av intresse. Detta är ett problem då stora, snabbt ökande mängder ”informations-
impediment”4 måste sållas bort i sammanställningsarbetet. Vi kan också jämställa
underrättelseverksamhet med omvärldsanalys. Underrättelsetjänst förknippas med statlig,
nationell verksamhet. Omvärldsanalys omtalas oftast i samband med företag eller
andra icke statliga organisationer.5 

1. Se p. 5 ”Teori och empiri”.
2. Se vidare p. 6.4 ”Bearbetning och analys”.
3. ”Hund biter man = en information. Man biter hund = en nyhet”.
4. Impediment eg. ”ofruktbart markområde ur jordbrukssynpunkt”, här i överförd bemärkelse 

meningslös och överflödig information.
5. Se vidare Furustig, H., & Sjöstedt, G., Strategisk omvärldsanalys (Lund 2000).
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I samband med det kalla krigets slut har moderna nationella underrättelse-
organisationer vidgat, eller kanske snarare fått, eller själva gjort omprioriteringar av
sin verksamhet (i brist på politisk styrning). Betydelsen av hotbilder inom politikens,
ekonomins eller informationens område har betonats medan de rena militära hoten
tonats ned. Bredden i inriktningen och analysen är emellertid inte ny utan har alltid
varit relevant, men intresset för olika områden har varierat i omfattning och djup.

På senare tid har ett antal statliga organisationer, som tidigare inte ägnat sig åt
egentlig underrättelseverksamhet, funnit det nödvändigt att tänka om på grund av den
internationella utvecklingen och framväxten av informationssamhället. Som exempel
kan nämnas polis och tull som utvecklar egna underrättelseorgan. Orsaken är den
ökande internationella och transnationella brottsligheten och terrorismen som inte
känner några nationsgränser. Inte heller de transnationella, amorfa nätverken för
starka intressegrupper känner av några gränser. För civila organisationer råder
motsvarande förhållanden. Risken för illegal spridning av massförstörelsevapen har
accentuerat behovet av samordning och samverkan mellan skilda myndigheter med
underrättelseansvar.

Underrättelsetjänstens förhållanden: Det finns tre företeelser, eller förhållan-
den som måste beaktas om vi skall få förståelse för hur en underrättelsetjänst fungerar
och varför (i förekommande fall också varför den inte gör det): underrättelsekällor,
organisation och arbetsformer (underrättelsecykeln).6 

Underrättelsekällor: Egentligen kan dessa utgöras av alla tänkbara typer av informa-
tionsinhämtare eller bärare. Vad som karaktäriserar en nationell underrättelsetjänst är
att den ofta förfogar över betydande tekniska inhämtningsresurser. Som exempel kan
nämnas signalspanings- och rymdbaserade spaningssystem. Deras kapacitet, stundom
även deras existens, döljs av en omfattande sekretess. Även väpnade styrkors egna
spaningssystem och förband kan kringgärdas av samma typ av sekretess. Gränsen till
samhället i övrigt blir dock flytande. Satellitbilder med allt högre upplösning kan
köpas kommersiellt. De mänskliga källor, som kan användas, är såväl öppna som
hemliga. Merparten av källorna levererar normalt rena data eller informationer, vilka i
sin tur måste förädlas till underrättelser. Samverkan med andra nationers under-
rättelsetjänster7 kan ge underrättelser, men dessa måste också prövas. Vi skall dessut-
om vara medvetna om att flera källor kan behöva inriktas mot samma mål för att svara
mot ställda underrättelsefrågor. ”Det är skillnad på det man ser och det man hör”,
även om det är samma företeelse som observeras. (Denna punkt utvecklas i p. 6.3.2
”Metoder för inhämtning”.)

Organisation: Omfattningen av det material som källorna levererar är mycket stort.
Ofta nog krävs synnerligen stora resurser, ekonomiskt, organisatoriskt och personellt,
samt ett massivt datorstöd, för att fusionera8 data till information och bearbeta denna
vidare till underrättelser. Det medför att organisationen ofta blir hierarkiskt tung med

6. Delvis efter Joint Pub 2–0.
7. Se SOU 1976:19
8. Fusionera =sammansmälta
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hårda sektioneringar av sekretesskäl. Nödvändigheten kan naturligtvis alltid diskute-
ras, men ett oeftergivligt krav är att källorna alltid skall skyddas – annars tystnar de, helt enkelt
en fråga om förtroende, ibland ren överlevnad. Det gäller såväl tekniska system som enskilda
människor och organisatoriska samarbetspartners. Den nackdelen är nämnd också i
p. 1 ”Inledning”.

Organisationsrelaterade arbetsformer: Men detta sekretesskrav på organisationen har ett
pris. Information, som skall passera flera hierarkiska nivåer i bearbetningsprocessen,
riskerar att bli ”urvattnad” intill oanvändbarhet innan den når avnämaren. Detta kallar
vi för informationsdegradering eller deformering. Den kan dessutom utsättas för situations-
kritiska förseningar. Sektioneringen kan medföra att viktiga informationsbitar inte
tillställs den instans som utför den slutliga sammanställningen och analysen. Resultatet
kan då bli ofullständigt, nödvändigt men inte tillräckligt eller helt fel. Detta fenomen
drabbar särskilt stora organisationer. Risken finns därför att organisationen kan vilse-
ledas utifrån eller av egen kraft. Den lilla organisationens styrka kan därför framhållas
särskilt. Hierakiska och organisatoriska tillkortakommanden9 beskrivs ingående i
Charters, A., Farson, S., Hastedt, G., Intelligence Analysis and Assessement. Det förekom-
mer dessutom att hemlighetsmakeriet drivs för långt därför att det skapar ett egenvär-
de i vad som kan benämnas ”organisatoriskt välbefinnande” som med hänsyn till det
egentligen önskade arbetsresultatet kan vara rent kontraproduktivt. (”Secret is sexy.”)

En nations nutida underrättelseväsende är ofta obalanserat, oavsett storleken,
resursmässigt mellan inhämtande och bearbetande delar till följd av ett teknik-
deterministiskt10 synsätt som inte alltid är relevant i sammanhanget, visserligen nöd-
vändigt men inte tillräckligt. (Modern teknik antas automatiskt ge modern effektivitet,
ett utslag av optimistisk teknikdeterminism.) De senare, främst analysdelarna, är ofta
klart underdimensionerade, en flaskhals som dessutom efterhand blir allt smalare.

Underrättelsemässigt relaterade arbetsformer: Underrättelseverksamheten är en fort-
löpande process som bedrivs cykliskt i givna former oavsett förändringar i omvärlden
– men egentligen därför att läget i omvärlden ständigt förändras. Denna process be-
nämns underrättelsecykeln. Dess delmoment utgörs av inriktning – inhämtning – bearbetning
– delgivning som ständigt upprepas. Inom den anglosaxiska världen har underrättelse-
cykeln utvecklats till CCIRM-konceptet. Det står för Collection Co-ordination and Intelli-
gence Requirements Management.11 Häri ingår alla fram och återgående loopar i processen.
I sitt metodologiska sammanhang behandlas underrättelsecykeln, inklusive CCIRM i p. 6.1
”Allmänt om arbetsformer”. För planeringsarbetet har också processen Joint Intelligence
Preparation of the Battlespace, JIPB utvecklats vilket behandlas vidare i p. 6.2 ”Efterfrågan
och planering, relevanta frågeställningar”.

I motsats till etablerad vetenskap redovisas inte källor eller metoder i det arbets-
resultat som levereras externt, utom i mycket speciella fall – de hålls inom organisa-
tionen, ibland mycket restriktivt även där. Produkterna är således mer eller mindre
tvättade. Denna tvätt görs dels av det tidigare nämnda kravet på källskydd, men också

9. Se vidare p. 5.4.3 ”Självkritik”
10. Deterministisk = ödesbestämd
11. The 1999 HSA (UK) … ISTAR Conference (dokumentation hos förf.).
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för att dölja metodologiska12 svagheter och kunskapsbrister som annars skulle kunna
utnyttjas av en motståndare i skilda former.13 Internt görs en fullgod notapparat med
källförteckning, samt i förekommande fall metodredovisning, såsom beräkningsmo-
deller, exempelvis algoritmer.

3.2 Allmänt om krav

Det är egentligen inte underrättelseväsendets företrädare som skall formulera vad
som krävs – det är uppdragsgivarens sak. Det hindrar inte att en principiell
uppfattning kan innehas om kravens generella natur, vad de bör omfatta och framför
allt hur de bör utformas. Ur en fortlöpande dialog med uppdragsgivaren, avnämaren, kan
fås en grund att stå på när problemformuleringar – underrättelseinriktningar och
frågor – skall utarbetas. Detta arbete bör ske i nära samverkan så att frågeställningarna
till underlydande underrättelseorgan formuleras så att inhämtning och bearbetning
svarar mot de ställda kraven och kända, kanske rentav endast anade behoven.

Särskilda krav:14 En underrättelsetjänst måste ges ett försteg i förhållande till övrig
verksamhet. Planering av underrättelseverksamhet måste vara förutseende och så
långsiktig att det beslutsunderlag som behövs kan tas fram och delges i tid. En
underrättelse som inte nått fram i tid, till den som behöver den, har ett ringa eller i
vissa fall intet värde. 

Underrättelseresurserna är som regel begränsade. Verksamheten inriktas därför i
första hand på att ta fram det underlag som är avgörande för en befälhavares beslut.
Detta kräver ett nära och fortlöpande samarbete mellan operations- och under-
rättelseavdelningar samt motsvarande organisationselement hos civila myndigheter. 

Nya underrättelsebehov uppstår som följd av ny inkommande information om
egna förband och underrättelser om motpartens handlande. Underrättelsetjänsten
måste därför kunna anpassas till förändrade lägen. Dessa förändringar borde dock en väl-
fungerande underrättelsetjänst kunna förutse. 

Värdet av en underrättelse ökar om dess ursprung, tidsangivelser, geografisk plats
och övriga omständigheter för inhämtningen kan anges. Det nämnda kravet på käll-
skydd kan dock medföra restriktioner i detta hänseende. (Anm: Informationen bör
dock finnas tillgänglig inom organisationen för att kunna delges behöriga och för att
göra en förnyad kontroll och analys när så befinnes lämpligt.) Underrättelserna måste
dock tåla en oberoende militärhistorisk granskning efteråt. Det är den enda absolut
säkra kvalitetskontrollen som kan göras. Innan dess måste förtroendet ersätta utåt
redovisad notapparat och källförteckning.15

(Se Bilaga 2.3 Inmarschen i Tjeckoslovakien 1968 som exempel på efterkontroll.) Men
som det framgår nedan och i p. 5.1 ”Den grundläggande principen” är kraven
egentligen flera.

12. Metodologi = läran om metod
13. Se vidare p. 5.4.2 ”Vilseledning och desinformation”.
14. Efter FM UndH del 1
15. Se vidare p. 6.8 ”Efteranalys”.
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3.3 Klassiska behov under nya premisser

Den gamla bipolära världsordningen existerar inte längre. Det innebär inte att de
traditionella behoven inte längre föreligger. Vi har fått en nådatid med hänsyn tagen
till klassisk hotbild, om vi nu skall betrakta specifikt svenska förhållanden. Det är
generellt även i ett europeiskt perspektiv. Det innebär att tillfälle ges att uppdatera och
återskapa den kunskap som behövs för att försvarsmakten som helhet skall kunna
lösa sina framtida uppgifter, med hänsyn till förändrade geostrategiska förhållanden.
De berör i högsta grad underrättelsetjänsten. Dessutom måste möjligheterna till rysk
militär återupprustning beaktas, då dessa i högsta grad påverkar våra egna åtgärder.
Inhämtning och bearbetning av i det här sammanhanget relevant information, som
främst är av logistisk och infrastrukturell natur, är en tidsödande process, den kan ta
månader – år. Men det konkreta värdet av sådana erhållna underrättelser är jäm-
förelsevis beständiga. Det kan i detta sammanhang påpekas att omfattningen av den
sovjetiska produktionen av stridsvagnar var känd i Sverige redan i 1930-talets
början.16 Uttalade politiska intentioner och teoretiskt, ideologiska resonemang kan
generellt sett mätas empiriskt, med avseende på om, när och hur de kan förverkligas.
Det blir således möjligt att göra förhållandevis träffsäkra realiserbarhetsprövningar
och prognoser, även på längre sikt. (Se Bilaga 2.2 Stora fosterländska kriget 1941–45 som
praktikfall.)

Vid bedömningen av en nations nutida eller framtida krigspotential, är det de
samlade resurserna i form av ekonomiska, demografiska och infrastrukturella faktorer
som skall utvärderas. De kan ställas mot hotuppfattningar och samhällssystem för att
klarlägga när vilja, intention och förmåga kan tänkas sammanfalla.

Inför och under en större kris eller ett krig kommer kraven på under-
rättelsebearbetningen och analysen att öka drastiskt. Den verkligt konkreta delen i be-
dömandearbetet utgörs av de logistiska förutsättningarna när dynamiken och kraften i
tänkta handlingsmöjligheter och händelseförlopp skall studeras och förutses.

Utöver en motståndares bedömda strategiska mål och handlingsprinciperna för att
nå dessa och en eventuell tredje part, är det fyra delområden som är empiriskt
intressanta. Dessa är läge, inverkande faktorer, handlingsmöjligheter och sannolikt handlande.

Läge: Här redovisas bedömd lednings- och underrättelsekapacitet, indelning,
gruppering och sammansättning av operativa formationer samt pågående förbands-
och underhållstransporter och förrådsuppfyllnad i aktuella operationsriktningar.

Inverkande faktorer: Här redovisas militärgeografiska förhållanden, exempelvis
väder och klimat, terrängens beskaffenhet och framkomlighet, navigatoriska för-
hållanden samt infrastrukturens status i det aktuella området.

Handlingsmöjligheter: Här redovisas resultatet av kapacitets-, transport- och
styrketillväxtberäkningar. Det bör särskilt påpekas att de slutsatser som kan dras
rörande handlingsmöjligheterna ofta grundar sig på dessa beräkningar som också ger
tidsförhållanden. ”Värsta-scenariot” äger rum under ostörda förhållanden. Således är

16. Se Rydeberg, F., Kempff, C., & Gärdin, G., Det militariserade samhället. Några fakta om Sovjetunionen och 
dess maktmedel (Stockholm 1934).
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det lämpligt att utföra beräkningarna i flera alternativ (då inte enbart ostörda respek-
tive störda förhållanden). Dessutom måste frågorna om hur informationskrigföring
(och operationer) kan ingå i, eller stödja operationen beaktas. 

Sannolikt handlande: Här redovisas det handlingsalternativ som bedöms
farligast för oss oavsett om det är på kort eller lång sikt, då efter en värdering av
motståndarens bedömda syften och mål. De kan vara flerfaldiga eller alternativa
beroende på händelseutveckling. Det massiva kärnvapenangreppet är givetvis farligast
oavsett vilket, men inte nödvändigtvis det som är mest optimalt i sammanhanget. Det
är nödvändigt att man har genomfört en analys av motståndarens underrättelse-
kapacitet: Vad har denne för möjligheter att upptäcka våra svagheter? Det är nu risken
för felbedömningar är störst, särskilt om vi utnyttjar egna tankemodeller på motståndaren i stället för
att utnyttja dennes. Det är mycket svårt – eller omöjligt – att tränga in i tanke- och beslutsprocessen
hos motståndaren i planeringsskedet. (Se vidare i p. 6.2 ”Efterfrågan och planering,
relevanta frågeställningar”, avsnittet om JIPB.)

Dessutom kan simuleringar göras av operativ förmåga och operativa förlopp
som ett led i strategiska bedömanden och perspektivplanestudier för långsiktig
planering.

Det bör också påpekas att kart- och fältmättjänsten, anskaffandet av kartor och
sjökort över främmande områden, sedan lång tid varit en viktig del av underrättelse-
tjänstens verksamhet. Vikten av att känna terrängen framhålls redan av Sun Tzu.
Eftersom kartor över eget territorium, om de från början överhuvudtaget fanns, sågs
som strategiskt viktiga informationsbärare hölls spridningen mycket restriktiv. Vid an-
fallskrig måste därför angriparen framställa de kartor som var nödvändiga för opera-
tionernas genomförande. Detta gäller egentligen fortfarande, låt vara att tillgång på
jordresurssatelliter underlättar arbetet. Sovjetiska kartor har antingen varit hemliga om
de varit korrekta, eller så har de varit förställda med delvis inkorrekt information.
USA framställde därför egna kartor över Sovjetunionen med hjälp av rymdbaserade
resurser.
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Figur 2. Rekognosceringskartan, den så kallade ”Spionkartan” som upprättades 1791 på Gustaf III:s
initiativ för att möjliggöra en framryckning från Le Havre till Paris med en armé för att återställa ordningen
och om möjligt rädda kungafamiljen. Den militärgeografiska karteringen har hög kvalitet som står sig än i
dag. Krigsarkivet.
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3.4 Vidgade hotbilder, transnationella hot17

En allt mer komplicerad världssituation ställer ökande krav på att kunna studera
vidgade hotbilder. Krigshandlingar behöver inte syfta till att erövra territorier. Andra
strategiska mål för att betvinga en motståndare är tänkbara. Den militära operationen
kan då betraktas vara katalytisk 18 till sin karaktär, eftersom mållandet ej avses besättas
för gott.19 Olika typer av väpnade konflikter innehåller allt fler gråtoner mellan krig
och fred. Det är dessutom inte enbart mellanstatliga konflikter som är aktuella. Olika
former av inbördeskrig och kriminell verksamhet komplicerar bilden, vilket har skapat
vad som numera benämns transnationella hot. Naturkatastrofer är ur ren underrättelse-
synpunkt svåra att förutse. Här berörs inte vidare de krav som kan komma att ställas i
samband med stöd till det civila samhället. Det gäller exempelvis kärnkraftsolyckor
och slarvig hantering vid illegala transporter av radioaktivt material och nyss nämnda
naturkatastrofer, där militär kompetens och kapacitet kan komma att erfordras. Det
kan dock vara värt att nämna att man vid NASA och det nordamerikanska luftförsva-
ret NORAD i modern tid har påbörjat studier hur vi skall kunna skydda oss mot aste-
roider och meteorer som kan hota Jorden och den mänskliga civilisationen. 

I en värld som i allt högre grad bygger på utbytesrelationer och mass-
kommunikation underlättas möjligheterna att understödja stater och organisationer
som är inblandade i lågintensitetskonflikter20. Stöd med ekonomi, teknik och kunskap
är inte enbart förunnat stormakter, utan de flesta stater har i princip resurser för att
stödja sådana aktörer. De som är militärt eller ekonomiskt svaga i förhållande till de
nationer vilkas intressen de korsar kan vara frestade att använda eller dra fördel av ter-
rorism och subversiv verksamhet för att med relativt små medel binda stora resurser
för motparten och åstadkomma stora resultat. Insats med massmedialt uppseende-
väckande åtgärder ger tillfälle att föra ut budskapet i massmedia. Exempel på tänkbara
orsaker till lågintensiva konflikter är politiska, etniska och religiösa konflikter som inte
lösts, eller kan lösas med ”normala” politiska åtgärder. Det kan dessutom vara så att
viljan därtill inte heller finns. Det bör påpekas att definitionen på hög-, medel- och
lågkonflikt inte är relevant när vi betraktar deras mer eller mindre våldsamma karaktär. 

Den allt mer ökande förekomsten av professionella, heltidssysselsatta terrorister
och revolutionärer gör den politiska miljön allt farligare och terroristbekämpningen
svårare. I det hänseendet kan situationen faktiskt jämföras med nihilisters, anarkisters
och andra terroristers verksamhet vid förförra sekelskiftet. Massförstörelsevapen,
främst kärnvapen, ger en helt ny dimension till detta problem. Men även det rakt
motsatta kan få förödande effekter. Kamikaze-insats med kapat trafikflygplan ger

17. Om inget annat anges har Rekkedal, N. M.; Moderne Krigskunst (Stockholm 2001) kap 5 och 7 använts 
som underlag.

18. Katalys: Eg. kemiskt begrepp, en reaktion där ett ämne deltar, men ej ingår i slutprodukten, så kallad 
katalysator. 

19. EXO Und H 810:1987/8. Ett tidigt exempel på katalytisk operation är faktiskt det ryska skärgårds-
kriget mot Sverige 1719-20 för att tvinga fram freden i Nystad 1721 och att erkänna det redan 
rådande faktiska geostrategiska förhållandet i Östersjöområdet. 

20. ”Lågintensitetskonflikt”, minst en av aktörerna skall vara ickestatlig, till exempel en gerillarörelse. 
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bevisligen mycket god effekt. Vissa grupper säljer sina tjänster på marknaden, andra
finansierar sina aktiviteter med narkotikaaffärer eller annan brottslig verksamhet.
Gränssnittet mot ”vanlig” organiserad brottslighet blir allt otydligare. Stöd från ut-
ländska källor förekommer också. Den här typen av konflikter kan även initieras och
styras av exempelvis transnationella företag och organisationer som verkar i eller från
flera nationer, samt förmögna fanatiska ”idealister”. Ekonomiska vinstintressen är
dessutom en mycket stark drivkraft för inblandade aktörer, oavsett slag, eller
föregivna motiv. (Bilaga 2.6 Den 11 september 2001– det neototala kriget – används som
fallstudie.21)

De överordnade målen är oftast politiska eller ekonomiska. Men de kan också vara
religiösa, eller åtminstone ha en sådan överton. Det innebär att beslut om våldsinsats i
dessa sammanhang bestäms av dessa. Militära, politiska, ekonomiska och psyko-
logiska åtgärder anpassas och samordnas efter situationen så att de övergripande
målen uppnås. Själva operationen kan behöva pågå under lång tid. Det innebär att
tidpunkterna för respektive påbörjande som avslutande inte är entydigt definierbara.
Det är ofta viktigt att utdragna insatser av denna typ legitimeras och att aktörerna
agerar så att legitimeringen inte förloras. Men för riktiga fanatiker saknar den helt
betydelse, då de sätter sig över omvärldens fördömanden. Omvärldens negativa
reaktioner kan till och med ses som en merit!22 

Figur 3. Samordning av militära, politiska, ekonomiska och psykologiska åtgärder. 
Efter Lindahl, N-E., ”Lågintensitetskonflikter – breddad hotbild” (Stockholm 1994).

21. Se även p. 4.3.11 ”Revolutionära och neototala krig”.
22. De tre ovanstående styckena grundar sig på Lindahl, N-E., Lågintensitetskonflikter – breddad hotbild 

(Stockholm 1994), dock ej resonemangen om händelserna den 11 september 2001.
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Det finns två utvecklingslinjer som är värda att behandla i detta sammanhang, särskilt när
de kan bringas att interagera. Den första linjen är uppkomsten av nya krigarkaster, eller klasser
och krigarsamhällen23 och även street-fighter nations som inte behöver vara nationalstater.

Dessa består av människor som är psykologiskt skilda från västerländskt tänkande
i etiska frågor. Den unga generationen uppfostras för strid, att striden i sig är
hedervärd och dödande i krig är ärorikt. I sin enklaste primitiva form kan de bestå av
större ungdomsgäng. Kastens medlemmar har fått smak för blod, de uppför sig inte
humant rationellt enligt västerländska definitioner och är fullständigt hänsynslösa. De
kan agera innanför ramarna av det ovan skrivna, således ägna sig åt kriminalitet och
terrorism, men även helt utanför dessa ramar. Några politiska och ekonomiskt
rationella bevekelsegrunder i västerländsk bemärkelse, står således inte att finna hos
dessa grupper. Den andra utvecklingslinjen är att informationssamhället medger att
likasinnade människor förenas i ”cybertribes” eller ”virtual communities”24. Internet är redan
gränsöverskridande och har gjort det möjligt att skapa grupperingar med gemensamma intressen och
värderingar utan hänsyn till nationella gränser. Dessa samhällen kan användas som ett medium för
vilseledning och desinformation, samt psykologiska operationer.25 Men dessa cybertribes kan
komma att utkämpa vad som benämns asymmetriska, eller i en mer utvecklad form neo-
totala krig. Det är en form av krigföring, där de båda utvecklingslinjerna går samman,
och som sträcker sig över hela dess spektrum. 

Organisationsmönstren är inte av klassisk hierarkisk natur, utan löst nätverks-
baserade, där karismatiska, resursstarka och viljestarka ledare kan utöva ett mycket
stort inflytande även över välutbildade människor som har det gott ställt. Med-
lemmarna kan ha ”äkta falska” identiteter26 och därmed verka dolt till och med under
hela genomförandet. Detta inflytande innebär rentav att medlöparna är beredda att gå
i döden för sin sak. De kan under lång tid förbereda sig för detta utan större risk för
upptäckt. Dessa människor är ofta inte uppgivet desperata utan kallt beräknande.
Sympatin för nödlidande eller förtryckt befolkning behöver inte vara särskilt stor men
kan användas i propagandistiskt eller vilseledande syfte. 

Dessa grupperingar behöver inte utgöra, eller vara geografiskt begränsade till
nationalstater, låt vara att dessa kan ge stöd i skilda former. Resursstarka mer eller
mindre amorfa, transnationellt verkande strukturlösa organisationer är fullt kapabla
att planera och genomföra asymmetriska krig av den typ som anfallen mot USA i
New York och Washington den 11 september 2001 representerar. Motiven och
drivkrafterna låter sig enbart anas, låt vara att hatet mot västerländsk, särskilt
amerikansk kultur kan vara ett fullgott skäl. Men de är uppenbarligen starka och
ambitionerna höga. 

Neototala krig skiljer sig från mer traditionella totala krigsformer genom att
normalt inte slå mot militära styrkor eller motståndarens konventionella krigspotential, utan mot

23. Se vidare Keegan, J., A History of Warfare (Chicago 1993).
24. Begreppet förklaras i p. 5.4.2 ”Vilseledning och desinformation”.
25. Se p. 5.4.2 ”Vilseledning och desinformation”.
26. En falsk identitet som skall kunna återfinnas i och överensstämma vid jämförande kontroll i olika 

register. 
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dennes vilja och folkopinion som i fallet med händelseförloppen den 11 september 2001 mot den
högsta amerikanska militära ledningen och nationens ekonomiska kraftcentrum. Om även andra
likartade mål av vital nationell betydelse stod på mållistan låter sig bara anas. För att göra detta
kringgår krigarsamhällena de västerländska krigskoncepten i folkrättsligt hänseende.
De, som inte tillhör den egna gruppen, anses inte berättigade till human behandling.
En sådan angripare betraktar motpartens moraliska, politiska och kulturella
värderingar – som i sig kan vara de yttersta målen – som en betydelsefull svaghet som
kan utnyttjas närhelst tillfälle ges. Detta är ingenting nytt, men den
informationsteknologiska utvecklingen har skapat helt nya förutsättningar för att
exploatera krigsformen in infinitum, därför begreppet neototal. Vår kartbild har också
traditionellt, civilt och militärt varit geografisk. Den bilden måste nu kompletteras
med logisk kartbild, tankevärldens kartbild, människans biografiska kartbild, med hur
intryck och tankar påverkar människors hjärnor och uppfattningar. Det är också i
denna aspekt vi kan se begreppet virtual communities och hur det kan komma in i
informationskrigföringen. 

I ett sådant konfliktfall kommer motparterna inte att tveka att visa öppen, rå
brutalitet för att utnyttja de västerländska demokratiernas tilltagande motvilja mot
egna förluster. Den motviljan påverkar allt mer dessa staters politiska och militära
beslut. Medvetna om det neototala krigets möjligheter kommer dessa grupperingar att
söka manipulera motparten genom massmedialt påtagliga exesser i våld, helt enkelt
därför att de bevisligen uppnår sina tänkta mål. Därmed uppfattas ett sådant agerande
som ett verksamt medel att inkapacitera en humanitärt sinnad motståndare som, i
traditionell militär mening, är avsevärt starkare – särskilt vid internationella insatser,
som behandlas nedan. Vi kan här se att informationskrigföringen kan vändas mot den
som ursprungligen började kampanjen såsom skedde i Somalia under operationen
Restore Hope. Den inleddes i december 1992 till följd av ett allmänt internationellt
opinionstryck. Operationen avbröts i medio av 1994 efter ett fullständigt
misslyckande och efter påtryckning från amerikansk hemmaopinion.

Kännetecknande för den här asymmetriska krigföringen är att man utnyttjar
svagheten hos en, i konventionell mening överlägsen, motståndare och slår till
underifrån och ofta med spektakulära metoder. När USA nu riktat blickarna mot skyn
och planerat för ett robotförsvar kom anfallet mycket precist med enkla vapenbärare
tillhandahållna av försvararen. Underrättelseväsendets inneboende tröghet och
oförmåga att tänka utanför rimlighetens invanda ramar utnyttjas. En mycket viktig
förutsättning för att lyckas är just angreppsformens ”orimlighet”. På så vis kunde
försvararens styrka utmanövreras och anfallet riktas mot dennes svaga punkt. 

För att möta de hot som här ovan beskrivits har staten inrättat ett underrättelse-
väsende. Men den postmoderna underrättelsetjänsten kan sägas ha betydande
svagheter. 

För det första ökar tillgången på insamlade och bearbetade data lavinartat, som ovan
omtalats. Följaktligen uppstår enorma svårigheter med att sovra och utvinna relevant
information. Bruset blir allt starkare. Vet man inte heller vad man letar efter och inte
har relevanta sökparametrar är risken stor för att väsentlig kunskap förbises. 
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För det andra är bearbetnings- och analysmetoder fortfarande huvudsakligen
anpassade till en äldre världsordning, mer trög och fantasilös än de skeenden som i
modern tid borde ha studerats. Nya scenarier, teoretiska modeller och simuleringar
behöver utvecklas. Samordning av finansiella, tekniska, polisiära och militära
analysmetoder och resurser är nödvändig. Vikten av att i undersökningsarbetet ha en
”djävulens advokat”27 kan inte nog betonas. 

För det tredje möter ett kontroversiellt analysresultat, särskilt om det har konspira-
toriska övertoner, ett organisatoriskt immunförsvar inom underrättelsetjänsten. Sär-
skilt försvårande för ett ”informationsgenombrott” är de stora avstånden mellan
organisationens hierarkiska nivåer. Men det är inte enbart inom underrättelsetjänsten
som det ofta råder kognitiv dissonans, det vill säga skiljaktig verklighetsuppfattning,
utan även mellan den och de politiska avnämarna. De organisatoriska friktionerna
leder till att underrättelsetjänsten vanligen kommer på efterhand i förhållande till
terrorister och andra mer konventionella aktörer som uppträder oortodoxt.

För det fjärde är olika underrättelse – eller säkerhetsorganisationer inte benägna att
samarbeta fullt ut för att byta informationer och underrättelser. Ibland råder ren
fiendskap. Detta har varit särskilt uttalat hos stormakterna. Skälen är oftast av för-
ment sekretessmässig karaktär. Men ofta rör det sig om hävdandet av revir, vilket tar
tid och kraft från vad som egentligen är väsentligt. Arbeten pågår runtom i världen för
att ändra på detta för att kunna möta de breddade och nya hotbilderna. Men vägen är
sannolikt lång till ett helhjärtat samarbete. 

3.5 Internationella operationer

Om militära insatser, även svenska, skall genomföras i fredsskapande och
fredsbevarande syften, eller av rent humanitära skäl krävs underrättelser, dels som
underlag för beslut om eventuell insats, dels som underlag för operationens fortsatta
bedrivande. Med hänsyn till det ovan nämnda måste särskilt övervägas de inblandade
aktörernas benägenhet att gripa till barbariskt spektakulärt våld ställt mot
insatsstyrkans vilja att ta förluster under förödmjukande former. De som är satta att
”bringa fred” anses inte heller anständigtvis kunna svara med kraftfullt våld, även om
det skulle vara det verksammaste medlet att tvinga kontrahenterna till sans och måtta.
Dessutom kan ett felgrepp på mycket låg nivå extremt snabbt få negativa storpolitiska konsekvenser.
Vi ser här snabba, överbryggande språng mellan mikro-, taktiska och makro-,
strategiska nivåer och omvänt. Anledning finns också definitivt att påpeka att det är
nödvändigt att planera för och bygga upp en egen, nationell kompetens för att inte
vara beroende av det underrättelsemonopol som USA gärna vill hävda och bibehålla.

27. Begreppet förklaras i p. 6.4 ”Bearbetning och analys” och p. 6.7 ”Uppföljning och kontroll, samt 
återkopplingar”.
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Figur 4. En enhet ur den svenska FN-bataljonen skyddar en tågtransport i Kongo 1961. 
(Försvarsstabens informationsavdelning)

Detta innebär att ny kunskap måste kunna tillföras och bearbetas oavsett var i världen
insatsen skall ske. Det torde vara en fördel om den erforderliga baskunskapen, med
någon grad av förutseende kan byggas upp i förväg. Om omedelbara underrättelser
avkrävs utan föregående kunskapsuppbyggnad, är risken att de endast blir översiktliga
eller ofullständiga. Utnyttjandet av öppna databaser och extern kompetens i övrigt, är
i och för sig till mycket god hjälp. Den öppna eller externa, även hemliga informa-
tionen är emellertid inte alltid direkt anpassad till de militärt motiverade behoven.
Ytterligare bearbetning är ofta nödvändig. 

För att bedöma om insatsen är genomförbar med hänsyn till läget, geografin och
infrastrukturen i operationsområdet, är underrättelser av det mest skiftande slag nöd-
vändiga, logistiska förhållanden i insatsområdet kan vara direkt gränssättande. En del
av underrättelsebehoven borde kunna lösas inom ramen för den internationella
operationen, inte nödvändigtvis baseras på egen inhämtning. Men den väsentligaste
underrättelsen av alla är vilka egentliga drivkrafter, inte föregivna motiv, som ligger
bakom den konflikt som den internationella insatsen skall lösa – de kan mycket väl
visa sig vara övermäktiga.28 (Ett modernt framgångsrikt praktikfall redovisas i Bilaga
2.5 Eritrea 2000–2001.)

28. Se p. 5.4.2 ”Vilseledning och desinformation”.
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3.6 Bedömning av skilda aktörer då egna nationella intressen 
ej berörs

Den här uppgiften åligger framför allt en nations diplomatiska representation i den
nation i vilken man är ackrediterad eller har möjlighet att följa från sin stationerings-
ort. Då är det vanligtvis inte militärpolitiska eller militärstrategiska förhållanden som
brukar beröras utan värdlandets och dess grannars samhällsliv i allmänhet och politik
i synnerhet som följs. Att denna uppföljning alltid har varit viktig torde vara uppen-
bart. Men det måste definitivt påpekas att dess betydelse inte har minskat i informa-
tionsteknikens tidsålder – tvärtom. Man måste dessutom numera lägga ökad vikt vid
religiösa och kulturella förhållanden än vad som tidigare varit fallet.29

Det betyder inte att behovet av mer konfliktrelaterade underrättelser har minskat,
kanske bara ändrat karaktär. På den politiskt strategiska nivån är det numera inte
ovanligt att utrikesförvaltningen också inriktar den egna nationens underrättelsetjänst
för att inhämta underrättelser som är svåråtkomliga på diplomatiska vägar. Att det
omvända har förekommit och förekommer, att militärattachéer också inriktats av och
rapporterat hem till den egna underrättelsetjänsten är inget nytt eller unikt. De flesta
stater som har militärattachéer utbildar och organiserar dessa inom underrättelse-
väsendet. Det kan dock vara svårt att hålla rågången mellan vad som är diplomatiskt
acceptabelt i inhämtnings- och rapporteringshänseende och rent spioneri. En sluten-
het hos värdlandet kan motivera det senare även om det är förenat med politiskt risk-
tagande. Det som efterfrågas är underrättelser om en potentiell, eller pågående kon-
flikt, skeende på strategisk nivå som skall ligga till grund för någon form av ett
politiskt (inte nödvändigtvis öppet) ställningstagande. Underrättelserna behöver ofta
inte ha samma upplösningsgrad, avseende militärgeografi, som i det föregående fallet.
Säkerhetspolitiska aspekter är mer betydelsefulla.

Om de skilda aktörernas insatsförmåga skall bedömas är det styrketillväxtmöjlig-
heter, förmåga att underhålla operationen och att genomföra ”power projection” samt
övriga militärgeografiska förhållanden som är relevanta i sammanhanget. Det är
särskilt viktigt att klarlägga relationen mellan aktörernas politiska vilja och faktiska
förmåga, potential, samt analysera deras ”egentliga drivkrafter” i skeendet. Vid diskussion om
sannolikheter för att antaget skeende skall inträffa brukar det råda oklarhet om vad
som avses, förmåga eller vilja. Sist men inte minst är det viktigt att följa skeenden i
omvärlden för att kunna få en förvarning om eventuella sekundäreffekter för eget vid-
kommande. (Ett äldre exempel utnyttjas som fallstudie för ett skeende som måste
följas länge, Bilaga 2.2 Stora fosterländska kriget 1941-1945 och Bilaga 2.4 Ramadan-
offensiven – Jom Kippur 1973.30)

29. Vatikanstaten, ”Den heliga stolen” har en månghundraårig tradition att falla tillbaka på. Dess utrikes-
organisation utnyttjas inte bara för omvärldsbevakning. Den utövar också ett inte obetydligt in-
flytande i världen. Detta är i och för sig inget ovanligt för en nations diplomati, men förmågan att 
utöva inflytande torde vara väl i klass med en världslig supermakts.
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Figur 5. Israelisk lägeskarta – strax före oktoberkriget 1973, visande ställningar
i Bar Lev-linjen vid Port Said och Suez-kanalen. Foto: Lars Ulfving.

30. Uvecklingen upplevdes tidvis som krisartad av den svenska regeringen, exempelvis transiteringen av 
den tyska 163:e divisionen sommaren 1941. En senare begäran om transitering av en ytterligare 
division avslogs dock. Ett mer sentida exempel är oktoberkriget 1973, som följdes med stor 
uppmärksamhet i Sverige och kom att få stor betydelse för arméns framtida utformning de närmaste 
årtiondena.
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 KAPITEL 4

Handlingens män är, trots allt,
endast verktygen för tankens män

Heinrich Heine

4 Historisk och idéhistorisk bakgrund

4.1 Tankemodeller, svårigheter

”Military history and military intelligence are two sides of the same prism.” Med detta påstående
nalkas vi grundvalarna för de teoretiska och empiriska förutsättningarna för all under-
rättelseverksamhet. Sättet att bygga upp en vetenskaplig metod för underrättelse-
analys kan, utöver rent statistiska metoder och logistiska beräkningsmetoder, hämtas
från traditionell historisk och statsvetenskaplig forskning. Vi befinner oss dessutom i
begynnelsen av en informationsteknologisk utveckling där cybernetik och kaosforsk-
ning kanske kan utnyttjas för simuleringar av förklaringsmodeller för komplexa system av
förutsägande karaktär. Innan vi når därhän att de är praktiskt användbara får vi vanligt-
vis hålla tillgodo med historievetenskapens metoder, även om andra vetenskaps-
discipliner har studerat komplexa system. Fördelen med de klassiska historiska meto-
derna är att de kan användas i fallstudier där vi har tillgång till någon form av
historiskt facit. Nackdelen är att vi inte kan göra fullskaleexperiment1 i ett pågående
skeende, inte ens av ett delförlopp – inte ens en stor dubbelsidig militär fälttjänstöv-
ning ger full rättvisa åt den tilltänkta konfrontationen med en verklig fiende.

När vi talar om komplexa system menar vi sådana där såväl sakförhållanden och
skeenden interagerar. Krig och samhällsliv i största allmänhet är goda exempel härpå.
Processerna i ett sådant system skiljer sig fundamentalt från de enkla system som varit
i centrum för vetenskapens intresse sedan Newtons dagar. Enkla system innefattar i
allmänhet ett litet antal enskilda delar med relativt svaga interaktioner dem emellan,
eller så är de system som består av så oerhört många objekt att de kan behandlas med
statistiska metoder. Komplexa system däremot innefattar ett mellanliggande antal
aktörer av vitt skilda slag. Dessutom är aktörerna i allmänhet både intelligenta och
anpassningsbara i den meningen att de är beredda att ändra sina handlingsregler på
grundval av ny information. Men det finns egentligen inga genuina diktatorer eller centraliserade

1. Ett exempel finns faktiskt: EU:s monetära union och införandet av en gemensam valuta i 12 nationer. 
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kontrollapparater i dessa system, även om historien ger förskräckliga exempel som
skulle kunna tyda på motsatsen. Ingen enstaka individ har tillgång till vad alla de andra
delarna i systemet gör eller tänker. Således fattar aktörerna, även i en statsledning, sina beslut
och uppdaterar sina handlingsregler på grundval av lokal eller selekterad information snarare än på
global information.2 Detta är väsentligt att ta i beaktande när komplexa system betraktas
utifrån av en underrättelsetjänst som skall beskriva eller förklara dessa system, och
viktigast av allt att förutsäga hur de kommer att agera eller utvecklas!

Vi behandlar Annales-skolan, Kuhns paradigmteorier, Allisons teorier om besluts-
processer samt möjliga teoritillämpningar i underrättelsehänseende. Bearbetarens och
analytikerns bundenhet av sin egen samtid och samhälle måste särskilt beaktas.
Logistikunderrättelser i alla former utgör ett användbart empiriskt underlag när vi
skall tillämpa teorin på praktiska förhållanden.

4.2 Teori

En teori kan betraktas vara antaganden eller påståenden som reder ut företeelser av
något slag och systematiserar vår kunskap, också förklarar givna fakta och eventuellt
förutsäga nya. En teori kan exempelvis vara formell, deduktiv, begreppsutredande
eller spekulativ till sin karaktär. Vanligtvis skiljs mellan stor teori, exempelvis marxis-
men, medelstor och liten. Den medelstora teorin kan behöva förklaras litet närmare.
Den skall sträcka sig kring ett sekel och behandla förhållanden som berör en stats
samhällsskick och ekonomi. Ett exempel kan vara teoribildningen kring national-
staternas uppbyggnad av statsägda örlogsflottor under den ”tidigmoderna” tiden.
Teorin eller förklaringsmodellen utnyttjas som ett hjälpmedel för att skapa förståelse
för ett fenomen eller en företeelse och för att göra förutsägelser. Det är fullt möjligt
för forskaren eller för underrättelseanalytikern, och ibland rentav nödvändigt, att
pröva en egen teori, lämpligen uppställd som en hypotes som ofta måste behandlas i en
process som är abduktiv till sin karaktär, det vill säga uppställda hypoteser skall ha sitt
ursprung i problemställningarna och fortlöpande kunna prövas mot det empiriska
underlaget och teorimodellerna. Men det kan kräva omformuleringar. Arbets-
processen blir således iterativ till metod.3 

Teorier varierar i graden av komplexitet. Vissa innehåller få nyckelbegrepp och
anger sambandet dem emellan. Andra är mycket detaljerade med många variabler och
orsakssammanhang. I allmänhet kan sägas att en enkel ”sparsmakad” teori är att före-
dra framför en komplicerad om förklaringskraften är lika. Exempel på välbekanta,
enkla teorier är den klassiska nationalekonomins modeller samt spelteorier, som uti-
från ett antagande om rationella, allvetande aktörer kan ange deras bästa strategier
under olika förutsättningar. 

Enkelheten medför dock kostnader. Grovt kan talas om en avvägning mellan
enkelhet och realism. En modell med få variabler ger ofta en dålig verklighets-

2. Se vidare Casti, J., Virtuella världar (Stockholm 1997).
3. Begreppet ”abduktion” är etablerat av den amerikanske filosofen C. S. Peires. Se vidare Andersen, 

H., Vetenskapsteori och metodlära: en introduktion (sv utg Lund 1994), sid 148.



– HISTORISK OCH IDÉHISTORISK BAKGRUND –

31

beskrivning och osäkra förutsägelser. Ju fler variabler som läggs till, desto trognare
verkligheten tenderar modellens utsagor att bli. Samtidigt blir en analys allt svårare att
genomföra praktiskt när antalet faktorer ökar. Varje situation framstår därmed som
unik, vilket den i verkligheten också är. (Weserübung inträffar bara en gång). Men för att
utföra en god analys behövs allt mer mångfacetterad, stundom svåråtkomlig infor-
mation, ju fler faktorer som skall belysas. Analytikern står här inför ett dilemma.
(Detta exemplifieras i Bilaga 2.1 Weserübung 1940.)

Annales-skolan formades ur den år 1929 grundade tidskriften Annales d´histoire
économique et sociale. Den är kanske den är historiska skolbildning som, vid sidan av
marxismen, har stått för den mest inflytelserika alternativa historiesynen under 1900-
talet. Den förespråkade en helhetssyn på historien och en tvärvetenskaplig metodik.
Utvecklingen måste ses i sin helhet. Olika faktorer som ekonomi, kultur, samhällsliv,
kollektiva attityder ”mentaliteter” måste ses i sitt sammanhang. Det ansågs också att
varje tidsålder och samhälle måste förstås utifrån sina egna förutsättningar. Problem-
formuleringen betraktades som den givna utgångspunkten för all forskning. Synsättet
är fullt tillämpligt i underrättelsesammanhang. Särskilt intressant är synen på histo-
riska tidsskeden. Tre olika tidskeenden ansågs aktuella: Det korta – veckor, månader,
det medellånga – år, samt det långa – long duree – som varar i decennier. I ett operativt
strategiskt perspektiv är det de två sistnämnda som är relevanta. Om vi befinner oss i
ett tidsskede, identifierbart som medellångt eller långt kan det kanske vara möjligt att
klarlägga när det tar slut i framtiden. I det rent strategiska perspektivet är det viktigt
att kunna finna vilka underströmmar som egentligen styr ett skeende. Beakta dock sam-
tidighetsaspekten. Perspektivet kan förvrängas oavsett om observatören befinner sig
inne i, eller utanför skeendet – då inte bara i rumsligt hänseende.4

Paradigm-teorin5 lanserades inom historieforskningen av Thomas S Kuhn i The
Structure of Scientific Revolutions (1962). Denne skapade en teori om den vetenskapliga
kunskapens och vetenskapernas utveckling som ger en alternativbild till den tradi-
tionella uppfattningen om kunskapstillväxt som en evolutionär kumulativ process.
Fullständiga vetenskapliga teorier, så kallade paradigm, dyker upp och får revolu-
tionerande konsekvenser såsom en radikal förändring av en tidigare världsbild. Kuhns
favoritexempel på sådana paradigmskiften var Newtons mekanik, Einsteins relativi-
tetsteori och kvantfysiken. (Anm: Kuhn var från början kärnfysiker.) Dessa paradigm-
skiften var en följd av äldre paradigms oförmåga att förklara nya vetenskapliga upp-
täckter. Begreppet har kritiserats för oklarhet. Hur skall begreppet förstås? Är ett
paradigm en övergripande teori om verkligheten, eller en vetenskapssocial situation
där vetenskapssamhället hålls samman i en skolbildning bakom gemensamma ”veten-
skapsuppfattningar och normer”? Om vi håller oss till det första antagandet om den
övergripande teorin, går begreppet i överförd bemärkelse att tillämpa exempelvis på
teknisk utveckling och krigskonst. 

4. Se p. 5.4.1 ”Källkritik”
5. Jmf p. 2 där begreppet används.
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Den enklaste modellen över beslutsprocesser är bilden av en sådan som ett ratio-
nellt beslutsfattande. Men ett grundläggande exempel, som visar hur man med ratio-
nella modeller som utgångspunkt kan komplicera bilden genom att introducera ytter-
ligare tolkningar av beslutsprocesserna, utgörs av Graham Allisons Essence of Decisions
(1971 omarbetad 1999) som tolkar amerikanska och sovjetiska beslut under Cuba-
krisen på tre skilda sätt. Tolkningen av ett beslutsförlopp är beroende av vilken analys-
modell som används. En och samma process tolkas utifrån tre olika modeller. 

Den första handlar om rationellt beslutsfattande. Beslutet kan tolkas som ett väl över-
vägt svar efter en noggrann analys av motståndarens troliga reaktioner och av poten-
tiella risker och kostnader vid olika alternativ för att nå målen. 

Figur 6. Prototyp till interkontinental robot SS6 eller R7 ”Semjorka” på startplatta i Baikonur, Kazakstan-
skaja SSSR.. Endast fyra stycken fanns i tjänst vid tiden för Kuba-krisen. Ur Ulfving, L., ”Sovjetunionens 

kärnvapenprogram” KKrVa 4/92 (Stockholm 1992). 

Därefter komplicerar Allison bilden genom att ge ytterligare tolkning i den så kallade
organisations-processmodellen. Beslutsfattarna ingår enligt denna i stora organisationer
som utformar rutiner för sitt beteende. Sådana tumregler och ”standard operating
procedures” begränsar politikernas handlingsalternativ. Varje organisation, exempelvis
krigsmakten, har förutbestämda normer för hur man skall handla i skilda situationer.
De agerar på ungefär likartat sätt varje gång en likartad situation uppstår. Detta skapar
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tröghet och försvårar improvisationer. Agerandet blir inte nödvändigtvis rationellt
enligt den första modellen. Exemplet som valdes gällde robotinstallationerna på Cuba
som byggdes enligt standardmall.6 Det var luftvärnsrobotbatterierna med V-75
”Dvina” (SA-2) som gav insteget för fototolkarna att söka vidare. Exemplet är därför
mycket intressant ur underrättelsesynpunkt. Det är kanske mindre väl valt när opera-
tiva förlopp skall studeras, eftersom det rörde sig om fasta installationer byggda efter
standardiserade specifikationer. Ett annat klassiskt, avskräckande exempel hur sådana
procedurer styrt det utrikespolitiska agerandet är de inflexibla mobiliseringsplanernas
medverkan till första världskrigets utbrott. Sedan politikerna i Europa väl beslutat om
mobilisering, drogs de med av den inneboende dynamiken i händelseförloppet och
drevs obevekligen mot ett krigsutbrott som inte gick att hejda.7 

Allisons tredje perspektiv benämns byråkratisk politik. Beslut ses som resultat och
kompromisser mellan olika beslutsenheter. Varje aktör i byråkratin har sina intressen
och strävar efter att förbättra situationen – eller för sig själv. ”Where you stand
depends on where you sit”, ståndpunkter förklaras av aktörens plats i byråkratin.
Beslutet avgörs inte i första hand av hur ändamålsenligt det är, utan av relativ styrka,
exempelvis i form av inrikespolitisk förankring, i dragkampen inom och mellan byrå-
kratier. 

Allison har senare utnyttjat ny empirisk kunskap i omarbetningen för den andra
utgåvan. Det har lett till att den rationella förklaringsmodellen framhävs. Den genom-
syrar alla tre förklaringsmodellerna – men då utgående från varje aktörs horisont.
Dessutom har de sovjetiska bevekelsegrunderna inte klarnat, snarare blivit mer
diffusa, trots det förbättrade faktaunderlaget. Detta är intressant rent underrättelsemässigt.
Det som synes vara fullständigt irrationellt för en underrättelseanalytiker, därmed osannolikt att det
inträffar eller att något förhåller sig så, är helt rationellt för aktören. Det är denna svårförståeliga,
kanske emotionella rationalitet det gäller att upptäcka och genomskåda. 

Med hänsyn till det nyss nämnda finns det anledning att utveckla begreppet förkla-
ringsmodeller. Mot rationalistisk eller intentional förklaring brukar man ställa struktu-
rell förklaring. Det är en sammanfattande term för sådana förklaringar som inte är
rationalistiska. De analytiker, som arbetar med strukturella förklaringar, uppehåller sig
alltså inte vid aktörernas överväganden. De söker i stället förklara en exempelvis
politisk företeelse med hjälp av strukturer på olika nivåer – från psykologiska mikro-
strukturer som bestämmer människans förmåga att tillgodogöra sig komplex infor-
mation via institutionella begränsningar till sociala makrostrukturer som exempelvis
likt urbanisering och emigration, som påverkar tillgång på värnpliktiga årsklasser, ofta
är vad som påverkar försvarspolitiska ställningstaganden, inte militärt operationella
krav. 

Skillnaden mellan rationalistisk och strukturell förklaring är alltså att analytikerna
eller forskarna intresserar sig för olika förklaringsfaktorer: vid den förra tar man fasta

6. Det är vanligt att en anläggning med specifikt användningsområde ges en likartad utformning oavsett 
var den byggs i världen.

7. Däremot fanns faktiskt en flexibilitet i den tyska transportplanläggningen som hade klarat av en 
omfattande omgruppering mellan väst- och östfronterna. 
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på ideologiska och strategiska motiv hos beslutsfattarna, vid den senare tekniken,
strukturella förhållanden av olika slag. I underrättelsehänseende är det viktigt att klarlägga
vilken typ av rationalitet som är styrande: rationalistisk, strukturell eller rentav egoistisk. 

Teoritillämpning: I det här sammanhanget kan Annales-skolans long duree hanteras
ungefär som Kuhns paradigm också i överförd bemärkelse. Vad som då är särskilt
intressant i underrättelsehänseende är när ett förestående paradigmskifte kan förutses.
Den då aktuella frågeställningen kan enkelt beskrivas metaforiskt i Sun Tzu taoistiska
anda: ”När nås vägs ände?” ”Vilket blir vägvalet vid skiljevägen?” Vi kan redan i detta
stadium konstatera att tidpunkten ”när” ofta kan förutses med förhållandevis god
träffsäkerhet. Men det ”vägval” som då blir aktuellt är det nära nog omöjligt att sia
om. Vad som går att göra är att beskriva vilka ”vägar” som kan väljas och vad det kan
få för konsekvenser. Om det inte är möjligt att identifiera de skilda tänkbara vägarna
efter paradigmskiftet, får man nöja sig med ytterlighetsalternativen. I termer av
”vågutbredning” kan också interfererande system utnyttjas som en metafor. Dessa
bildar ett mönster av ”bukar” och ”noder”. Buken kan beskriva den breda lugna
vägen. Noden beskriver brytpunkten eller skiljevägen. Om vi exempelvis talar om
operationer kan Machiavellis och von Clausewitz kulminationspunkt vara synonymt
med ett paradigm i det enskilda fallet. Paradigmskiftet inträffar direkt efter kulmina-
tionspunkten. Själva kulminationspunkten tillhör det tidigare paradigmet. 

Enligt Allisons Essence of Decisions behöver de tre perspektiven inte vara ömsesidigt
uteslutande. De belyser snarare olika aspekter av beslutsfattandet som alla är viktiga
och dessutom interagerar. Bilden kompliceras av organisatorisk komplexitet och
mångfalden av organisatoriska intressen. Naturligtvis kan även andra typer av faktorer
studeras för att förklara bristen på övergripande rationalitet. Ett sådant angreppssätt
är att undersöka vikten av beslutsfattarnas kognitiva processer, deras sätt att uppfatta
och förklara verkligheten. Deras medicinska och mentala status är inte ointressant i
sammanhanget. Om då denne är någon form av despotisk självhärskare eller resurs-
stark, fanatisk religiös ”guru” är det definitivt av betydelse om den psykiska statusen
kan beskrivas som ”malign narcissism”. Dessutom kan medicinska tillkortakomman-
den i övrigt fördunkla sinnet hos en härskare, befälhavare eller ”guru”. Beslutsfattan-
det kan också tolkas ur ett gruppsykologiskt perspektiv, där resonemangen kring hot-
bilder kan vara relevanta.

Det har länge varit känt att beslutsfattare i realiteten kraftigt avviker från den ratio-
nella modellens förutsättningar, och att detta påverkar beslutsprocessens karaktär.
Organisationsteoretikern Herbert Simon talade exempelvis om begränsad rationalitet,
om att individer i organisationer snarare stannar vid de beslut de är tillräckligt nöjda
med, utifrån egna preferenser, än optimerar sina beslut med hänsyn till helhetens
bästa.8 När då effekten inte blir den förväntade, brukar man tillgripa suboptimerade efter-
rationaliseringar, det vi vanligen kallar bortförklaringar.

8. En cynisk kommentar kan vara att beslut i en grupp ofta kan fattas av ”lägsta, gemensamma motiv”. 
Vi har också fakta om ”Condorcet-effekten” med statsvetenskaplig terminologi, vid regerings-
bildningen utan majoritetspartier, lågt prioriterad fråga för alla som man enas kring.
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Om vi skall söka förklara komplexa tekniska system, som normalt rör sig om
produktionslogistik, i underrättelsesammanhang är det lämpligt att sätta in hela fråge-
ställningen i sitt socio-teknologiska sammanhang. Som exempel kan nämnas en stats
kärnvapenprogram. Det är trots allt så att en atombomb inte bara är just en
atombomb. Det måste framhållas att det finns fler aspekter på kärnvapenutveckling
än bara den rena laddningskonstruktionen och utveckling av tilltänkta vapenbärare.
Det uppstod tidigt efter 1945 en diskussion kring dess säkerhetspolitiska betydelse
och inverkan på ett framtida krigs karaktär. De har engagerat kärnvapenmakternas
främsta strateger och militärteoretiker som utformat allt från doktriner och principer
för insats till ren eldplanläggning. Dessutom har frågeställningarna kring kärnvapnens
egenskap av massförstörelsevapen haft ett stort inflytande på den allmänna politiken
och världsopinionen.9 För att kunna göra en korrekt bedömning av tillkomsten av nya
kärnvapenstater är det nödvändigt att sätta in frågeställningarna rörande realiserbarhe-
terna i hela sitt socio-teknologiska sammanhang.

4.3 Militärteoretisk bakgrund, från Sun Tzu till nutid

4.3.1 Allmänt
Rubriken på detta kapitel kan kanske tyckas något pretentiös vid första påseendet.
Men det finns skäl. Under 1980- och 90-talen har intresset för äldre militärteoretiska
arbeten och tankar spritts till det västerländska, militära etablissemanget. Sun Tzu
ingår numera, tillsammans med avsevärt mer sentida strateger och militärteoretiker,
exempelvis von Clausewitz, i undervisningen på militära skolor och akademier. Den
sovjetiska militärteoretiska, logiska begreppsapparaten och metodiken, som bygger på
marxistiska, dialektiska principer och rysk militärtradition har överlevt Sovjetunionens
fall. Vad som är särskilt intressant i detta sammanhang är att den, sedan tidigt 1980-tal,
debatteras och införs i och allt mer genomsyrar USA:s nya militärdoktriner och
operativ-strategiska koncept. Det är inte betydelselöst, då det kommer att påverka
NATO:s medlemsstater, vare sig de vill eller inte – även i underrättelsehänseende.
Senare tiders händelser, hösten 2001, kan dessutom innebära att ett nytt
militärteoretiskt tänkande måste tillkomma. Det får författaren att fråga sig: Är inte
ett militärteoretiskt paradigmskifte av nöden påkallat? 

Teoretiska verk av Guilio Douhet, Dominio dell’Aria, 1921 och V D Sokolovskij,
Voennaja Strategija, 1962, 1963 och 1968, behandlas inte i föreliggande arbete. Det
strategiska flygkriget har aldrig ensamt fungerat som en krigsavgörande faktor, inte
ens det amerikanska anfallet på Irak 2003, låt vara att Saddam-regimen störtades.
Övriga krigsmål är inte uppnådda 2004. Möjligen skulle kärnvapnen ha kunnat ändra
på detta. Men då kommer vi in på det totala kärnvapenkriget med ett våldsamt
förlopp som vi hittills sluppit uppleva. En amerikansk motsvarighet uttrycks
exempelvis i MAD-doktrinen (Mutual Assured Destruction) om den garanterat

9. Den som varit banbrytande på området är den amerikanske forskaren Thomas P Hughes som skrivit 
Network of Power och framför allt American Genesis där ett kapitel om Tennesse Valley behandlar just 
denna aspekt på kärnvapenutveckling. Teknikhistoria brukar vanligtvis endast behandlas i teknik-
deterministiska termer.
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ömsesidiga förödelsen. Underrättelseaspekterna på ett sådant krig är, av förståeliga
skäl, av sådan karaktär att de faller utanför ramen här. Det som skulle kunna vara
intressant här är André Beufres resonemang om nationella kärnvapenstyrkor. (Se p.
4.3.9 ”Beufre”.)

Sjökrigets karaktär har alltid varit mer komplext än motsvarande på land.
Resonemangen kring vidgade hotbilder har länge varit tillämpliga, alltifrån flottornas
uppgift att fungera som ”havens grå diplomater” via minsvepning under och efter ett
krig, konvojtjänst, att bekämpa pirater, att verka som ”fleet in being” till rena sjö- och
amfibieoperationer. Ett modernt exempel på ett arbete om sjökrigets karaktär är S G
Gorjskovs Statens sjömakt (sv. övers. Malmö 1977) som är skriven under kärnvapen-
eran. Gorjskov skiljer sig från Sokolovskij såtillvida att sjövägarna avses att utnyttjas
för egna syften, vilket ej är Sokolovskijs avsikt. Dessutom tecknar verket en helhets-
syn på den moderna sjömaktens karaktär sett ur ett dialektiskt historiskt långsiktigt
perspektiv. Principerna för underrättelseverksamheten skiljer sig inte nämnvärt från
de principer som måste tilllämpas för sjökrigföringen med tidigare beskrivna vidgade
hotbilder som numera uppfattas som en realitet. 

4.3.2 Sun Tzu 10

Den krigiska delen av historien känner många segrare. Men de största vinsterna har
inte gjorts av dem som besegrat. För att segra krävs strid, så inte för att besegra.
Denna insikt kom tidigt till uttryck under Kinas mer än 4 000-åriga historia och
förmedlades till kommande generationer i sagans och mytologins form. Efterhand
kom dessa kunskaper och insikter att nedtecknas, bevaras och utvecklas under mer
eller mindre apokryfiska former.

När Kina enades år 221 f. Kr, hade landet redan genomlidit mer än 1 000 år av
nära nog oavbrutna strider och krig. Under denna tid nedtecknades många tankar om
krigets natur och hur det skulle kunna vinnas. Sex något så när sammanhållna verk
kom att leva vidare in i modern tid.11 Det mest kända av dessa är Sun Tzu:s Krigskon-
sten som uppges ha skrivits för nära 2500 år sedan, kanske ett förstlingsverk i sitt slag
som fortfarande är mycket levande. Den bärande tanken i verket är att det inte är stri-
den som är avgörande för att besegra en motståndare. Det väsentliga är att uppnå var-
aktig dominans och att den största segern är den som uppnås utan strid. Att kämpa på
slagfältet utgör, enligt Sun Tzu, den primitivaste formen av krigföring. Motståndaren
skall i stället besegras genom att dennes vilja att kämpa undergrävs, helst till total upp-
givenhet. Om vapen måste tillgripas bör det inte ske förrän motståndaren redan är be-
segrad. Krigskonsten är inte enbart en beskrivning av rent militära strategier och taktiska

10. Kap ”Sun Tzu” (Ulfving, L.,) hämtat ur Rimstrand, T., (red) Strategisk läsebok (Stockholm 1997). Här 
kan finnas anledning till att konstatera att Sun Tzu (ny transkribering Sun Zi) har varit föremål för 
mycken exegetik. Uttolkningarna är lika många som uttolkarna. Vad som är rätt eller fel är inte alltid 
så lätt att klarläggiga. Här har förf. tagit sig friheten att ge sin egen tolkning. Förf. stödjer sig härvid 
på Mao Tse Tung Militär-politiska skrifter (sv. utg. Uddevalla 1965) Se även p. 4.3.7 ”Marxist-leninistisk 
teori” sista stycket.

11. Se Sawyer, R. D., The Seven Military Classics of China, including The Art of War (Oxford 1993, San 
Francisco 1993).
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dispositioner. Verkets främsta förtjänster består i att sätta kriget i relation till de poli-
tiska förutsättningarna och målen. Det vill säga hur man skall förhålla sig till allianser,
skapa enighet inom hemmafronten, hög moral inom den egna armén och oenighet i
fiendens land samt låg moral i dennes armé. Detta skall utnyttjas efter noggranna för-
beredelser. Sun Tzu lägger härmed grunden till hypoteser och teorier om hur totala,
nationella strategier skall utformas för att vara framgångsrika. 

Här påvisas också hur en rationell uppfattning av relativ styrka, som inte enbart
grundar sig på materiella faktorer, skall göras. Dennes iakttagelser av hur mentala,
moraliska och fysiska förhållanden, samt de faktorer som beror på yttre omständig-
heter, påverkar utgången av ett krig är mycket träffsäkra. Få militära strategiskt
tänkande författare har uttryckt detta så klart som Sun Tzu. Även om denne varken
var den förste eller siste som insåg att väpnad kamp är den yttersta skiljedomaren i
mellanstatliga konflikter, var Sun Tzu den förste som satte in kriget i sitt rätta politiska
sammanhang och gav det ett allmängiltigt perspektiv. I underrättelsehänseende är
följande mycket viktigt: Sun Tzu hävdar att all krigföring bygger på svek och bedrägeri. En
skicklig general måste visa mästerskap i vilseledandets och döljandets konst. 

Det är i modern tid som mjuka krigsformer, exempelvis psykologiska operationer
mot en motståndares ledning, befolkning och ekonomi, fått allt större betydelse. Efter
de båda världskrigen, där krigskonsten stundtals nådde sin absoluta destruktiva
bottennivå dittills, tvingade kärnvapnen till ny insikt. Utnötningskrig och för-
intelseslag uppfattas därför inte längre som de allena saliggörande krigsformerna för
att besegra en motståndare.12

Därför är Sun Tzu inte bara en föregångare i krigskonst som senare överspelats av
militärteoretisk och teknisk utveckling. Genom att framhålla den tidlösa betydelsen av
goda underrättelser, vilseledning, desinformation och propaganda för att betvinga en
motståndare, helst utan motstånd, framstår Sun Tzu som mycket modern. 

Sun Tzu kan särskilt studeras i relation till de mer komplexa krigsformer som
kommit att utvecklas i hägnet av informationssamhällets tillväxt. Det är då inte hög-
teknologiska lednings- och vapensystem som är intressanta. Det är i stället hur
moderna informationssystem, och de människor som är beroende av dessa skall
kunna utnyttjas i de ”mjuka” krigsformer, som kan sägas stå i bjärt kontrast till de
tankar om krigets natur som utformats av von Clausewitz, Jomini och Delbrück långt
senare. Kriget är inte politikens förlängning med vapen i hand. Politiken är ett krig i
sig, där den väpnade kampen endast utgör en liten del i ett skeende som ständigt är
föränderligt. 

I ett arbete om operativ-strategisk underrättelsetjänst måste Sun Tzu:s inställning
till underrättelseverksamhet särskilt betonas. Utgången av ett krig är beroende av
befälhavarens riktiga bedömningar. Dessa grundar sig på relevanta underrättelser om
egna och fiendens förutsättningar och dispositioner på alla nivåer, från nationellt
strategiska till taktiska. Det sista, (icke apokryfiska) kapitlet13 i Krigskonsten behandlar

12. Den typen av strider har faktiskt förekommit i modern tid. Se Bilaga 2.5 Eritrea 2000-2001 som just 
belyser detta.
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hur underrättelser skall inhämtas. Särskild vikt läggs vid kunskapare och inflytelsea-
genter och hur de skall styras. Mycket nära är också hur desinformation och vilseled-
ning skall bedrivas, varvid exempelvis motståndarens kunskapare matas med felaktig
information och egna agenter påverkar besluten, kanske rentav i fiendens eget hög-
kvarter. Det är dessa tankegångar, vilka egentligen genomsyrar hela Krigskonsten som är
mest praktiskt tillämpliga den dag som i dag är. 

Anmärkning: De tankar om krigskonst som utvecklades ungefär samtidigt under
arkaisk och klassisk tid i Grekland samt i Indien på Bhuddas tid och senare i Romar-
riket har inte haft samma inflytande på den militärteoretiska utvecklingen i samtiden.
Det skall dock inte uteslutas att tankar och erfarenheter om krigskonst utbyttes,
åtminstone tidvis handgripligt, mellan de stora kulturerna redan då. Som nedan skall
beskrivas kom det romerska inflytandet långt senare att få betydelse under
renässansen.

4.3.3 Strategikon14

I Bysans, det tidigare Östrom, kom ett numera nästan bortglömt regelverk att
utvecklas under sent 500-tal e. Kr.: Strategikon. I ”god bysantinsk” anda behandlas hur
egna intentioner, planer och egentliga resurser skall hemlighållas för motståndaren.
En förvånansvärt modern form av manöverkrig med sammansatta kavalleriförband
berörs också. Dessa bestod av bataljonsenheter, antingen lätt pilbågsbeväpnat
kavalleri eller tungt med lans. Dessa sammanfördes till brigader och divisioner. Men
de stridande formationerna skulle aldrig vara enhetliga, utan sammansatta i tillfälliga
stridsgrupper vilkas egentliga styrka skulle vara svår att klarlägga. Det som särskilt
betonas är att planeringen av operationer och fälttåg skall hållas så hemlig som
möjligt, samtidigt som desinformation sprids om avsikten. Armén skulle inte öva i full
skarp organisation, också för att dölja faktisk förmåga. Dessa tankegångar är
naturligtvis underrättelsemässigt intressanta. Ryssland, som kristnades från Bysans,
har länge – in i modern tid – tillämpat samma metoder. Men för att påvisa ett tydligt
samband krävs ytterligare forskning. 

4.3.4 Machiavelli15

Som nämnts i kapitel 2 Underrättelseparadigmer och paradigmskiften, innebar renässansen
ett paradigmskifte som kom att påverka de nya europeiska nationalstaternas politiska
och militära liv. Den mest inflytelserike tänkaren var Niccolò Machiavelli, död 1527,
mest känd för Fursten som behandlar hur en renässansfurste bör utöva sin makt. Men

13. Ett tidigare apokryfiskt kapitel har sedermera publicerats. Vem som är författaren till detta är dock 
oklart och verkar vara ett löst påhäng.

14. Kort bearbetning av Dennis, G., Maurice´s Strategicon, handbook of the byzantine military strategy 
(Philadelphia 1984) & Petersen, C., C., ”The Strategicon. A Forgotten Military Classic” Military Review 
aug 1992 ( Fort Leavenworth 1992).

15. Kap ”Niccòlo Machiavelli” utgör en kort bearbetning av Paret, P., ed, Makers of modern Strategy 
(Princeton 1986), Machiavelli, N., Fursten (Första utg. 1513, sv. övers. Stockholm 1958) 
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verken Discurser och Krigskonsten är väl så betydelsefulla. Ett militärtekniskt paradigm-
skifte inträffade då eldvapnen, främst artilleriet, kom att få en praktisk betydelse av av-
görande slag för krigskonsten. I det här sammanhanget är det också nödvändigt att ta
hänsyn till de historiska förhållandena vid den tiden, framför allt i Italien. Landet
bestod i ett stort antal furstendömen, såväl världsliga som kyrkliga. Dessa anlitade
ofta legotrupper, ledda av condottieri av föga pålitligt slag. Dessutom framkallade re-
nässanspåvarna den protestantiska utbrytningen och kyrkans andra splittring.16

Sönderfallet var så pass långt gånget att Rom anfölls och plundrades under en hel
vecka i maj 1527 av Karl V:s legohär (”Sacco di Roma”), Machiavellis dödsår.

Machiavelli behandlar och erkänner kopplingen mellan politiska och sociala
förändringar och krigskonstens utveckling. Denne ser också det antika Rom som ett
föredöme. De politiskt-strategiska underrättelseaspekterna påminner mycket om Sun
Tzu. Det gäller att påtvinga motståndaren sin vilja; planeringen måste utföras av ett
enhetligt befäl där stridshandlingarna avses kulminera i ett avgörande slag. Det sist-
nämnda överensstämmer inte med Sun Tzu, men väl med von Clausewitz. 
I Fursten skriver Machiavelli: 

”En furste bör /…/ lära känna landets natur, så att han vet var bergen höjer
sig, hur floderna går, var slätterna ligger och lär sig förstå flodernas och
träskens beskaffenhet /…/ Den furste som brister i detta saknar den främsta
egenskap som en härförare bör ha, ty genom denna kunskap lär man sig att
finna fienden, att välja ut lägerplatser, att leda trupperna, att planera slagen och
belägra städerna på det fördelaktigaste sättet /…/ En klok furste bör aldrig
vara lättjefull under fredstid utan att med stor flit samla ett kapital, vilket man
kan begagna sig av under motgångstider …”.17

I detta avsnitt finns en god överensstämmelse med Sun Tzu:s värderingar av terräng-
ens betydelse. Det här skrivna gäller även i modern tid, där logistikunderrättelser –
främst militärgeografiska – bör inhämtas och bearbetas fortlöpande i fred. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns en undertext som genomsyrar
hela framställningen i Fursten. För att vara en ”god” furste i machiavellisk mening
måste denne ha en god kunskap och insikt om motståndaren, övriga aktörer, samt
omständigheterna i övrigt. Det är intressant eftersom Machiavellis cyniska, men ändå
västerländskt rationella inställning till maktutövandets konst haft ett stort inflytande
såväl på samtid som eftervärld. Men det gäller också krigföringen och därmed också
inställningen till betydelsen av underrättelser. Det var ju vid denna tid som national-
staterna uppstod i Europa och underrättelsetjänster i modern mening inrättades.
Denne skriver vidare: ”Ingenting är mer värt för en god generals uppmärksamhet än att tränga in
i fiendens planering. ” (Se Bilaga 1: Den svenska underrättelsetjänstens historia.) 

16. Den första stora schismen ägde rum år 1054 då kyrkan sönderföll i en romersk-katolsk och en 
grekiskortodox.

17. Machiavelli, N., sv. utg. 1958, sid. 74
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4.3.5 von Clausewitz18 
Den rationalitet som utvecklades under upplysningstiden, även rörande synen på
krigskonsten, kom efterhand att ersättas med en insikt om krigets irrationalitet. Det
blev särskilt tydligt i samband med revolutions- och napoleonkrigen. Karl von Clause-
witz, västvärldens mest kände krigsteoretiker, död 1831, utvecklar sina tankar i det
postumt utgivna verket Vom Kriege. Trots nytänkande hänvisar von Clausewitz i sina
grundläggande idéer om krigets natur till Machiavelli och inkorporerar dessa med sina
egna, (enligt Paret). För att bara ta ett exempel: kulminationspunkten. Båda avser den
tidpunkt eller situation då slaget, anfallet, står och väger; och vänder till endera
partens förmån. 

Det nya är resonemangen om krigets friktioner och att försvaret är den starka krigs-
formen. Den senare tanken är en direkt erfarenhet från hans tjänstgöring i ryska armén.
Fundamentalt är begreppet schwerpunkt, det kraftcentrum varur en armé hämtar sin
styrka, geografiskt, logistiskt och mentalt, men kan också vara känsligast.19 Om den-
nes teori bör nämnas att den inte var fullt genomarbetad vid författarens död, därför
är verket något oklart på vissa ställen. Främst utmärkande är sättet att behandla ämnet
filosofiskt – kriget, dess innebörd, former och problem. Man finner förvisso
”praktiska råd” för högre befälhavare i texterna, men de möter oss inte som uttalade
rekommendationer, utan är mestadels slutsatser som läsaren själv får dra. I detta ligger
von Clausewitz pedagogiska syfte med framställningen: att hos läsaren utveckla en ge-
nom egen reflexion vunnen insikt om krigets natur och samtidigt en självständig och
mogen bedömningsförmåga vid tänkandet över hur krig skall organiseras, ledas och
underhållas.

I Vom Krieges sjätte kapitel Underrättelser i krig20 ger von Clausewitz sina synpunkter
som fortfarande är relevanta. Men det nedan relaterade måste återigen vägas mot
risken för vilseledning och desinformation. 

Fritt efter von Clausewits kan vi med ordet underrättelser beteckna den kunskap,
som man har om fienden och hans land, alltså underlaget för alla egna planer och
operationer. Om man ser på underlagets innehåll, dess bristande tillförlitlighet och
föränderlighet, får man snabbt en känsla av hur farlig krigets byggnad är och hur lätt
den kan störta samman och begrava oss under sina spillror. Att man bara skall lita till
säkra underrättelser och alltid vara misstänksam står i alla böcker. Men det är endast
en dålig teoretisk tröst och tillhör bara den vishet, till vilken systembyggare och
kompendieförfattare söker sin tillflykt i brist på något bättre.

Men även den, som själv gjort upp sin plan och nu ser den genomföras, kan lätt
komma att tvivla på sin egen uppfattning. En fast tilltro till sig själv måste här skydda
honom mot stundens plötsliga ingivelse. Hans tidigare övertygelse kommer att visa sig
riktig genom utvecklingens gång, nya främre kulisser med överdrivet framträdande

18. Se Clausewitz, C., von Om kriget (sv. övers. Stockholm 1991).
19. Det bästa historiska exemplet på att utnyttja en motståndares svaghet finner vi i Sydamerika. 

Inkaväldet föll samman som ett korthus 16 november 1632 då Francisco Pizarro tillfångatog inkan 
Atahualpa och avrättade honom. Striderna var därmed inte slut, men det berodde på andra orsaker. 

20. Se vidare Clausewitz, C, von, 1991 Om kriget (sv. övers. Stockholm 1991) kapitel 6.
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drag, som ödet skjutit in på krigsscenen, kommer att dras undan och horisonten
öppnar sig. Det är en av de stora skillnaderna mellan planering och genomförande.

von Clausewitz teorier kom att införlivas i det ryska militärteoretiska tänkandet
under 1800-talet och kom sedermera att överföras till Tyskland och därefter till
västvärlden. Men vi bör hålla i minnet att, trots att von Clausewitz i dag tillmäts en
stor militärteoretisk betydelse, framför allt inom NATO, finns det anledning att göra
en kort kritisk analys. Det är inte självklart att de flesta teoretiska resonemang är gång-
bara numera. 

Det synes tidvis allt mer svårt att applicera teorierna på den krigföring som
utvecklats under industrialismens tidevarv och själv ”industrialiserades” och den som
utvecklas i den postindustriella, på snabb väg i informationssamhället. Det kan därför
finnas anledning att göra några reflektioner. 

Schwerpunkt, ungefärligen tyngdpunkt, det mest centrala av begreppen (inom
NATO = center of gravity) används allt mer i en överförd bemärkelse som, i författarens
mening, allt mer närmar sig Sun Tzu:s syn på styrka och svaghet hos sig själv och mot-
ståndaren. Problemet med att använda ett begrepp, som i översättningens målspråk
får en avvikande denotautiation,21 att man fångas i sin egen tankevärld, inte författa-
rens. Det gäller naturligtvis inte enbart von Clausewitz, men om denne får en alltför
dominant roll kan glidningarna i språkbruket bli svåröverskådliga. Begreppet har
egentligen kommit att innebära i en metafor ”slutsten” eller ”grundbult”. Kan under-
rättelsetjänsten identifiera den är mycket vunnet redan innan krigets början.

Resonemangen kring kulminationspunkten har inte mist sin aktualitet. Vi behöver då
inte enbart tala i termer av krigspotential och ekonomisk bärkraft hos de krigförande.
Med det starka inflytande som massmedia har i dag har den allmänna opinionen hos
hemmafronten kanske en helt avgörande betydelse. Vietnamkriget var faktiskt på väg
att vinnas i Vietnam. Men det förlorades av hemmafronten i USA, bara för att nämna
ett exempel. Den humanitära operationen Restore Hope i Somalia 1992 är ett annat
sådant. 

Friktionen i krig, det begreppet är i allra högsta grad väsentligt inte minst i under-
rättelsehänseende vilket framgår av nedanstående 

”Den, som inte av naturen begåvats med ett lätt sinnelag eller fått övning och
ett stärkt omdöme genom krigserfarenhet, bör ta som regel att söka
undertrycka sin personliga övertygelse och låta sina förhoppningar och inte sin
fruktan gå före tvivlet. Endast på så sätt kommer han att finna den riktiga
jämvikten. Denna svårighet att uppfatta saker rätt utgör en av de allra största friktionerna
i krig, (förf. kursivering) och kan få situationer att framstå helt annorlunda än
man tänkt sig.”22 

Men komplexiteten i allt snabbare stridsförlopp och svårigheterna med neototala krig
minskar definitivt inte det slaget av friktioner, snarare tvärtom.

21. Denotautation = (ung.) innebörd
22. Clausewitz, C von., Om kriget (sv. övers. Stockholm 1991), s. 77–78.
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I korthet är von Clausewitz teorier fortfarande mycket användbara, men det måste
ske med viss försiktighet eftersom de lämnar utrymme för vida uttolkningar.

4.3.6 Jomini23 
Henri Jomini, död 1869, är den andre ungefärligen samtida store teoretikern, också
med erfarenhet från rysk tjänst, grundare av den ryska generalstabsakademin år 1830
(1940–1999 kallad Vorosjilov-akademin). Anmärkningsvärt är att denne inte alls är
lika allmänt bekant och citerad trots att han har fått namn om sig att egentligen vara
den moderna strategins skapare. Men hans arbeten har definitivt varit av stor betydelse för
utvecklandet av militärvetenskapen i Sovjetryssland. Jominis studier inriktades mycket
på Fredrik den Stores fälttåg, revolutionskrigen på 1790-talet och inte minst Napo-
leons kampanjer. Hans förnämsta verk är Precis de l`art de Guerre (Krigskonsten) 1838.
Arbetet kan ses som en syntes av hans mer än trettio års historiska studier varvat med
praktiska erfarenheter från ett stort antal slag och fälttåg. 

Ser man på verket i ett historiskt perspektiv är kapitlet om strategi troligen det
främsta bidraget till modern militärteori. Särskilt viktigt är hans summering av hur
strategi, det han kallar ”grand tactics” numera operationer på operativ nivå, och logi-
stik starkt påverkar varandra. Detta är mycket viktigt i moderna doktriner, men då var
tankegångarna nya och kontroversiella. Termen ”operationskonst” är den i dag
vanligaste. Dess uppkomst behandlas närmare i nästa avsnitt p. 4.3.7 ”Marxist-
leninistisk teori”.

Jomini ansåg att läran om strategi grundade sig på oföränderliga vetenskapliga
principer. Dessa var, enligt honom, av närmast matematisk karaktär. Om detta skall
vara av intresse i dag, skall vi bortse från de praktiska ”geometriska detaljer” för slag-
uppställningar som var aktuella då. Vi skall snarare betrakta hans beskrivning av de
stora riktlinjerna för utvecklingen av strategin som han beskriver.

I det allmänna medvetandet är det linjebegreppen (främre, bakre, inre mm) som
också lever vidare inom militärterminologin. I det sovjetryska tänkandet har också de
matematiska aspekterna haft ett stort inflytande. Det här nämnda har dessutom en
central betydelse för den ryska planeringsmetodiken.

Just med hänsyftning på ”linjeresonemanget” finns det anledning att nämna att
kartan är det viktigaste ryska planeringsinstrumentet. Här arbetar man utgående från
taktisk-operativa och strategiska riktningar (riktning: ry. napravlenije). Där läggs för-
svarslinjer, framryckningsriktningar ut med gränser. Vilka mål som skall uppnås anges
enligt standardiserade värden för terrängens beskaffenhet den egna och mot-
ståndarens karaktär och slagkraft. Planeringsmodellen används fortfarande i Ryssland.
Om den gamla ”arvfienden”24 skall kunna bedömas är kännedom om rysk plane-
ringsmetodik nödvändig. 

Också kapitlet om logistik är intressant. Här är det franska inflytandet stort då man
där var medveten om behovet av kvalificerat stabsarbete för marschplanläggning och

23. Se vidare Jomini, H., The Art of War ny utg. (London 1996) och Rekkedal, N. M., Moderne krigskunst 
(Stockholm 2001), kap 2.5.
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för underhåll och förläggning av förband i fält. Det är, trots allt, handfast kunskap av
det slaget som utgör ett hållfast underlag för att underrättelsebedömningar och prog-
noser skall kunna göras med högre grad av precision. Inställningen till underrättelse-
verksamhet beskrivs: 

”En av de säkraste vägarna att skapa goda kombinationer i krig är att beordra
rörelser först efter att ha inhämtat fullgod information om fiendens förehavan-
den. Faktum är, hur kan man vara säker på var man själv skall göra om man
försummar fiendens agerande. Det är ställt utom tvivel att likväl som det är av
största betydelse att erhålla denna information, så är det mycket svårt för att
inte säga omöjligt. Det är en av huvudorsakerna till den stora skillnaden mellan
teori och praktik i krig.”

Jomini använde sig ofta av historiska analyser och exempel för att förklara sina
militärteoretiska tankar. Dess kan numera uppfattas som antikverade, sedda i skenet
av den militärtekniska utvecklingen. Men om vi ser det allmängiltigt som en metodo-
logisk ansats för att förklara komplicerade teoretiska resonemang är det fortfarande
högst relevant. Exempelvis genomsyras den Sovjetiska militärencyklopedin av sådana
exemplifieringar. 

4.3.7 Marxist-leninistisk teori 25

Det anses allmänt att Marx och Lenins studier av von Clausewitz har format den
sovjetiska militärteoretiska grundsynen. Men detta är inte helt sant. Vi har tidigare
resonerat om Jominis betydelse i begreppshänseende och den ryska planerings-
metodiken. Det är tämligen okänt i Sverige, liksom även hos det stora flertalet
socialister i västvärlden att Engels var den främste kommunistiske militärteoretikern
som också, bland annat, studerade von Clausewitz. Dennes dialektiska metod att
behandla krigets teori sammanföll väl med Marx och Engels uppfattning om veten-
skaplig metod. Det är emellertid inte självklart att det von clausewitzka inflytandet var
absolut i det kommunistiska tänkandet. Vad som skilde detta från von Clausewitz och
de andra militärteoretikerna under 1800-talet, vilka endast ytligt berörde politiken, var
att kriget insattes i ett sociopolitiskt sammanhang. Det har betydelse för vårt fortsatta
resonemang. Men det bör också påpekas att Marx och Engels egentligen aldrig syste-
matiskt sammanfattade vad man skulle kunna kalla en marxistisk militärideologi i
någon samlad form. 

Få sekulära filosofier är så holistiska som marxismen, där förklaringar och förut-
sägelser av mänsklighetens historia uttrycks i termer av klasskamp. Marx ansåg att det

24. Om Rysslandsbilden: se exempelvis Tengström L., “Muschoviten ...Turcken icke olijk”. Ryssattribut och 
deras motbilder i svensk heraldik från Gustav Vasa till freden i Stolbova I-II. (Akad. avh.). Jyväskylä Studies in 
the Arts 55. Jyväskylä 1997, D.s. ””Rysselodh” – En ”freudiansk felskrivning” i Hans Erikssons 
vapenbeskrivning”, s. 189-196 i Musarum minister. Studia in honorem Kari Tarkiainen. Huvud-
redaktör: Raimo Pohjola, Tampere 1998.

25. Bearbetning av Ulfving, L., ”Marxism-Leninismen sedd ur ett sovjetiskt militärteoretiskt perspektiv” 
Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, häfte 2 1997 (Stockholm 1997).
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dialektiska växelspelet mellan människa och materiell miljö utgjorde den grund-
läggande drivkraften till samhällets utveckling. Detta växelspel beskrivs som en statlig
överbyggnad som utvecklas på basen av ekonomiska förhållanden samt produktivkrafter,
som ständigt förändras i kamp med naturen, och mer relationsberoende produktions-
förhållanden i övrigt. Snäva definitioner av militära, teoretiska begrepp som åtskilde krig
och politik och krigsmakt kom därför att te sig främmande för de sovjetryska politi-
kerna och militärteoretikerna.

Figur 7. Relation produktivkrafter, överbyggnad, bas och produktionsförhållanden. Illustration: Lars Ulfving

Stalin gav i uppdrag åt Michail Frunze26 att utarbeta en ny militärdoktrin och
militärreform 1924–25. Den teoretiska grunden utgick från marxism-leninismens
principer, som förutsatte att utveckling av doktriner och militärpotential sker i
samklang med det ovan nämnda dialektiska växelspelet. Detta hängde ihop med den
materialistiska världsuppfattningen. Förändringar av nationella värderingar, låt vara
svårmätbara, utgjorde ett led i den dialektiska processen som ansågs ha en betydelse
för militärdoktrinens sociopolitiska del. Den militärtekniska är mer självklar då
utvecklingen är rent materiellt påtaglig och beroende av ekonomiska realiserbarheter.
Under utarbetandet av militärreformen, som i sig inrymde doktrinen, utformades en
teori- och begreppsapparat, med vidhängande definitioner, som grundade sig på den
dialektiska metod som tidigare nämnts. Det bör påpekas att doktrinen är klart
utformad, frånsett mycket retorik, men ändå generell eftersom den inte bygger på
kvantifieringar eller fysiska sakförhållanden. Merparten av definitionerna och
doktrinens egentliga innehållsform har därför inte ändrats nämnvärt sedan 1920-talet.

26. Sovjetisk folkkommissarie för försvaret (minister) efter Leo Trotskij.
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Figur 8. De sovjetryska militärteoretiska sammanhangen. Fritt efter sovjetiska militärencyklopedin. 

I Sovjetunionen utgjorde den marxist-leninistiska läran om kriget och stridskrafterna
det intellektuella ramverket för doktrinutvecklingen. De militärteoretiska arven och
omfattande studier av krigshistorien för att finna lagbundenheter i krigskonsten ut-
gjorde emellertid grunden för hur kriget och den väpnade kampen skulle bedrivas och
utvecklas i alla dess former. Det bör påpekas, något utrerat, att i det ryska tänkandet
blickar man tillbaka på historien när lösningar på aktuella problem måste sökas – inte
som i västerlandet mot en framtida teknikutveckling. 

Det innebar att äldre erfarenheter kom att inarbetas i Frunzes militärreform.
Tsararmén hade ett rikt arv att bjuda på. Den dåtida doktrin- och strategiutvecklingen
kom således att bygga på en evolutionsprocess som ägt rum under lång tid, trots de
paradigmskiften som låg till grund för tidigare militärreformer.

Frånsett rent ryska och bysantinska traditioner, kom även österländskt inflytande
via mongolerna under Gyllene Horden att få betydelse. Hos Ivan IV Groznyis (”den
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Förskräckliges”) militärreform kan en direkt påverkan skönjas. Inflytande finns även
längre fram i tiden. Det är, som tidigare nämnts, inte helt säkert att det enbart är
Clausewitz som har haft inflytande på Engels. Jesuitpatern F P Amiot gjorde den
första kända översättningen av Krigskonsten till franska 1772, utgiven sex år senare.
Verket lästes bland annat av Napoleon. Det skall inte uteslutas att Engels, som var
mycket beläst, också läste Sun Tzu. Det bör påpekas att Krigskonsten översattes till
ryska i fyra versioner under 1800-talet. Den sentida påverkan kommer från Kina.
Sovjetiska militära rådgivare, som verkade under 1920- och 30-talen blev påverkade av
Mao Tse Tung. Denne var, i sin tur, starkt påverkad av de gamla kinesiska militära
klassikerna – då främst Sun Tzu. Det måste också nämnas att dessa klassiker fort-
farande ingår i den teoretiska undervisningen i Folkets Befrielsearmé i Kina, inte helt
oväsentligt i nu rådande världsordning.

Figur 9. Fem sovjetiska marskalkar utnämnda 1935. Stående fr v: Budjonny och Blücher; sittande fr v: 
Tukatjevski, Vorosjilov och Jegorov. Ur Ulfving, L., ”Sovjetunionen och andra världskriget”, Huldt, B. och 

Böhme, K-R., (red) ”Horisonten klarnar” (Stockholm 1995).

Det bör påpekas att tre tankeskolor stred om inflytandet under mellankrigstiden i
Sovjetunionen. Den främsta gruppen växte sig stark när industrialiseringen tycktes
kunna förverkliga idéerna om ”maskinernas krig”. I spetsen stod Michail Tuka-
tjevskij27 som utvecklade ”djupanfallets” idé, grundad på ny teknik och taktik med
flyg och mekaniserade förband. Resonemangen konkretiserades av V K Trianda-
fillov28 med konceptet ”stötarmé”, en stark allsidigt sammansatt styrka avsedd för

27. Sovjetisk marskalk, likviderad 1937. 
28. Sovjetisk general som tillhörde ”Tukatjevski-skolan”.
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genombrottsoperationer och för att fullfölja djupanfall. Förbandstypen har funnits
kvar in i modern tid. 

Den andra skolan talade för ett strategiskt försvar i mer traditionell rysk anda, med
dess främste företrädare Alexander Svetjin.29 Han ansågs vara den främste, icke parti-
anslutna militärteoretikern. 

Den tredje skolan talade för det strategiska, beridna kavalleriet, med Semjon Bud-
jonny30 som främste talesman. Efter utrensningarna 1937 vann denna tankeskola en
kortvarig renässans. Att detta fick ett avgörande och förödande inflytande på det
sovjetiska underrättelseväsendet och dess avnämare kom att visa sig sommaren 1941.
(Se Bilaga 2.2 Stora Fosterländska Kriget 1941–1945.)

Det bör till sist påpekas att det rörde sig om tankeskolor som stod för teori-
utvecklingen och inte, som i väst, militärteorier utvecklade av ensamma män ofta
missförstådda av sin samtid. 

4.3.8 Liddell Hart31

The only thing You learn from history, is
that You never learn anything from history.

En av 1900-talets mest inflytelserika militära tänkare är sir Basil Lidell Hart, död 1970.
Många militära ledare, från tyska pansargeneraler till israeliska chefer i krig har erkänt
dennes inflytande på deras framgångar. Det skall i ärlighetens namn påpekas att Lidell
Hart, då tillsammans med John F C Fuller, död 1966, också har haft ett visst
inflytande på sovjetryskt militärt tänkande under mellankrigstiden. Han kodifierade
krigföringsprinciperna på 1920-talet. 

Det som gör Liddel Harts militära tänkande intressant är dels att det grundar sig
på omfattande historiska studier (apropå citatet ovan) och viss krigserfarenhet, dels att
tankegångarna systematiserats till ett teoretiskt system. Det är väl inte så många som
studerat historien så noga med en ambition att finna ett sammanhållet och allom-
fattande system med bäring in i nuet och i framtiden. Det skall påpekas att han
tvingades ta avsked som kapten efter första världskriget till följd av en krigsskada.
Likväl blev Lidell Harts inflytande stort. Han menar att det inte är lämpligt, inte heller
moraliskt försvarbart att anfalla motståndarens styrka, utan att i stället skall dennes
svaghet angripas. Han skiljer på direct approach och indirect approach, men det är inte
begrepp synonyma med ”styrka” och ”svaghet” utan ”direkt” och ”indirekt”.

29. Sovjetisk general och den främste sovjetiske militärteoretikern, likviderad 1938. Omvärderad och 
upprättad i modern tid. Denne står för många definitioner som fortfarande används i den ryska 
militärencyklopedin. 

30. Sovjetisk marskalk. Stalins förbundne från den senares tid vid 1. Ryttararmén vid Tsaritsyn 
(Stalingrad). Utrensades ej.

31. Detta avsnitt utgår från Rekkedal, N M., Moderne krigskunst (Stockholm 2001) samt Svensson, B., Sir 
Basil Liddell Harts Strategiska Teorier och dess tillämpningar på modern krigföring (FHS/SI Serie S:1 
Stockholm 1996). 
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Lärdomarna från första världskriget visade att det inte var möjligt att möta mot-
ståndaren i stora drabbningar med för anfallaren förödande frontanfall mot en
försvarande väl förberedd motståndare. På västfronten sjönk krigskonsten till en
absolut bottennivå. Det gjorde den, för övrigt, också i Eritrea år 2000. (Se Bilaga 2.5
Eritrea 2000-2001.)

Däremot insåg Liddell Hart att det fanns andra exempel på framgångsrik krig-
föring under samma krig; Allenbys fälttåg i Palestina mot Turkiet. På operativ-
strategisk nivå kunde det ses som en indirect approach som ledde till målet. Turkiet be-
segrades. Definitionen hos denne är sammanfattningsvis att målet är fiendens kritiska
svaghet, som skall påverkas eller angripas för att åstadkomma ett snabbt avgörande.
Medlen skall vara av alla typer. Metodvalet styrs av att överraskning och manövern
kombineras så att minsta motstånd möts genom att motståndaren möter det
oväntade. Att detta ställer höga krav på underrättelsetjänsten för att klarlägga den
kritiska svagheten är uppenbart. 

Det kan konstateras att Liddell Harts teorier fortfarande är tillämpliga, även om en
mer direkt approach kanske måste tillgripas under vissa förutsättningar. I Europa, under
kalla kriget, avsåg Sovjetunionen att anfalla direkt frontalt på bred front, men kraft-
samla mot den punkt där motståndet var svagast, en indirekt approach inom den
direkta. Vi kan här se en tröghet i tänkandet, där geografi och vapenteknologi var
styrande. Liddell Harts nedan återgivna citat äger nog därför fortfarande relevans. 

There is only one thing harder than
get a new idea in to a military mind, 

that is to get an old idea out. 

4.3.9 Beufre32

Det närmaste kärnvapenstrategier vi kommer i detta arbete är de som utformades av
den franske generalen André Beufre, död 1975. Han spelade en nyckelroll i utveck-
landet av strategiska studier i Frankrike genom att inrätta Institut français d`Études
stratégiques. (Franska institutet för strategiska studier). Det bör också påpekas att
Beufre kanske är den mest betydelsefulle miltärstrategiska tänkaren i väst efter andra
världskriget.

Centralt för hans bidrag till utvecklingen av franska strategiska tankegångar var
den växande misstron i det efterkrigstida Frankrike mot USA:s kärnvapengarantier till
Europa. Franska strategiteoretiker, såsom Beufre, tillhandahöll de teoretiska förutsätt-
ningarna för den franska nationella avskräckningsförmågan.

Beufre var den som drev idén om ”nationell avskräckning”. Han påpekade att
även om Sovjetunionens och USA:s kärnvapenstyrkor balanserade ut varandra var det
ingen självklarhet att det skulle sammanfalla med de allierades nationella intressen.
Han ifrågasatte att supermakterna skulle ta risken av ett kärnvapenkrig för något som

32. Som underlag har utnyttjats Beufre, A.; Modern strategi (Sv. nyutg. Göteborg 2002, tidigare 1963) & 
Corvisier, A., A Dictionary of Military History (Cambridge, Mass USA, 1994).
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de kanske uppfattade som marginellt. Därför skulle det finnas behov av lokala,
nationellt kontrollerade kärnvapenstyrkor. 

Men Beufre medgav att utökandet av antalet kärnvapenstyrkor skulle öka osäker-
heten i världen. Han hävdade därför att nationella kärnvapenstyrkor skulle omgärdas
av en alliansstruktur. De skulle befinna sig i nationella händer men vara samordnade
avseende principer och former för insats. Han menade att detta skulle öka risken för
en motståndare då flera nationella beslutscentra skulle leda till osäkerhet om hur
alliansen skulle reagera och därför leda till ökad försiktighet. Beufre formulerade en
allmän abstraktion för strategin. Den innebar en ”dialektisk process mellan viljor”. Då
den ena sidan har flera viljecentra med skilda ståndpunkter blir det besvärligt för en
angripare. Det var detta som var den tankemässiga grunden till uppbyggande av den
franska kärnvapenslagstyrkan. Men egentligen har alla kärnvapenstrategier, olikt kon-
ventionella strategier, fungerat så att om kärnvapen insätts överlämnas initiativet till
motståndaren.

Beufre konstaterar att framför allt de strategiska kärnvapensystemen, på grund av
förstörelseförmåga och räckvidd, skapat ett fullständigt nytt element i krigföringen.
Det föreligger inte längre något samband mellan förstörelseförmågan och insatsens kvantitativa
omfattning.

Vi ser här ett exempel på ett dialektiskt kvalitativt språng av första ordningen. Den
härur uppkomna ”terrorbalansen”, som var något helt nytt oförutsett, ett kvalitativt
språng av andra ordningen. 

För att kunna bemöta detta hävdade Beufre att det endast fanns fyra möjliga typer
av skydd:

• Preventiv förstörelse av motståndarens vapen 33

(Den direkta offensiva metoden)

• Bekämpning av kärnvapen i luften34

(Den aktiva defensiva metoden)

• Fysiska skyddsåtgärder 35

(Den passiva defensiva metoden)

• Hot om vedergällning36

(Den indirekta offensiva metoden)

Med varierande framgång har dessa fyra reaktionsformer använts parallellt i tanke-
gods och praktiskt handlande. De har till slut sammanfogats till mycket komplicerade
strategiska mönster.

33. Exempel: ”Operation Babylon”, Israels bombning av Osiriak-reaktorn utanför Bagdad 1981 för att 
avbryta det irakiska kärnvapenprogrammet. 

34. Mot strategiska ballistiska robotar ges i praktiken inte denna möjlighet. Det är inte enbart beroende 
av ABM-avtalet 1972.

35. Exempel: Den svenska utbyggnaden av berganläggningar för totalförsvaret under 1950- och 60-talen. 
36. Exempel: USA:s MAD-doktrin från 1960-talet.



– HISTORISK OCH IDÉHISTORISK BAKGRUND –

50

När det gäller strategin som helhet har Beufre tagit ett helhetsgrepp om
strategiämnet. Begreppet vidgas och han behandlade redan 1963 utförligt de sentida
så typiska men svåranalyserade mellantingen mellan krig och fred. Han gör det mot
bakgrund av delvis nya bärande definitioner, som synes täcka även nutida och kanske
även framtidens komplicerade spänningstillstånd och konfliktmönster.

Ett centralt begrepp är den totala strategin som ligger på det högsta planet, politiskt
och militärt. Men även om strategin är en enhet kan den ifråga om tillämpning indelas
i specialiserade strategier som har giltighet enbart på var sitt konfliktfall. Det beror på
att strategin i själva verket måste räkna med de materiella faktorerna och att de för
varje konfliktområde och slag karaktäristiska egenskaperna hos de materiella fakto-
rerna skapar system av orsak och verkan som varierar. Men den marina strategin har
alltid skilt sig från strategin för landkrigföring. Kärnvapenstrategier komplicerar
bilden ytterligare och i sen tid även asymmetriska och neototala krig. Vi bör hålla i
minnet att resonemangen om den totala strategin inte utesluter konventionella krig
eller blandformer med inslag av kärnvapekriget. Det är också i detta sammanhang vi
skall se att Frankrike benämnde sina taktiska kärnvapenstyrkor för prestrategique, pre-
strategiska, för att visa att nu gäller det allvar när taktiska kärnladdningar sattes in.

Därför står man inför en pyramid av skiljaktiga men varandra påverkande
strategier. Enligt Beufre har kärnvapenålderns totala strategi rensat ut 1800-talets
strategiska idéer, särskilt den von Clausewitska skolan. I stället för en dåtida
underförstådd total strategi, intuitivt utövad av regeringscheferna, träder en strategi in
som måste vara total i den bemärkelsen att den är på ett vetenskapligt sätt genom-
tänkt. Den totala strategin antar således karaktären av en vetenskaplig disciplin, som
oundgängligen är nödvändig för de ledande samhällsskikten Att detta får konsekven-
ser för underrättelseväsendet torde knappast behöva sägas.

Även om strategins huvuddrag skiljer sig markant från den dåtida sovjetiska, är
den vetenskapliga och teoretiska ansatsen i analysen mycket rysk till sin karaktär. 

4.3.10 Nutida uppfattningar i USA
Inledningsvis nämndes USA:s anammande av sovjetryskt operativ-strategiskt synsätt
och begreppsapparat. Från 1970- och 80-talen har amerikanska militärteoretiker och
strateger studerat sin sovjetiske motpart i detta hänseende. Den ”nyvaknade” ameri-
kanska entusiasmen för sovjetrysk operationskonst och militär tankevärld är ibland
nästan väl panegyrisk till sin karaktär. Ett av de tidigare, påtagliga resultaten var att
USA 1989 införde bestämmelser rörande skenoperationer och andra vilseledande
åtgärder (maskirovka) efter sovjetisk förebild som har gällt sedan 1930-talet. Därefter
har ett flertal ”sovjetinspirerade” reglementen utgivits. Som ett betydelsefullt exempel
kan nämnas en omläggning av hela det logistiska konceptet, där USA övergått till
”Push – not pull-logistics” hämtat från sovjetiska teoretiska förebilder. Nära relaterat till
maskirovka-temat är utgivandet av två Joint Publications, 1995 och 1996 som reglerar
hur USA:s underrättelseväsende skall verka: Joint Doctrine for Intelligence Support to
Operations (Joint Pub 2–0) och Joint Intelligence Support to Military Operations (Joint Pub 2–
01). Dessa båda publikationer är mycket ”ryska” till sin karaktär. Redan i inledningen



– HISTORISK OCH IDÉHISTORISK BAKGRUND –

51

av förordet i Joint Pub 2–0 p. 1 och 2, huvuddel, återges där det redan i inledningen
framgår mycket klart att publikationen är ”oamerikanskt” deduktiv.

• 1. Scope
Joint Pub 2–0 is the keystone document of the joint intelligence support to
joint operation series. This publication describes doctrine for intelligence
support to joint or multinational operations. 

• 2. Purpose
This publication sets forth doctrine to govern the joint activities and
performances of the Armed Forces of the United States in joint operations as
well as the doctrinal basis for US military involvment in multinational and
interagency operations. It provides military guidance for the exercise of
authority by combatant commanders and other joint force commanders, as
cited in references, and preskribes doctrine for joint operations and training

Det bör dock påpekas att de amerikanska beskrivningarna ”Joint Publications” är
huvudsakligen att betrakta som manualer eller reglementen.

4.3.11 Revolutionära och neototala krig37

Terroranfallet den 11 september 2001 mot USA väcker frågor om viljan och syftet
bakom det. Vad är dess slutmål, vilka är utövarnas uppdragsgivare och var finns deras
operationsbas, om det överhuvudtaget finns någon geografisk sådan? Den kanske
endast finns som ett ideologiskt fundament. Vad ville terroristernas uppdragsgivare
uppnå med anfallet på kort och lång sikt? Och inte minst vad ville de inte uppnå? Vi
tar i det följande upp fyra teoretiska tankelinjer som försök till att finna förklarings-
modeller.

I skrivande stund synes det som om det är den saudiske terroristen Usama bin
Laden och det muslimska nätverket al-Qaida som ligger bakom. Men syftet har inte
klarnat nämnvärt, även om det på sikt är att återupprätta kalifatet på ruinerna av den
västerländska civilisationen.38 

De ryska revolutionärerna under 1800-talet bedrev en omfattande destabiliserande
terrorverksamhet av mycket spektakulärt slag, bland annat sprängdes tsar Alexander
II i luften. Deras ideologer Bakunins och Krapotkins författarskap har inspirerat
många senare terroristorganisationer, till exempel Röda arméfraktionen (RAF) i Väst-
tyskland under 1970-talet. 

En annan inflytelserik teoribildning var Mao Tse Tungs idéer från 1930-talet om
stadsgerilla. Hans första princip handlar om att hänsynslöst angripa motståndaren
utan någon som helst tvekan. Angreppet skall resultera i så stor skada som möjligt.
Gerillakampen måste alltid föras intimt kopplad till den politiska kampen. Utan en

37. Detta avsnitt utgör en bearbetning av Artéus, G., Mattsson, P., & Ulfving, L., ”Det neo-totala kriget” 
i Cedergren, A., & Ericson, L., (red.) Manövertänkande, essäer kring teori och praktik (Stockholm 2001).

38. Föreläsningsanteckningar, förda vid St. Andrews University (professor P. Wilkinson) den 5 april 2004 
(hos förf).
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politisk operationsbas blir aktionen isolerad. Terroraktioner bör därför mer strate-
giska än taktiska till sin natur. De indirekta effekterna – som de politiska, sociala och
ekonomiska – är viktigare än de direkt fysiska. Av största betydelse för de egna
resursernas tillväxt är den mediala exponeringen av terrorattacken och dess effekter
som förhånar motståndaren. Genom media kommunicerar den dolda eller identifie-
rade terroristgruppen med hela världen och detta är den första grundförutsättningen
för en framgångsrik terroraktion.

Repressionen är den andra principen som logiskt följer av den första. Det är mot-
ståndarens motdrag. Mao beskriver principerna för gerillakrigföring så att det bästa är
att fienden angriper ursinnigt och utmålar terroristerna utan ett enda försonande drag.
Fienden skall utmanas och fås till att använda ett oproportionellt stort våld. För Röda
Arméfraktionen (RAF) gällde att deras aktioner skulle skapa en repression i form av
statens mobilisering och massiva våldsinsatser. Imperialismen kan, enligt Mao, i sin
egen upptrappade våldslogik söka efter en utväg i ett katastrofalt krig eller i att super-
makterna tvingar på världen ett förkrossande ok. 

Destabiliseringen är den tredje principen, välkänd även från de ryska revolu-
tionärerna. Repressionen skulle visa statens inneboende natur och skilja staten från
samhället. Terroristernas kamp ställdes mot statens ideologiska överbyggnad. För
RAF ställdes kampen mot förment tysk fascism och global kapitalism. Tanken med
aktionerna var att statens repression skulle skapa osäkerhet och kaos och destabilisera
samhället. Ur detta skulle enligt Mao folkets protester växa sig starka men mötas med
ökad repression från staten i form av undantagslagar, illegala arresteringar, dödstraff,
terrordomar, polisövergrepp, utpressning och tvångsåtgärder. På så sätt skulle terro-
risternas operationsbas bli större och allt fler skulle stödja dem. Stadsgerillans strategi
innebär att förstöra den statliga maktapparaten på vitala punkter, sätta den ur spel på
olika sätt och framför allt förstöra myten om statens allestädes närvaro och dess osår-
barhet. 

Den fjärde principen innebär maktskifte, förändrad samhällsstruktur och ett
störtande av det kapitalistiska herraväldet efter att destabiliseringen har kulminerat.
Krisen i den globala jämvikten ger upphov till att nya krafter framväxer i alla länder.
Efter våldskampen skall en snabb övergång ske till politisk konsolidering och fortsatt
uppbyggnad. Maos slutmål var en genuin social befrielse och en global ekonomisk
demokratisering som innebar ett uppbrott från det kapitalistiska systemet. 

Det är möjligt att ovanstående tankegångar kan utgöra en grund när nya teorier
och förklaringsmodeller skall utvecklas för att kunna förstå och förklara asymmetriska
och neototala krig. Vissa äldre teoribildningar kan, i dessa sammanhang, verka vara
krystade in till obegriplighet när nya krigsformer skall förklaras enligt dessa. Sun Tzu
äger dock fortfarande giltighet trots att hans teorier skrevs för över 2 000 år sedan,
vilket i sig är anmärkningsvärt.
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 KAPITEL 5

Känn din fiende och dig själv.
I hundra slag kommer du alltid

att segra.

Känn dig själv men inte din fiende.
Dina möjligheter att segra eller förlora

är lika.

Känn inte dig själv, inte din fiende.
I hundra slag kommer du alltid att

förlora.

Sun Tzu

5 Teori och empiri

5.1 Den grundläggande principen

Två krig, sexdagarskriget 1967 och oktoberkriget 1973, samt ett neototalt krig 2001
påvisar allvarliga underrättelsemässiga tillkortakommanden. I första fallet fick de
förödande konsekvenser för den arabiska sidan och i det andra fallet nära att få det
för den israeliska. När man då i Israel, efter kriget 1973, analyserade sig själv brukade
nedanstående citeras:

Du människosläkte, du bor mitt i ett gensträvigt släkte,
bland människor som hava ögon att se med, men dock icke se,
och öron att höra med men dock icke höra, eftersom de är ett
så gensträvigt släkte. 

Hesekiel 12:2 

I det tredje fallet kan vi ännu i skrivande stund inte helt förklara orsak och verkan eller
skönja slutet. Inte heller går det att göra mer än en första och preliminär analys. Vi
nalkas därmed bakvägen till vad som är den grundläggande principen för ett under-
rättelseväsendes vara eller inte vara.

Med allmänt synsätt utgör en underrättelse, åtminstone i strikt militär mening,
underlag för en befälhavares beslut och skall svara mot fastställda underrättelse-
behov.1 Vi har tidigare konstaterat att underrättelser på nationellt strategisk nivå också
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kan ligga till grund för ett mer eller mindre öppet politiskt ställningstagande. Skalan
där emellan kan dessutom vara glidande. Det innebär att begreppet kan inrymma nå-
got mer. Sun Tzu har i sitt mest kända citat formulerat detta mycket precist. Men här
finns en risk för missförstånd. När övergår den bearbetade informationen till att bli en
underrättelse? Är det först när den når avnämaren? Det är inte helt självklart att det
förhåller sig så. 

I underrättelsehänseende är det första epigrammets första del som är viktigast,
oavsett krigsform: Känn din fiende ...

... Den yttersta uppgiften för en underrättelsetjänst är därför att hos avnämarens
beslutsfattare på alla nivåer att skapa förståelse av och största möjliga insikt om en
motståndare, eller aktörer i omvärlden – och främst vara framåtblickande!

Denna insikt innefattar en djupgående kunskap om presumtiva eller faktiska
motståndares eller aktörers syften och mål, motiv – även dolda, strategier, potential
och operativa principer, svagheter och vad som hos dessa konstituerar framgång eller
nederlag, kanske – framför allt – oacceptabel förlust som tvingar till att verksamheten avbryts. Det
betyder att organisationen och dess företrädare måste förstå motståndaren eller
aktörernas karaktär, kultur, sociala värderingar, seder och bruk, traditioner, religion,
språk och historia. Förståelse av hur dessa uppfattar situationen är en absolut nöd-
vändig punkt att behandla i den dialog som ständigt måste pågå mellan underrättelse-
företrädarna och avnämarna i en stabs operationsavdelning eller i regeringskanslier
och departement.2

5.2 Ideologi och hotbild

Innan vi behandlar begreppen doktrin och grundsyn, finns det anledning att mycket
kort betrakta ideologi och hotbild. Det saknar inte betydelse i underrättelsehänseende.
Med ideologi förstås här – i överensstämmelse med vedertaget synsätt – en verklighets-
uppfattning genomsyrad av värderingar. Verklighetsuppfattningen och värderingarna gäller
främst samhället, historien och människans natur. Viktigt att nämna är att ideologin
ofta omfattar en syn på kriget: dess faktiska betydelse i samhällslivet och dess positiva
och negativa värden. Också viktigt att framhålla är att en allmänt omfattad ideologi i
ett samhälle påverkar befolkningens mentalitet på olika, ofta djupgående sätt.
Företrädarna för en nations underrättelsetjänst påverkas naturligtvis, vilket i sin tur
färgar analyser och bedömningar. I en mer säkerhetspolitisk aspekt närmar vi oss
begreppet doktrin.

Det säkerhetspolitiska begreppet hotbild är väl bekant och skall därför inte
definieras här, trots att begreppet inte är entydigt eller kanske just därför. Men
företeelsen behöver kommenteras i vissa avseenden. Låt oss först fastslå att en

1. Se FM UndH del 1
2. P 4.3 efter Joint Pub 2–0, utom första stycket.
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hotbild inte är något objektivt fenomen utan något upplevt, således en föreställning
om att den nationella säkerheten är hotad av en eller flera fiendestater eller numera
också organisationer och andra typer av grupperingar. Detta innebär att en
statsledning kan skapa en hotbild hos befolkningen genom skolundervisning och
massmedial propaganda. Denna propaganda kan också utföras av andra starka
intressegrupper. Det innebär att flera grupperingar inom en stat mycket väl kan ha
olika hotbilder. Vidare bör sägas att de till följd av historiska och militärgeografiska
förhållanden brukar vara ganska stabila över tid, men också ändras hastigt genom
politiska eller militära förändringar, ibland benämnt paradigmskiften.3

Vi menar således att man värderar något som ett hot. Vissa kan uppfatta en militär
invasion som ett hot medan andra ser det som en befrielse. Historiskt sett är före-
ställningen om krig som en positiv företeelse inte ovanlig. Krig kunde ses som
stärkande för nationens moral och som en välkommen expansionsmöjlighet för riket.
En sådan inställning kan omfattas av breda folklager. Entusiasmen vid första världs-
krigets utbrott var mycket uppenbar ända tills krigets förfärliga verklighet så små-
ningom trängde in i det allmänna medvetandet. I Sovjetunionen uppfattades ”väster-
ländsk kultur” som ett direkt hot mot sovjetmänniskans identitet och lojalitet mot
staten, inte bara som en dekadent företeelse som kunde betraktas med ett nedlåtande
förakt. Ideologin var då normerande för hotbilden. Nu i Ryssland ses den kulturen
som eftersträvansvärd. 

Vissa hotbilder är mer allmänt accepterade och institutionaliserade är andra. Av
dessa skäl bortses ofta från hotbildernas normativa karaktär. Det är ändå lätt att före-
ställa sig positiva värderingar. Som bekant kan rentav döden betraktas som en be-
frielse snarare än som ett hot.

Det finns all anledning att inskärpa denna syn på hotbilder. Även om de flesta rent
principiellt håller med om att en hotbild är ett uttryck för en negativ värdering,
tenderar politiska aktörer att framställa sina hotbilder som faktiska förhållanden.
Många myndigheter ser som sin uppgift att bedöma vad som ”faktiskt” är mer eller
mindre farligt för landets innevånare. Det är här underrättelseväsendet kommer in i
skilda former. Men det konstituerar också dess svagheter och tidvisa tillkortakom-
manden. Att tala om hot och risker som objektiva företeelser är kanske ett naturligt
samtalsämne i vardagslag. Det är en helt annan sak om aktörer med samhällsansvar –
medier, fria eller myndighetsexperter, forskare och politiker – framställer hotbilder
som invändningsfria observationer av faktiska förhållanden. Det är i detta perspek-
tivet som vi skall se hur ”den breddade hotbilden” varierar till form och innehåll,
ibland helt oberoende av vad som verkligen kan vara ett genuint hot. Att en nations
underrättelsetjänst kan ges felaktiga inriktningar och därmed öda begränsade resurser
på oväsentligheter kan öppna för obehagligheter.4 

3. De båda ovanstående avsnitten efter Artéus, G., red., Rysk militär återuppbyggnad, en rapport till 
Överbefälhavaren, red. förord (Stockholm 1994) samt Eriksson, J., red. Hotbildernas politik (Stockholm 
2001). Se även p. 4.1 ”Tankemodeller, svårigheter”.

4. Se Eriksson, J., red. Hotbildernas politik (Stockholm 2001)
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5.3 Begrepp och sammanhang

5.3.1 Allmänna begrepp och sammanhang5

Redan tidigare har givits definitioner på, eller förklaringar till begreppen ideologi, hot-
bild.6 Det finns emellertid anledning att i görligaste mån ytterligare försöka reda ut de
militärteoretiska sammanhangen. I sin tur ger det ytterligare definitioner och förklaringar.

Figur 10. Exempel på militärteoretiska sammanhang.

5. De sovjetryska definitioner som återges här är hämtade ur Den sovjetiska militärencyklopedin.
6. Se p. 5.2 ”Ideologi och hotbild”
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Ett modeord som dykt upp i militär och säkerhetspolitisk terminologi under det
senaste kvartsseklet har blivit ”doktrin”. Att precisera dess betydelse i olika länders
tänkande har blivit en hel vetenskap. Det innebär också avgränsningssvårigheter till
”strategi”, ”operationskonst” och även ”taktik”. Gunnar Jervas har gjort en ansats till
karaktäristik att doktrinen utgör en ram för handlingsprogram, som om de är lång-
siktiga betraktas som strategiska; om de är mer omedelbara som ”taktiska”. (Säker-
hetspolitiken som process. Internationella studier 1972:2 sid. 7). Överhuvudtaget är
begreppen allmänna och används i olika betydelser i olika sammanhang. Det är därför
inte helt enkelt att reda ut dessa. 

Doktrin-begreppet har i litteraturen och det allmänna medvetandet definierats på
många olika sätt. Frånsett då ett uttalande åsätts vara en doktrin av säkerhetspolitiska
kommentatorer i massmedia utgör den en mer eller mindre genomtänkt linje för
exempelvis en nations politiska handlande. Det finns anledning att särskilt uppehålla
sig vid begreppet militärdoktrin. Definitionen formulerades tidigt i Sovjetunionen i
samband med utarbetandet av Frunzes militärreform under 1920-talet. Den äger
fortfarande giltighet och vinner allt större acceptans i västvärlden. (Se även p. 4.3.10
”Nutida uppfattningar i USA”.)7 Innan vi definierar doktrin, ger vi en kort förklaring
till det ryska begreppet militärreform: Fyra tidigare utformades i Ryssland, Ivan IV –
”Den Förskräckliges” sent 1500-tal, Peter I – ”Den Stores” 1700–1710, krigsminister
Miljutkins 1860–1865, samt en reform 1905–1912 som ej hann bära frukt under första
världskriget. Den fick inget eget namn men arbetet leddes av storfurst Nikolaj
Nikolajevitj. I det postkommunistiska Ryssland antogs en ny militärreform 1998. Med
militärreform menas när ett militärteoretiskt – eller tekniskt – paradigmskifte sätter
avgörande spår i krigskonsten.8 

Definition av begreppet doktrin (enl. Sovj. militärencyklopedin):

”De för en bestämd tidsrymd, av en nations system av officiellt antagna, veten-
skapligt grundade synsätt och teser rörande ett framtida krigs karaktär, som
inriktar den militära uppbyggnaden, landets och dess väpnade styrkors för-
beredelser samt metoderna för krigets förande.”

Militärdoktrinen avses därmed fylla en roll som ett instrument för inriktning och sam-
ordning av en stats krigs- (försvars-) förberedelser, den beskriver ett förhållningssätt.

Doktrinbegreppet kan delas upp i underbegrepp, utöver det tidigare nämnda. Vi
kan inledningsvis nämna politiska doktriner. De närmar sig ofta ideologier. Varaktig-
heten kan i och för sig vara av kortvarig, övergående natur, men även äga giltighet i
decennier eller rentav sekel. Ett exempel på det senare tidsmåttet är den amerikanska
Monroe-doktrinen som gällde från 1823 till 1947, låt vara avbruten av två världskrig på
1900-talet. Dessa styr, mer eller mindre medvetet, en nations handlande i stort och
påverkar i sin tur kraven på dess underrättelsetjänst(er).9 

7. Se även p. 4.3.10 ”Nutida uppfattningar i USA”
8. Voennaja Mysl, specialutgåva maj 1992, bilaga 1 (Moskva 1992)
9. Jmf Annales-skolans ”long duree” i p. 4.2 ”Teori”
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Nästa steg utgörs av militärpolitiska doktriner som kan anses vara ett gränssnitt
mellan politisk och militärdoktrin. I den sovjetryska begreppsvärlden rymdes ren
militärdoktrin och militärpolitisk doktrin i militärdoktrinen som sociopolitisk del respek-
tive militärvetenskaplig (teknisk) del. I det anglosaxiska språkbruket förekommer också
sedan länge grand strategy. Men det är egentligen ingen ren synonym. Varaktigheten kan
röra sig om något decennium.

Militärvetenskap definierades i Sovjetunionen som: ”Ett system av kunskap rörande
krigets lagar och karaktär, förberedandet av stridskrafterna och nationen och metoder
för krigföringen. Militärvetenskapen undersöker tillsammans med andra vetenskaper
kriget såsom ett komplicerat sociopolitiskt fenomen. Kännedom om militärveten-
skapen utnyttjas vid utarbetandet av militärdoktrinen ...”.

Krigskonst definierades i Sovjetunionen som: ”Ledandet av krigshandlingar till
lands, till sjöss och i luften i teori och praktik. Krigskonstens teori utgör en del av
militärvetenskapen. Dess delar består av strategi, operationskonst och taktik.”

Strategi – konsten att vinna krig – ”omfattar teoretisk och praktisk förberedelse av
landet och dess stridskrafter för kriget samt planering och ledning av krig och
strategiska operationer.” 

Det grekiska ordet strategia betyder lexikaliskt krigskonst, ledning eller befäls-
ämbete men har under senare tid fått en vidare betydelse i principiellt besläktade for-
mer i skilda sammanhang, till exempel ”långsiktig planering med handlingsalternativ”
(Bonniers svenska ordbok 1991), ”planering med handlingsalternativ” (Focus 1961),
”långsiktigt övergripande tillvägagångssätt” (Stora Focus 1989). I denna mening blir
strategin också ett centralt begrepp i till exempel företagsekonomi samt administrativ
och politisk vetenskap. I militära och säkerhetspolitiska sammanhang behåller dock
ordet den ursprungliga betydelsen av högsta befäl i krig och den konst, klokhet och
viljeinriktning som utmärker den högste befälhavarens ämbetsutövning. 

Möjligen borde man tillägga att strategins långsiktighet gäller såväl tid som rum,
den är både långsiktig i tid och vidsträckt i rum. I båda fallen präglas den av om-
fattande planering och samordning. Särskilt i västlig teori – till skillnad från sovjetrysk
– har utvecklingen gått mot att vidga innebörden av det militära begreppet strategi
genom att ersätta det med nationellt säkerhetspolitiska ansatser.10

I det här sammanhanget när vi resonerar om strategier på nationell nivå måste det
klarläggas att de inte enbart behöver vara relaterade till krigskonsten. För att uppnå
nationella mål kan andra typer av strategier utnyttjas, även i kombination. Att studera
dylika kombinationer är underrättelsemässigt väsentligt.

Operation – en konst i sig – ”tillvägagångssättet för att genomföra strid med opera-
tiva respektive operativ-strategiska förband. Den utgör helheten av en till tid, rum och
mål avstämda och samordnade slag, strider och andra handlingar som genomförs
inom en TVD.” En, eller flera operationer syftar således till att uppnå de strategiska
målen. Innan operationsbegreppet och de operativa principerna utvecklades som vi

10. De båda ovanstående avsnitten bygger på Andrén, N., Säkerhetspolitik, analys och tillämpningar 
(Stockholm 1997) fotnot 27.
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nu känner dem, främst i Sovjetunionen under mellankrigstiden, förekom begreppet
grand tactics. Begreppen emanerar, som nämnts, ursprungligen från Jomini. Det var
Alexander Svetjin som 1923 presenterade ett nytt begrepp, den operativa nivån. Den
betecknade en nivå mellan strategi och taktik. Strategi är konsten att vinna krig. Taktik
är konsten att vinna slag. I moderna krig skulle inga avgörande slag kunna äga rum.
Därför måste en serie slag om möjligt förberedas och planläggas för en sammanhållen
operation.

Anmärkning: Ryska ”Teatr Voennij Destvij”, TVD kan översättas med ”krigsskåde-
plats”, eller ”område för genomförande av militära, strategiska operationer”. Det bör påpekas att
indelningen omfattar hela Jorden. Områdena kan överlappa varandra i gränsom-
rådena. Dessutom fungerar denna militärgeografiska indelning som rutorna på ett
schackbräde. (Rutorna har sin betydelse oavsett om de spelas av pjäser exempelvis i
form av förband, strategiska insatser med robotar, politiska inflytelser eller inte spelas
alls). Såväl kontinenter som världshav omfattas av begreppet. Sedan 1989 finns också
”TVD Kosmos”, ”Krigsskådeplats Yttre rymden”. 

Följdriktigt indelas begreppsapparat, principer och praktiskt agerande i följande tre
nivåer: strategisk, operativ och taktisk. Denna nivåskiktning genomsyrar numera det
västerländska, även svenska militära tänkandet. I de tidigare nämnda amerikanska
publikationerna Joint Pub 2–0 och 2–01 är det genomfört enligt sovjetrysk förebild
(även om det ej medges).

Ovanstående definitioner är så pass allmängiltiga att de troligen kommer att äga
giltighet i framtiden. De utgör dessutom förlagor för pågående militärteoretiska
arbeten i västvärlden. 

Vi skall också vara helt medvetna om att krig vinns på den strategiska nivån – de
strategiska målen uppnås – genom att utföra operationer. Dessa strategiska mål bör
vara relaterade till politiska dimensioner av övergripande karaktär. 

Schackspelet kan erbjuda en möjlighet till en enkel förklaringsmodell: Brädet med
sina 64 rutor får exemplifiera krigsskådeplatsen. Pjäsernas antal, typ och uppställning
får representera indelning och gruppering av givna förband. Spelreglerna får vara det
taktiska reglementet och de operativa principerna. Till sist får spelarnas intellektuella
kapacitet svara för strategin.11

En avslutande skämtsam kommentar: Amerikanen är bra på stötpoker, ryssen är
bra på schack.

5.3.2 Underrättelserelaterade begrepp och sammanhang
Inledande definitioner: En underrättelsedoktrin är underordnad militärdoktrinen och,
med hänvisning till det ovan sagda, också deduktiv. Det innebär att det inte är under-
rättelsetjänsten som skall formulera denna utan dess uppdragsgivare. Den relateras, i
förekommande fall, till de nationella, säkerhetspolitiska ambitionerna eller målen.

USA:s uppfattning är att The objective of joint intelligence operations is to provide the joint
force commander with a timely, complete and accurate understanding of the adversary and the

11. I Japan användes go-spelet, som också är ett brädspel, för att träna strategiskt tänkande.
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enviroment. En samordnad underrättelsedoktrin klarlägger underrättelseorganisa-
tionernas uppgifter och inbördes relationer på nationell nivå och underlydande in-
stanser. /.../ Underrättelseväsendet spelar en avgörande roll genom hela spektret av
militära operationer från fred till krig. ”Goda” underrättelser gör det möjligt för
chefer på alla nivåer att kraftsamla sina resurser och att skapa ett skydd för dessa. /.../
Framgångsrik ledningskrigföring kräver också stöd med omfattande detalj-
underrättelser.12 

Ett till doktrin närliggande begrepp är grundsyn, som också kan betraktas som en
inre doktrin. Till skillnad från en doktrin kan den formuleras inom en organisation och
tjäna som en vision eller riktlinje för verksamheten. Det bör också påpekas att den
kan innehålla klart doktrinära drag.

En visionär grundsyn för en underrättelsetjänst, som också omfattas av den
svenska ser i korthet ut så här:

• De levererade underrättelserna måste alltid vara tillförlitliga. (Anm. Om det ej
är möjligt måste osäkerheterna anges, om sekretessen, källskyddet medger det.)

• De måste vara väsentliga och relevanta (inga ”sidoskott”, inte för ”urvattnade”
eller för detaljerade).

• De måste levereras i tid (även om de ej är fullständiga, annars är de kanske
värdelösa).

En vision kan egentligen aldrig riktigt uppnås. Likt pilen i en av den grekiske filosofen
Xenons paradoxer, når den aldrig sitt mål – den kommer bara synnerligen nära i bästa
fall.

Till sist: En underrättelsetjänst måste vinna och behålla uppdragsgivarens för-
troende. Men risken för kognitiv dissonans mellan leverantör och avnämare är dess-
värre stor, vilket måste beaktas särskilt!13 

Direkt relaterat till det ovanstående nivåtänkandet kan följande definitioner göras.
De grundar sig på Joint Pub 2–0 kap. 2.2 som i sin tur grundar sig på, lätt modifierade,
respektive uppslagsord i den sovjetiska militärencyklopedin.

Strategiska underrättelser erfordras för att utarbeta strategi, policy samt för militär
planläggning och genomförandet av operationer på nationell eller krigsskådeplatsnivå.

Operativa underrättelser erfordras för att genomföra kampanjer och större opera-
tioner för att uppnå strategiska mål inom krigsskådeplatser och operationsområden.

Taktiska underrättelser erfordras för att planera och genomföra strid och annan
verksamhet på taktisk nivå

I övrigt se FM UndH del 1. (Anm: svenska definitioner skiljer sig ej nämnvärt från
ovanstående).

12. Joint Pub 2–01 Joint Intelligence Support to Military Operations (Washington DC 1996)
13. Se vidare p. 6.5 ”Delgivning”



– TEORI OCH EMPIRI –

61

Sammanhang: Informationsförädlingskedjan data – information – underrättelse –
kunskap – accepterad insikt, samt olika typer av underrättelser skall förklaras närmare
här.

Informationsförädlingen, processen består i att enskilda fakta i rå och okorrelerad
form – data – ordnas, struktureras och tolkas, sammanställs i en datafusion till en
information. Denna kan i sin tur fusioneras, bearbetas och analyseras till en underrättelse
som i korthet består av fakta eller informationer och värderingar. Den lägsta formen av
underrättelse är en enkel information som åsatts en värdering, minst i form av
tillförlitlighet och sakriktighet, skenbart enkelt men nog så viktigt.14 I sin högsta form
är den resultatet av en omfattande inhämtning, informationsförädling och analytisk
tankemöda. I dagligt tal används ordet information, eller upplysning också om allt från
data till underrättelse, vilket kan vålla förvirring.

Resultaten av bearbetning och analys, slutprodukterna, kan vara beskrivande,
förklarande eller prognosticerande. De har principiellt olika syften och karaktär:

Verksamhetsinriktning avser löpande bevakning av pågående händelseutvecklingar.
Rapporteringen kan omfatta bakgrund, läge och händelser. Inriktningen kan vara mot
aktuella politiska, ekonomiska, sociologiska, psykologiska och militära förhållanden,
samt numera även informationsteknisk struktur, ofta med beskrivande och
förklarande inriktning.

Prognosticerande inriktning avser att, om möjligt, förutsäga en händelseutveckling, ge
varning för viss potentiell långsiktig utveckling, samt identifiera särskilda inhämt-
ningsbehov med anledning av gjorda prognoser.

Larminriktning avser att varna för sådan närstående utveckling som kan föranleda
konflikt och leda till krig. Tidskravet på relevanta underrättelser inför ett förestående
anfall är stort – från några veckor, dagar till några minuter (överraskande kärn-
vapenangrepp med ballistiska robotar). Detta kallas även larmklockefunktionen.

Forskningsinriktning innebär mer djupgående beskrivning och analys och ger för-
ståelse för historisk bakgrund, regionala och lokala förhållanden, exempelvis militär-
geografi, infrastruktur och demografi, samt därmed relaterade förändringsmekanis-
mer. Den består av basunderrättelser och stödjande underrättelseverksamhet.

Basunderrättelserna inriktas huvudsakligen mot bakgrundsmaterial av encyklope-
disk karaktär, handboksuppgifter av skiftande slag såsom tekniska specifikationer,
statistik, militärgeografi och historik. De utgör egentligen en nödvändig förutsättning
för en djupare förståelse för lägesuppföljningen och består av referensmaterial samt
matematiska formelsamlingar att utnyttja under fortsatt analysarbete. 

Stödjande underrättelseverksamhet inriktas mot exempelvis målanalys, analys av
terräng och infrastrukturella förhållanden och logistiska realiserbarheter när interna-
tionell insats, motsvarande, skall förberedas och genomföras i exempelvis en ny freds-
bevarande mission. Prognosticeringen sker i detta fall på kort sikt. 

Kunskap och accepterad insikt är direkt relaterat till p. 5.1 ”Den grundläggande prin-
cipen”. De producerade underrättelserna syftar inte enbart till att skapa kunskap inom

14. Se vidare p. 5.4.1 ”Källkritik”
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en organisation eller hos dess avnämare. Kunskapen måste också leda till en insikt hos
beslutsfattaren, avnämaren, så att denne verkligen förstår och accepterar innebörden,
inser kunskapens betydelse. Underrättelsen måste presenteras så att den kan
tillgodogöras i sin helhet och leda till relevanta och rationella beslut grundad på
tidigare förvärvad djup insikt i och förståelse av hela ämnesområdet. Risken för
kognitiv dissonans är uppenbar, om inte annat för att underrättelsen sällan kan
presenteras så precist som avnämaren önskar. Strävan är därför att uppnå någon form
av kognitiv konsistens. Risken är dock att det kravet blir överordnat strävan efter insikt.
Det som komplicerar bilden är att avnämarna inte sällan sätter större tilltro till en
underrättelse som kommer från en sidoordnad, jämbördig partner än en egen
underordnad organisation. ”Ingen är profet i sin egen hemstad”. Denna komplikation
kan faktiskt kringgås. Underrättelsen ”inympas” då indirekt hos avnämaren via någon
som denne har förtroende för, eller åtminstone måste beakta. När sedan denne begär
en kommentar från den egna organisationen, finns svaret färdigt att leverera – men
det bör ske i återhållsamma former. 15 

I korthet, med anglosaxiskt språkbruk: ”Intelligence is presentation!”

5.3.3 Empiri
Empiri grundas på erfarenheter, inte underbyggd av teoretiska överväganden. Empi-
risk vetenskap bygger på systematiska iakttagelser av verkligheten, i form av iakttag-
bara storheter oavsett om de är teoretiskt härledda eller bekräftade genom observa-
tioner. 

Inom underrättelseväsendet är förhållandet till empirisk vetenskap kluven. De
informationer som ligger till grund för en underrättelse bygger mer eller mindre ofta
på ofullständiga observationer eller svåråtkomligt material i övrigt. Det innebär att
underlaget för analyser och bedömningar kan vara fragmentariskt och ojämnt fördelat
om man ser till inriktningen. Bearbetningsformerna kan därför jämföras med arkeo-
logens eller kriminalteknikerns metoder för att återskapa en rättvisande bild på brist-
fälligt underlag. Liknelsen att ”spionen lägger pussel” är därför sällan riktig. Det sak-
nas ofta för många pusselbitar. Dessutom kan flera ofullständiga pussel vara
blandade. Om sekretesskravet medger måste osäkerheterna anges. Motståndarens döl-
jande och vilseledande åtgärder försvårar dessutom inhämtningen.16 I ärlighetens
namn skall medges att information, som tidigare var svåråtkomlig, numera ofta finns
tillgänglig, i stor mängd, i öppna källor. Det hindrar emellertid inte att statistiska
uppgifter, exempelvis rörande skördeutfall kan vara ”friserade” av någon anledning.
Öppen information måste således kontrolleras avseende tillförlitlighet och sakriktig-
het.

Bakgrundsmaterial, av encyklopedisk karaktär, är ofta empiriskt och tillgängligt i
stor mängd. I operativ-strategiska sammanhang är information om infrastrukturella
och logistiska förhållanden mycket användbara då de ofta är gränssättande för vad

15. Se vidare p. 6.5 ”Delgivning”
16. Se vidare p. 5.4.2 ”Vilseledning och desinformation”



– TEORI OCH EMPIRI –

63

som är realiserbart. Logistikens betydelse ökar exponentiellt med kampanjens eller
operationens omfattning och är dimensionerande för vad som är möjligt att åstad-
komma. Informationen kan användas för att bedöma en nations krigspotential och
pågående förändringar av denna. 

Den empiriskt handfasta kunskap, som finns allmänt tillgänglig, om forsknings-,
utvecklings- och produktionsförhållanden, samt tidsåtgång för uppbyggnad av infra-
struktur, kan användas för att göra förhållandevis träffsäkra prognoser om tidsför-
hållanden och realiserbarheter när kännedom om planeringsförutsättningar erhålls.
Om någon planering inte finns, eller inte är känd, kan vetskapen utnyttjas för att göra
kontrafaktiska omfall, eller alternativa bedömningar. Dessutom kan den utnyttjas när på-
gående verksamhet av nämnt slag skall följas upp och prognoserna förfinas efterhand.

Transport- och kapacitetsberäkningar är direkt användbara för att följa operativa
förlopp och för att bedöma operativ förmåga. Det skall påpekas att formlerna
naturligtvis är matematiska teoretiska konstruktioner, vanligtvis algoritmer. Men de är
antingen framtagna ur empirisk erfarenhet eller prövade mot denna. Förfiningen i
kapacitets- och transportberäkningarna är beroende av upplösningsgraden på
informationen om respektive parameter, (exempelvis längd, bredd, höjd, vikt och
lastkapacitet) som ingår. Den är också beroende av hur många default- eller standard-
värden (approximerade medeltal) som används i beräkningen när faktiskt värde inte är
känt eller den begärda upplösningsgraden inte kräver exakta värden. Formelsamlingar
och underlagstabeller finns publicerade i skilda typer av handböcker och manualer. Så
kallade överslagsberäkningar är ofta fullt tillräckliga, då relaterat till frågeställningens
upplösningskrav. Graden av noggrannhet är också beroende av vilken tid och vilket
datorstöd som står till förfogande när beräkningen utföras. Komplexa beräkningar av
denna typ är tidsödande att utföra för hand, i extremfallet månader. Det är här på sin
plats att konstatera att en modern dator verkligen kan utnyttjas optimalt i sin klassiska
roll som lagringsmedium för stora mängder information och som ett extremt snabbt och
kraftfullt hjälpmedel för att utföra svåra och komplicerade beräkningar som kan
utnyttjas som underlag i den fortsatta intellektuella analysprocessen.

5.3.4 Prövning av teori och empiri17

Begreppet teori uppfattas ibland på ett onödigt pretentiöst sätt, men används för att
beteckna alla försök till generalisering, urskiljande eller systematisering av mönster
och samband. Den historiska hållningen brukar betona att alla situationer är unika
och att teorins räckvidd är begränsad. En sådan attityd kan leda till koncentrering på
det specifika och undvikande av generaliseringar, endast förklaringar ges. Mitt i
förklaringen, av det enskilda ”partikuljära” fallet, kan det vara svårt att inte hänvisa till
mer generella mönster, exempelvis till ”drivfjädrar” eller människors handlande. Även
om teorianvändning avvisas behöver det inte innebära att teorin är frånvarande. Den
är snarare outtalad eller omedveten. I många fall torde det vara möjligt att komma

17. Avsnittet utgör en bearbetning av Jarrick, A., Praktisk historieteori (Stockholm 1993) och Casti, J., 
Virtuella världar (Stockholm 1997 ) i tillämpliga delar om ej annat anges.
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längre i analysen om den bakomliggande teorin läggs fram och formuleras så klart det
går. Det borde vara till fördel i den specifika studien eller analysen, men också i den
kumulativa processen där resultaten knyts till och belyser varandra.

Det här sättet att arbeta skulle kunna sammanfattas på följande sätt. Teoripröv-
ningen arbetar med fyra led. Det första är formuleringen av teori och hypoteser. Det andra
ledet består i operationaliseringen av hypoteserna, att ta ställning till om teoriprövningen
kan göras empiriskt. Det tredje ledet är konfrontationen mellan hypoteser och det empiriska
underlaget. Det fjärde ledet, slutligen, går ut på att utvärdera teoriprövningen och att dra
konsekvenserna för teorins vidkommande, bör teorin ändras, måste en ny hypotes prövas?18 

Det måste betonas att en strikt verifiering egentligen inte är möjlig, och detta åt-
minstone av två skäl. För det första finns det översättningsproblem, mellan teoriter-
mer och observationstermer, som inte alltid låter lösa sig slutgiltigt. Operationali-
seringarna kan också ifrågasättas. Analysforskningen kan inte förutse sin egen
utveckling. Det går därför inte att fastställa om en viss teori, oavsett om det rör sig om
förklarings- eller förutsägande modeller, är bättre än alla andra. Vi kan nämligen inte
avgöra när ”alla andra” relevanta teorialternativ kommer att ha övervägts. Förmod-
ligen går det inte ens att bestämma hur stort förrådet av tänkbara förklaringar är,
utom möjligen för enkla system. Man kanske stannar vid spekulationer.

Något som talar för att teorin på ett effektivare sätt behöver kopplas ihop med de
empiriska påståendena är att spekulationen i så fall kan leda fram till en
forskningsmässigt genomförd bearbetning och underrättelseanalys, därmed upphöra
att vara spekulation. Ordet spekulation har en dålig klang i forsknings- och under-
rättelsekretsar. Ändå är spekulationen en sorts vetenskaplig livsluft. Om de udda
idéerna avfärdas för tidigt, eller inte ens formuleras, riskerar nyskapandet att hamna
nära den konventionella sanningen. Får spekulationen alltför snävt utrymme, kan ny
forskning och underrättelseanalys i sämsta fall bli en replik av redan existerande. Vi
stannar då vid ett resultat av underrättelsebearbetningen och analysen som blir ”rimligt” och därmed
acceptabelt. Men därmed öppnar man för möjligheten att råka ut för obehagliga överraskningar. 

Intuitionen har ännu sämre anseende. Företeelsen kan ses som en aha-upplevelse
som alla människor kan råka ut för. Om det är en erfaren, kunnig klartänkt analytiskt
sinnad individ skall intuitionen inte föraktas vid ögonblick av klarsyn. Problemet är att
återskapa logikkedjan på anmodan eftersom intuition, fysiologiskt sett, ”är då hjärnan
tänker fortare än medvetandet hinner med”. Tid för återskapandet finns inte vid
tidskritiska skeden. Då förkastas den intuitiva lösningen ofta nog – även om den är
den riktiga. Fenomenet beskrivs redan av Homeros i eposet Iliaden, där Cassandra-
syndromet – att inte bli trodd vid stunder av klarsyn – blir av avgörande för utgången av
Trojanska kriget. 

Vi skall, trots allt inte ställa oss negativa till ett tänkande som kan uppfattas som
fantasifullt eller spekulativt då teorier, framför allt i hypotesens form framkastas. Den
sunda skepsisen kommer in som en viktig beståndsdel vid hypotesprövningen, samt
vid uppföljningen och kontrollen. Då måste även logikkedjan rekonstrueras.

18. Se vidare p. 6.4.2 ”Hypotesprövning”.
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I processarbetet med hypotes (frågeställning, underrättelsebehov) och informa-
tioner, eller indikationer och slutlig underrättelseanalys, finns det några viktiga
förhållanden att peka på. Det som söks och är sökbart finns oftast på en strategisk –
makro – nivå, eller på en taktisk – mikro – nivå. Vi ser här ett gränssnitt mellan
sociologisk och militärvetenskap som väl knyter an till de sovjetryska militärteoretiska
sammanhangen. På makronivån kan det exempelvis röra sig om politiska ställnings-
taganden och militärdoktriner. På mikronivån rör det sig om mer jordnära företeelser
av överskådligt och handsfast slag. 

Men det vi egentligen behöver veta hör ofta samman med den operativa – mezo –
mellannivån. Med begreppet mezonivå kan, i och för sig förstås en mellanliggande
sfär som inte direkt hänger ihop med de båda övriga. Men egentligen är den av mer
överbryggande karaktär, inte minst i militära operativa sammanhang. Det rör sig då om
att vi sammanför teori och praktik, empiri. Dessa bryggor kan exempelvis bestå av
stora lednings- och kommunikationssystem, eller logistisk infrastruktur. Dessa är
organisatoriskt strukturella, fyllda med flöden och processer, i en form som kan
observeras och analyseras likt förhållandena på de båda andra nivåerna. Men de kan
också bestå av ”mjukare faktorer” i form av organisatoriska eller mer informella
nätverk som fungerar utanför gällande hierarkiska befälslinjer. De mer eller mindre
strukturellt amorfa nätverken svarar för det intellektuella tankeutbytet där kanske de
innersta motiven och bevekelsegrunderna för ett handlande förmedlas. Underrättelser
om dessa torde vara mycket svåra att få i form av direkta observationer och informa-
tioner. Infiltration och penetration kan vara hart när omöjligt att genomföra, kanske
direkt farligt för de som försöker. Döljande och vilseledande åtgärder har här sin
givna plats. Likväl är det nödvändigt att veta vad som avhandlas bakom de slutna
dörrarna vid regeringskanslier och staber. 

Vi är här ännu hänvisade till uråldriga, klassiska metoder. Vid internationella
operationer kan dessutom konsekvenserna av ett egentligen harmlöst agerande snabbt
och okontrollerbart transformeras till storpolitik via mezo-nivåns informations-
kanaler. Fenomenet utnyttjas gärna av den skenbart svagare parten vid asymmetriska
eller neototala krig.19 

Vi har påtalat svårigheterna att pröva teorier med klassiska metoder. Låt vara att
datorer kan erbjuda ett kraftfullt stöd. En av de mest hyllade principerna inom
vetenskapsfilosofin är den vetenskapliga metoden, med vilken vi når fram till kunskap
om observerbara fenomen. En väsentlig del är idén om kontrollerade, upprepnings-
bara experiment för att pröva hypoteser om hur världen kan vara som den är. De
laboratorier som kunnat utnyttjas har bara kunnat ägna sig åt den materiella studien av
strukturen hos enkla system. De befintliga matematiska, operationsanalytiska
modellerna är, i det här sammanhanget, av samma primitiva karaktär. De är mest
lämpade för taktiska stridsförlopp. Svårigheterna med att konstruera realistiska simu-
leringsmodeller som ersättning för termonukleära kärnvapenprov belyser problemet. 

19. De tre föregående avsnittet utgör en bearbetning av Tofvesson, M., Paper on Multidisciplinary 
Approaches to Migration /manus/ (Stockholm 1998) i tillämpliga delar.
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Den moderna datorn erbjuder numera en virtuell miljö att arbeta i. Där går det rent
tekniskt att skapa digitala surrogat för verklighetens komplexa system som skulle kunna
göra det möjligt att utföra kontrollerbara, upprepningsbara på den äkta varan. Men i
detta avseende är de som studerar teorin kring komplexa system sent 1990- och tidigt
2000-tal, i ett liknande läge som fysikerna var på Galiei tid. Hans införande av idén
om sådana experiment på enkla system banade väg för Newtons utveckling av en teori
om dessa processer. Tyvärr väntar ännu de komplexa systemen på sin Newton. Med
vår nyfunna förmåga att inom datorn skapa ersättningsvärldar kan vi så småningom
utföra en mängd olika sorters spel med äkta komplexa system, gamla klassiska
krigsspel och operationsanalys kan här utvecklas. Det blir då inte längre nödvändigt
att bryta ned den studerade företeelsen till enklare delsystem, eller undvika
experiment helt för att de skulle vara för kostsamma, för opraktiska, eller för farliga,
exempelvis dubbelsidiga övningar med skarp ammunition eller kärnvapenprov. Denna
informationsrevolution kommer, enligt författarens mening, att utgöra det fjärde para-
digmskiftet för underrättelseväsendet som kanske inträffar redan i början av detta år-
hundrade.

5.4 Några svårigheter

5.4.1 Källkritik20

Allmänt: I svenska underrättelsereglementen anges att källan skall granskas och
värderas avseende tillförlitlighet (skala A–F) och sakriktighet (skala 1–6). För att
åsättas A1 skall en oberoende tillförlitlig källa kunna verifieras av en likvärdig. F6
anger att källan inte kan värderas. För att ge en vägledning till källkritisk värdering
utvecklas ämnet med några vetenskapliga kriterier. 

De allmänna råd för källkritik som följer måste tas med en viss försiktighet. Ett
skäl är att källans värde inte enbart framgår av några allmänna kriterier, utan är
beroende av frågeställningen eller egentligen frågeställningens krav. Ett råd kan vara
att systematisera den källkritiska kunskapen till några hanterliga kriterier, såsom till-
komsthistoria, tillförlitlighet, sakriktighet, angelägenhetsgrad och tendens, samt
efterhand tillföra dessa kategorier ytterligare innehåll. Vad som följer är endast en
introduktion.

Bedömning av källa: Såväl innehåll som producent, eller kanal för informations-
överföringen, måste granskas. Normalt anses att argumentationen skall bedömas
utifrån sin egen hållbarhet, inte utifrån vem som argumenterar, eller lämnar en infor-
mation. Inom underrättelsetjänsten, där informationens eller utsagans värde skall
bedömas i ett empiriskt sammanhang, är det inte ointressant att veta om källan är
pålitlig och trovärdig eller ej. Innehållets relevans och sakriktighet måste därför vägas
samman med källans tillförlitlighet och trovärdighet. 

20. I tillämpliga delar utgör avsnittet en bearbetning av Furustig, H., Informationsvärdering (Sundbyberg 
1994) sida 8–17.
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Det får inte misstolkas så att producenter med avvikande uppfattningar misstänk-
liggörs. En källa som erfarenhetsmässigt visat sig vara mindre tillförlitlig kan mycket
väl i det enskilda fallet förmedla korrekt och relevant information. En kritisk inställ-
ning får inte förkasta denna. Tvivelaktig källa som förmedlar något som redan är känt
och bekräftat behöver oftast inte särgranskas.

Däremot bör en tillförlitlig källa kontrolleras om den förmedlar något excep-
tionellt med potentiellt stor betydelse. Det ger två enkla regler:

• Uppgifter från en mindre tillförlitlig källa granskas särskilt noga.

• Exceptionella uppgifter verifieras, även om källan är tillförlitlig.

Risken är ”bara” att den verifierade underrättelsen når avnämaren för sent. Balans-
gången är mycket svår. Det kan emellertid vara nödvändigt att leverera en ofullständig
eller osäker underrättelse till avnämaren därför att risken att komma på efterhand om
den inte beaktas, trots ofullkomligheterna, kan få förödande konsekvenser. Det finns
en risk till, att om man ropar ”vargen kommer” för många gånger, utan att den gör
det, blir man till slut inte trodd när verkligen så är fallet. Vi ligger då farligt nära det
tidigare nämnda Cassandra-syndromet – att inte bli trodd när man talar sanning!

Tillförlitlighet: Källans tillförlitlighet bestäms av dess kvalifikationer, även i tekniskt
hänseende, som uppgiftslämnare eller observatör samt dess arbetssituation, således
tillkomsthistorien. ”Kanske har man letat där lampan lyser – inte där man tappat nyckeln”.

Trovärdigheten är dessutom inte enbart beroende av statistisk tillförlitlighet, den
är inte given en gång för alla, den är även situationsberoende. Trovärdigheten sam-
mansätts således av flera komponenter: 

• Källans erfarenhet och statistiska tillförlitlighet, felfrekvens och motiv. 

• Källans arbetsbetingelser (censur, dålig sikt etc.).

• Källans kompetens inom sakområdet, eller tekniska inhämtningskapacitet.

Samtidighet: En källa som är samtidig med dokumenterade händelser har bättre
möjligheter att skildra ett förlopp än sådana som beskriver andras observationer. Vi
skiljer här på primär- och sekundärkällor. Det innebär emellertid inte att den som
befinner sig mitt i en tumultuarisk situation får en korrekt uppfattning om händelse-
förloppet, stress och exempelvis ideologiska överstyrningar kan fördunkla sinnet. Mer
generellt är det så att en sensor eller observatör som betraktar en företeelse utifrån får en annan
uppfattning om dess natur än den som gör det inifrån. Fenomenet är accepterat inom veten-
skapsfilosofien. En enkel metafor: Åskådaren på läktaren ser mer av fotbollsmatchen
än spelaren på planen. Det rör sig helt enkelt om perspektiv och distans till skeendet.
Dessutom kan företeelsen uppfattas olika av skilda observatörer eller sensorer. Det
bör påpekas att en teknisk registrering, såsom en fotografisk21, icke manipulerad bild

21. Här avses gammaldags ”våtfilmsnegativ”.
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kan uppfylla kravet på samtidig primärkälla om den åtföljs av relevanta tekniska regist-
reringar.

Oberoende och samstämmighet: Om flera oberoende källor beskriver en
företeelse på samma sätt talar detta för dess sanningshalt. I synnerhet anses det gälla
om observationer och återgivanden sker samtidigt över olika kanaler. Inom kollegiala
och helt legitima nätverk kan det bli att man oavsiktligt missleder varandra, eller når
fram till koncensus (ensad uppfattning) om något förhållande, som efteråt visar sig
vara en felaktig kognitiv tolkning. Inom en organisation kan det finnas organisatoriska
sediment och tolkningsföreträden som leder till formell koncensus. I underrättelse-
hänseende finns risken att en enstaka observation återges av flera oberoende sekun-
därkällor som i sin tur uppfattas som primärkällor. Vi talar även om ”rundgång i
systemet” eller självverifikation.

I korthet: Även en utbredd samstämmighet kan behöva granskas. 

Sakriktighet: Ett sätt att bedöma källans sakriktighet är att jämföra med känd infor-
mation och expertuppfattningar. Om förhållandena inte är kända i övrigt, måste in-
formationens rimlighet bedömas. Hänger olika delar ihop, dels logiskt, dels i för-
hållande till kända fakta? Vad saknas?

Tendens: En framställning kan vara korrekt i de delar som återges men ändå vara
tendensiös. Det kan åstadkommas på flera sätt. Urvalet av material kan vara skevt.
Alternativt kan själva återgivandet av ett i och för sig representativt urval vara skevt
och systematiskt. Analysen kan grunda sig på förutfattade meningar (perspektivisk,
särintressen) och framställningssättet kan vara retoriskt. Flera, i sig olika tendensiösa
framställningar kan emellertid komplettera varandra för att ge en riktig helhetsbild.

Förfalskningar är ingen ny företeelse. Historiker och underrättelseföreträdare har
alltid behövt beakta risken att ett eller annat dokument, eller annan typ av information
varit förfalskat, förändrat eller missvisande. Till följd av det kalla krigets många
avslöjanden av, i massmedia inplanterad, missvisande eller vilseledande information,
rena förfalskningar av dokument, är olika former av förfalskningar en företeelse som
den kunskapssökande forskaren eller underrättelsebearbetaren måste ha i åtanke.
Ämnesområdet är så angeläget att det behandlas särskilt nedan i nästa avsnitt.

I korthet, citat V I Lenin: ”Förtroende är bra, kontroll är bättre.”(Som ett
exempel på svårigheter med kontroll när inte egna underrättelseorgan är tillräckliga
ges i Bilaga 2.6 Den 11 september 2001 – det neototala kriget.)
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5.4.2 Vilseledning och desinformation22

Allmänt: Den generella innebörden av vilseledning. eller desinformation är att avsiktligt ge
en mottagare en falsk verklighetsbild. Det förkommer emellertid ett stort antal
definitioner i litteraturen. En orsak till olika synsätt på vilseledning är att den tillämpas
olika på skilda nivåer. Tyngdpunkten läggs på strategisk och operativ nivå. Vilse-
ledning kan vara såväl aktiv som passiv. (Ett praktikfall på framgång i detta hänseende
redovisas i Bilaga 2.4 Ramadanoffensiven – Jom Kippur 1973.)

Vilseledning är en planerad verksamhet som förutsätter ett klart uttalat syfte och
en angiven målgrupp. Genom militär vilseledning kan exempelvis handlingsfrihet,
överraskning och lokal överlägsenhet åstadkommas. Synergieffekter skapas genom att
kombinera och samordna olika åtgärder på skilda nivåer, exempelvis politiska signaler,
propaganda, ryktesspridning, vilseledande militär och diplomatisk signalering, sub-
versiv verksamhet och sabotage, samt olika former av skenverksamhet.

I Ryssland finns ett sammanfattande begrepp för alla de åtgärder som avser att
vilseleda avseende verklig avsikt och metod, samt visa upp en felaktig bild inför
motståndaren: ”Maskirovka – konsten att säkerställa framgång i strid, bestående av ett komplex
av åtgärder för att vilseleda avseende läge, och stridsvärde hos förband och objekt, verksamhet och
stridsplaner ...”. (Sovj. militärencyklopedin). På politisk-strategisk nivå används be-
greppet aktivnije meropriatije (aktiva åtgärder) för desinformation och åsiktspåverkan.

Vilseledningens mekanismer: Inkommande information till våra sinnen bearbetas i
en aktiv process, varseblivning, från enskilt sinne stegvis till hjärnan. Det betyder att det
vi ser, hör eller förnimmer inte är något objektivt återgivande av entydiga fysiologiska
data, utan är filtrerad och bearbetad information som slutligen hamnar i långtids-
minnet.

Förutfattade meningar: Genom minnet (erfarenheten) jämför vi våra sinnesintryck
med vad vi tidigare upplevt, vi ser och hör i viss mån vad vi förväntar oss. Genom att
skapa ”likhet” kan felaktiga associationer ”inplanteras” hos mottagaren.

Önsketänkande: Om de förutfattade meningarna bekräftas uppfattas situationen
vara under kontroll, medan om det uppstår oklarheter och tolkningssvårigheter
skapas osäkerhet. Vi tenderar att reducera osäkerhet och försöker därför aktivt tolka
och bearbeta en situation så att osäkerheten minskar. Då finns det en påtaglig risk att
vi omedvetet väljer en tolkning som skapar ”säkerhet”, även om den är falsk, därför
att vi gör någon form av subjektiva sannolikhetsbedömningar. Det kan innebära att
ledningen, befälhavaren antingen inte känner igen eller vägrar tro på den underrättelse
som läggs fram. Detta beror inte på förräderi eller inkompetens, utan att fakta eller
indikationer inte överensstämmer med de ”principiella förutsättningar” som denne
åsatt som kriterium på trovärdighet. Underrättelseanalysens resultat måste, som vi
tidigare påpekat, verka rimlig och trovärdig. Det rör sig därmed om självbedrägeri i
skilda former. 

22. Avsnittet är en bearbetning av Furustig, H., Militär vilseledning (Stockholm 1996) och Ulfving, L., Den 
stora maskeraden (Stockholm 2000) i tillämpliga delar.
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Förändringar och regelbundenhetens betydelse: Vi har en förmåga att filtrera bort
konstanta signaler och detektera det avvikande. Det gör att det är lätt att se alla myror
som rör sig men inte de som står stilla. Vi tenderar även att lägga till information (som
inte finns) för att därmed skapa symmetri eller regelbundna, helst igenkännbara
mönster. Smärre oregelbundenheter och små eller gradvisa förändringar undertrycks
varför de kanske inte uppmärksammas.

Lösningen består inte i att ”hålla sig till fakta”, därför att problemets kärna ligger i
själva den kognitiva processen hos informationsmottagaren. Fakta uppfattas och
tolkas endast med hjälp av de kunskaper och ståndpunkter, som mottagaren tidigare
tillägnat sig. Beslutsfattare tenderar därför att mer beredvilligt igenkänna och
acceptera som trovärdig information, sådan som man tidigare lärt sig sätta tilltro till,
och att vara benägen att misstolka (eller avvisa som irrelevanta) övriga fakta.
Fenomenet kallas för kognitiv dissonans, när oläglig information sållas bort. Det kan
betraktas som en akademisk omskrivning för förvirra mig inte med fakta. Fenomenet
förekommer också hos enskilda individer och inom organisationer. Denna mer eller
mindre omedvetna process strävar till att reducera dissonansen, genom skilda
mekanismer och omtolkningar för att uppnå kognitiv konsistens, som även denna mer
eller mindre omedvetet åstadkommer ”organisatoriskt välbefinnande”. Beslutet motiveras
därefter med ”suboptimerade efterrationaliseringar” – bortförklaringar, särskilt om det senare
visat sig vara felaktigt.

Närbesläktat med det sistnämnda är den allmänmänskliga viljan att fatta beslut på
kortsiktiga, kanske egoistiska grunder och rent självbedrägeri. Det senare tar sig
uttryck i att vi bedömer en situation efter orubbliga, förutfattade meningar och
negligerar eller avvisar alla invändningar. Vi handlar som om vi själva vill utan att
nämnvärt påverkas av fakta. Oavsett om företeelsen beror på självsuggestion,
ideologiska överstyrningar, eller vanlig tjockskallighet förekommer den inte enbart
mellan underrättelseavsändare och mottagare utan även inom en organisation, då för
att uppnå nyss nämnt organisatoriskt välbefinnande. Det kan belysas med två
exempel. ”De persiska budbärarna” – de som i forntiden kom till härskaren med goda
nyheter till härskaren belönades rikligen. De som kom med dåliga avrättades. Av ren
självbevarelsedrift förekom automatiskt en viss selektering; om inte till innehåll så
åtminstone till form. Det andra exemplet: Fröken i söndagsskolan frågar: –”Vad är
det som är grått och har långa öron och som skuttar i naturen!” – ”Jesus” – ??? – ”Ja,
det verkar vara en hare, men eftersom det är fröken som frågar är det nog Jesus.”.
Minsta barn lär sig kvickt vilken typ av svar som är rätt eller fel, inte i sak, utan hur
svaret mottas. Man vill hålla fröken på gott humör. Men det gäller också de situationer
och organisationer där ”piskan är större än moroten”. Fenomenet betonar kraftfullt
betydelsen av förtroende, såväl internt som externt.23

Den oförnuftige tror sin egen väg vara den rätta, men den som lyssnar till råd är vis

Ordspråksboken 12:15

23. Avsnittet utgör en bearbetning av Tuckman, B., Dårskapens vägar (Stockholm 1986), del 2 ”Prototyp: 
Den trojanska hästen” i tillämpliga delar. 
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Därför är den mest effektiva vilseledningen som syftar till att förstärka mottagarens
förutfattade meningar snarare än att förändra dessa. – det är människor som blir
vilseledda eller rentav vilseleder sig själva.

Överraskning kan mycket väl vara det eftersträvade resultatet av medvetna hand-
lingar som exempelvis utförs av en angripare, inför ett anfall eller krigsutbrott, för att
förvända synen på en försvarare. Nedanstående bild visar relationen mellan angripa-
rens och försvararens tid för förberedelser. Observera att angriparen vet när anfallet
skall ske, försvararen märker det först så småningom. 

Figur 11. Skiss: Relationen mellan angriparens och försvararens tid för förberedelser. Efter Kam E., 
”Surprise-Attack, the Victims Perspectives” (London 1988).

Nedan presenteras några principiella grunder för hur vilseledning och desinformation
skall genomföras: (efter sovjetryska förlagor)

• Vilseledning och desinformation skall förstärka de förutfattade missuppfattningar
som gynnar de egna syftena. 

• Planering och samordning skall ske på så hög nivå som möjligt för att undvika
motstridiga och avslöjande åtgärder.

• Motståndarens kognitiva perceptionsförmåga fastställs. (Det vill säga att
klarlägga underrättelsetjänstens kapacitet, dess personals kulturella bakgrund
och analysförmåga, samt beslutsfattarnas vilja och förmåga att fatta beslut)

• Endast de vilseledande åtgärder utförs som motståndaren kan observera,
analysera och därmed också reagera på.
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• Vilseledning skall genomföras realistiskt, det vill säga tillräckligt svårupptäckt,
med tillräckligt stor insats, och vara tillräckligt sannolik för att verka trovärdig
eller för att verkliga åtgärder, som inte kan döljas, skall ”drunkna i informa-
tionsbruset” (exempelvis skenspårning på taktisk nivå).

• Originalitet och samordning skall eftersträvas. Samtidigt visas avsiktligt fantasi-
löshet och oordning varvid verkliga avsikter och åtgärder döljs.

• Split och söndring skall, om möjligt, utsås hos motståndaren vilket försvagar
dennes motståndskraft och beslutsförmåga.24

Informationskrig och ”virtual communities”: Den pågående informations-
tekniska utvecklingen kommer att tvinga till, men också möjliggöra utveckling av nya
metoder för vilseledning och desinformation. Informationsrevolutionen och samhällets
tilltagande grad av ”transparens”, genomskinlighet, skapar goda förutsättningar för nya
former av ledningskrig, där vilseledning och desinformation kommer att bli allt
viktigare. Tiden för bearbetning, analys och att dra riktiga slutsatser blir knappare allt
eftersom informationsflödet blir mer omfattande. Detta gäller för under-
rättelseväsendet generellt sett, trots ökande allt kraftfullare datorstöd. 

Tanken att föra informationskrig är, som tidigare berörts i p. 4.3.2 ”Sun Tzu”,
långt ifrån ny. Påverkan av människor genom psykologisk krigföring har tusenåriga
anor, kampen mellan viljor, underrättelse- och säkerhetstjänster likaså. Det som är
nytt är de tekniska hjälpmedel som återfinns i det framväxande informationssam-
hället. Några exempel:

Telekriget där kampen mellan medel och motmedel i telekrigföringen, tillsammans
med det ökande beroendet av fungerande kommunikations- och ledningssystem,
leder till att den krigförande som lyckas slå ut eller störa motståndarens system kan få
en oerhörd fördel exempelvis på slagfältet. Det bör emellertid påpekas att effekten
kan bli kortvarig, motmedel brukar tas fram snabbt. Krigföring i den formen kan be-
traktas som ”färskvara med begränsad hållbarhet”. I det elektroniska kriget, med
möjligheter att obehörigt avlyssna, störa, manipulera eller förstöra sensorer, databaser,
radio- och telekommunikation, satellitkommunikation, datorer och nätverk av datorer,
kan beslutsunderlag manipuleras, materielflöden styras fel, inkallelser stoppas eller ske
i onödan och ekonomisystem störas. Opinioner kan vändas i kritiska lägen främst när

24. Djingis Khans anfall på sultanatet Chorezem är ett belysande exempel på hur ett djupanfall med 
dubbel omfattning, vilseledning och psykologisk krigföring framgångsrikt kunde genomföras sam-
ordnat för över 700 år sedan. Det öppna kriget inleddes med ett våldsamt skenangrepp i Ferganadalen 
år 1220 som lockade fram kalifatets arméer till ett motanfall. Det syntes framgångsrikt då den mongo-
liska styrkan skingrades. Men i själva verket genomfördes kort därefter två samtidiga anfall mot 
huvudmålen, Samarkand och Bukhara, som i praktiken lämnats helt oförsvarade På ena flanken slogs 
anfallet ut efter en lång framryckning genom oländiga ökenområden. Denna var bara i sig en impo-
nerande prestation. Den politiska situationen i Samarkand var dessutom fullständigt destabiliserad 
efter ett skickligt mongoliskt ränksmideri som splittrade sultanens släkt i två läger. Segern blev full-
ständig och vunnen innan anfallet i Ferganadalen. Förmågan att leda och samordna alla resurser över-
steg motståndarnas förmåga, samt tillgång fanns till ett väl fungerande underrättelseväsende. 
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det är svårt att kontrollera mot ”oberoende” källor. Men ”CNN-effekten” måste
också beaktas, vilket leder till ...

Psykologisk krigföring via media där överföringen av nyhetsmaterial från reportrars
bärbara utrustning på fältet, via satellit till mottagarens TV eller till tidningarnas
nyhetssidor, innebär att möjligheterna till att kontrollera medias verklighetsskildring
påverkas med oklara källkritiska konsekvenser och möjligheter till manipulation. Inte
minst genom att olika parter i en konflikt anlitar internationella PR-företag kan infor-
mationsutbudet påverkas. Det förekommer till och med att massmediaföretagen
själva bedriver sådan verksamhet, i brist på riktiga säljande nyheter skapar egna!25 

Underrättelsekriget där möjligheten och behovet, att snabbt överblicka stora
informationsmängder genom nya sensorer, datafusion, sofistikerade sökförfaranden i
databaser, samt mönsterigenkänning underlättar arbetet ställt mot den ”gamla flask-
halsen” bearbetning och analys som har blivit ännu smalare ökar risken för att under-
rättelseprocessen ”storknar” i kritiska lägen. Det blir inte bättre av att beslutsunderlag
ofta tas fram under stor tidspress, eller att informationen till stor del är irrelevant och
måste sållas bort.

I alla dessa sammanhang har vilseledande operationer en klar potential. Under
fredstid kan exempelvis internationella och nationella ekonomiska system och
transaktioner manipuleras, även av enskild aktör. I krigstid förekommer telekrigföring
med störande och vilseledande signalering. Samspel mellan vad som i Sovjetunionen
kallades dezinformatsia, (ungefär desinformation), maskirovka samt radiomaskirovka och
radiodezinformatsia ger en antydan om informations- och telekrigföringens möjligheter.
Det finns även gråzoner mellan hård konkurrens och kris, mellan kris och konflikt,
samt mellan lågintensiv konflikt och krig, där det kan vara oklart vilka spelregler som
gäller och kanske även vilka aktörerna är. Usama bin Ladens nätverk al-Qaida är ett
bra exempel på detta. Vi måste dock erinra om att nätverk, låt vara hierakiska, har
funnits länge för operationer av detta slag. Katolska kyrkans inkvisition, som
inrättades tidigt 1200-tal för att bekämpa katarerna i Langedoc under det albinesiska
korståget och Jesuitorden som inrättades under motreformationen utgör goda exem-
pel. Erfarenheterna är flerhundraåriga och organisationerna finns kvar än i denna dag.

Under det kalla kriget förekom exempelvis systematisk desinformation och ryktes-
spridning trots att det rådde ”fred”. Det psykologiska informationskriget började
försåtligt år innan Balkan-konflikten gick in i den öppet våldsamma fasen. Påpekas
bör också att stora massmediaföretag numera besitter stora resurser för informa-
tionsinhämtning och förfogar över egna databaser; tillgång på personal, tidigare an-
ställda i någon underrättelsetjänst, skapar också förutsättningar att fusionera informa-
tionen till ”underrättelser” som kan utnyttjas av sådana aktörer som inte vill bygga
upp en egen kapacitet för dyra pengar – den fattiges underrättelsetjänst.

Det kan inte uteslutas att specialutbildade informationsaktörer i framtiden – kanske redan nu –
kan agera på otraditionellt sätt i dessa gråzoner.

25. Se även p. 3.4 ”Vidgade hotbilder, transnationella hot”
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Att göra informationsrevolutionens generella samhälleliga styrka till en svaghet för
presumtiva motståndare, torde bli en viktig uppgift för de nationer som utvecklar
dessa nya metoder för framtida ledningskrig där ”virtual communities” blir den nya
krigsskådeplatsen för desinformation i alla dess former.26 

Ett virtuellt samhälle (virtual community) upplevs inte som en imaginär rymd utan som en
miljö med en egen historik och symbolik. Det är igenkännbart trots pågående förändring.
Mycket viktigt är att det är interaktivt för att skapa delaktighet. Det genererar en egen
”kultur” som består av inlärda och ackumulerade kunskaper och erfarenheter för en särskild social
grupp som existerar inom det digitala nätet. Företeelsen ”imagine communities” måste också
beaktas: En föreställning inom en grupp om att individerna är ”lika” vilket sällan eller
aldrig är fallet, bara föreställningen därom. Detta grundar sig oftast på att de som inte
är gruppmedlemmar uppfattas som annorlunda. Företeelsen är viktig i skapandet av
virtuella samhällen, vilket den för övrigt alltid har varit i det traditionella samhällslivet.

Det digitala nätet är i avsaknad av geografisk närhet, det finns ingen hierarki, gruppmedlem-
marna är anonyma eller uppträder under virtuella identiteter, den kommunikativa interaktionen är
dessutom inte tidsberoende. Någon censur i klassisk bemärkelse är inte möjlig att upp-
rätthålla. Information från en känslig företeelse, exempelvis en pågående hopplös
militär operation, sipprar ut mycket snabbt på otaliga parallella vägar. Negativa för-
ändringar i anda och disciplin kan mycket fort spridas till hemmafronten när enskilda
ringer familjen.

Vad som konstituerar att virtuella samhällen är särskilt lämpade för desinforma-
tion och psykologisk krigföring är att de ovan nämnda informationsaktörerna kan upp-
träda med virtuella identiteter, som kan inkludera geografisk belägenhet, organisatorisk
eller annan form av tillhörighet. Aktören har direktkommunikation med målgruppen, den
kan således nås mycket precist. I den här beskrivna virtuella miljön är den kulturella
processen mycket snabb vilket får till följd att förändrade värderingar mycket snabbt kan
genomsyra målgruppen – detta är kanske det viktigaste i hela informationskrigföringen!

5.4.3 Självkritik
Vi pekar här på behovet av utvärdering. Naturligtvis bör det ske en löpande värdering
av verksamheten. Då minskas återkopplingstiden och ett adekvat ”svar” erhålls utan
onödig fördröjning. När värderingar sker i efterhand, ”utvärdering ”, får vi i den even-
tuella skuldfrågan inte blanda samman framtagandet av underrättelser, beslut och
verkställighet. Misslyckanden måste hänföras till rätt område. Det förutsätter en ärlig
helhetssyn. Det är således inte självklart att alla operativa misslyckanden som hänförs
till underrättelsemissar är korrekt klassificerade.

En orsak till att relevant information missas kan vara organisationens praxis och
sedimentära förväntningar. Det är känt vad som lyckats tidigare och det finns därmed
en strävan att göra likadant. Förväntningar kan styra insamlingen, urvalet, tolkningen,
analysen och presentationen av materialet. Kognitiv dissonans förekommer inte en-
bart mellan underrättelseföreträdare och befälhavare utan också inom en under-

26. Se även p. 3.4 ”Vidgade hotbilder, transnationella hot”.
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rättelseorganisation. Se även p. 6.5 ”Delgivning”. Metoder för utvärdering behandlas
vidare i p. 6.7 ”Uppföljning och kontroll, samt återkopplingar” och 6.8 ”Efteranalys”.
(Bilaga 2.1 Weserübung 1940 exemplifierar fenomenet sedimentära förväntningar och
kognitiv dissonans.)

Till sist måste också underrättelsetjänstens klassiska dilemma (utöver den kogni-
tiva dissonansen) beaktas: Det är mycket sällan att tiden medger omprövning av
gamla bedömningar i ljuset av senare förvärvad kunskap, ”tittat i facit”. De utveck-
lingstendenser som normalt tycks skönjas, men som grundar sig på gamla inte om-
prövade bedömningar, kan därför vara mer eller mindre missvisande. Skulle vi
händelsevis få möjlighet härtill, kan omprövningen bli nog så traumatisk för under-
rättelseorganisationen som dess avnämare. Det är ur allmänmänsklig synvinkel svårt
att erkänna tidigare felbedömningar och att behålla förtroendet för de som gjorde
dessa. Därför är risken uppenbar för att vi drar sig för att göra omprövningen, även
om tid finns! Observera att här avses inte slutanalys av det insamlade materialet, utan
av underrättelseprocessen och dess resultat, och av det verkliga utfallet. (Ett exempel
på efterprövning ges i Bilaga 2.3 Inmarschen i Tjeckoslovakien 1968.) Det var känt att
inmarschen skulle äga rum inom kort, men när den väl genomfördes kom det som en
överraskning för försvarsstaben.

Figur 12. Rörde det sig om (h)järnspöken, eller var det som bilden visar? 
Ger efterprövningarna någonsin en rättvisande bild? Illustration: Lars Ulfving.
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 KAPITEL 6

Strävan efter perfektion när det gäller medlen,
och en förvirring i fråga om målen, är något som, 
enligt min, åsikt tycks känneteckna vår tidsålder 

Albert Einstein

6 Metoder, tillämpningar

6.1 Allmänt om arbetsformer

Underrättelseverksamheten är en fortlöpande process som bedrivs cykliskt i givna
former oavsett förändringar i omvärlden – men egentligen därför att läget i
omvärlden ständigt förändras. Denna process benämns underrättelsecykeln.1 Den inde-
las i sin tur i planering och inriktning, inhämtning, bearbetning och analys, samt delgivning.
Dessutom borde uppföljning och kontroll ingå. 

Figur 13. Underrättelsecykeln (ur FM UndH F del 1).

1. Se även p. 3.1 ”Underrättelseväsendets natur”
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Underrättelsecykeln beskriver den repetitiva, fortlöpande process som utnyttjas
för att producera underrättelser. Det finns inte några skarpa gränser mellan cykelns
olika delar. Det kan dessutom finnas flera ”småcykler” i den stora om man måste göra
omtag när det exempelvis saknas underlag för den fortsatta analysen. Processen kan
därför tidvis rentav vara reversibel. Det förutsätter dock att tid finns härtill. Men den
egentligen icke existerande uppdelningen kan skapa en förståelse av interaktionen
mellan de olika arbetsmomenten i underrättelsetjänstens verksamhet. Rådata eller en
information behöver inte heller passera hela cykeln innan den delges som en
underrättelse. Exempelvis kan ett flygspaningsfoto levereras direkt till avnämaren om
behov föreligger. Sak samma med en ”resenär” som avlägger rapport direkt vid
hemkomsten. Analysfasen kan också börja redan i sammanställningen av data och
information och sedan drivas vidare i flera steg. Men egentligen ingår också ett
analysmoment i planeringsfasen, ”analys av uppgiften” och vad den kräver. Det måste
påpekas att avnämaren här måste göra klart för sig vilka beslutssituationer som kan
förutses och i vilken totala situation de skall verkställas. Det är nämligen inte självklart
att detta inses. Särskild vikt läggs fortsättningsvis vid avsnitt som behandlar analys,
delgivning och uppföljning. 

Några kommentarer görs som också är tillämpliga på det redan skrivna. CCIRM utgör
gränssnittet mellan avnämaren och insamlaren eller källan, som även är tänkt att
kunna hantera hastigt uppkomna underrättelsebehov. Processen är inte heller nivå-
beroende. Exempelvis kan en brigad få tillgång till strategisk satellitinformation, ett
högkvarter kan få information från en enskild postering om det är motiverat. 

Processen anses tillgodose följande:

• Underrättelsebehoven fokuseras mot den ställda uppgiften

• Hushållning med underrättelsekällor

• Klarlägger om ytterligare avnämare behöver underrättelsen

Det ovan i underrättelsecykeln efterlysta finns i en mer utvecklad form i det anglo-
saxiska begreppet CCIRM Det står för Collection Co-ordination and Intelligence
Requirements Management, då med betoning på ”management”. Hur processen är
tänkt att fungera framgår av principskissen på omstående sida.
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Figur 14. CCIRM-proceduren efter The 1999 HSA (UK) ISTAR conference (hos författaren).

Men inom NATO fungerar CCIRM egentligen inte utan processen medför dubbel-
arbete. Vi skall också vara medvetna om att någon gemensam underrättelsetjänst inte
finns i NATO. Den är en rent nationell angelägenhet, låt vara att samverkan före-
kommer när det finns någon form av intressegemenskap. Nationellt är CCIRM
emellertid en användbar arbetsform som även borde beaktas av oss.

Det måste påpekas att arbetsgången under förädlingsprocessen i underrättelsecykelns
bearbetande och analyserande delar bör bedrivas i samma form och ordning oavsett art av
underrättelse som skall tas fram. Däremot kan hypotesformuleringar, teorimodeller,
analysverktyg samt urval av relevanta basunderrättelser, ställda mot nyinhämtade data
och informationer, uppvisa stora variationer inom denna formaliserade process. Detalje-
ringsgraden och sprången mellan de olika tankeleden kan också variera, ungefär som
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innehållet och antal led i ett matematiskt bevis eller ett högnivåspråk för dataprogram-
mering. Men logiken måste hänga ihop. Men det ovan nämnda strider dock inte mot
reversibiliteten i övrigt. Detta oavsett om det gäller gamla eller nya hotbilder.2 

6.2 Efterfrågan och planering, relevanta frågeställningar

Underrättelsecykelns första del består i planering och inriktning. Innan planer och
inriktningar upprättas, måste vi definiera problemet som skall behandlas, att klarlägga
underrättelsebehovet. Vilka frågeställningar är aktuella? Vilka beslut skall fattas och när, är
det tidskritiskt? Vad är det som skall undersökas? Vilka resurser krävs, och vilka står
till förfogande? Har vi egentligen redan den efterfrågade underrättelsen, eller krävs
omfattande insatser av mycket exklusiva resurser?3 

När underrättelse- och resursbehoven är klarlagda, ställda mot tillgängliga resurser,
upprättas en underrättelseplan som innehåller beslut i stort, riktlinjer och inhämtningsplan.
Utöver vad som ovan nämnts, och i FM UndH del 1, ingår i planeringsprocessen att
söka i de egna databaserna om exempelvis erforderlig, kanske tillräcklig, basinforma-
tion redan finns tillgänglig. Den efterfrågade underrättelsen kanske finns bearbetad
och klar i relevant form. Den senare kan, för övrigt, också utgöra ett underlag för en
uppdatering, revidering, om den hunnit bli något inaktuell. Som exempel kan nämnas
periodiska sammanställningar och prognoser.

Egna disponibla resurser måste också identifieras, vilka källor och inhämtnings-
metoder som kan utnyttjas och avdelas för uppgiften. I förekommande fall fastställs
vilka hemställanden till andra myndigheter och organisationer som måste göras. Dess-
utom bestäms de tidsramar som gäller för uppgiftens lösande, samt vad det hela får
kosta. Således gäller det att ha det egna underrättelseläget klart för sig.4 

Det är viktigt i detta sammanhang att frågeställningarna är relevanta och inte för
komplicerade. De måste dessutom tänkas igenom noga så att vi inte råkar ut för att i
och för sig få svar på det vi frågar om, men inte om det vi egentligen borde veta.
Orsaken är att frågan är fel ställd, fel formulerad, eller helt irrelevant i sammanhanget.
Det är dessutom viktigt att vara medveten om att resurserna är begränsade för under-
rättelseverksamheten. De räcker sällan till för att få alla frågeställningar besvarade eller
önskningar uppfyllda. Hårda prioriteringar är nödvändiga. Om det är underlag för beslut,
eller ställningstaganden som efterfrågas, kan nedanstående fyra principiella frågeställ-
ningar vara en vägledning. De två första är utformade fritt efter Sun Tzu.

• Vid anfall: sök klarlägga fiendens svaghet.

• Vid försvar: sök klarlägga fiendens styrka.

• Vid internationella operationer: aktörernas styrka och svaghet, asymmetriska
krigsformer.

2. Jmf p. 3 ”Underrättelseväsendet”
3. Se även p. 3 ”Underrättelseväsendet” samt p. 5.1 Den grundläggande principen”
4. Efter Joint-Pub 2–0, II–4
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• Vid neototala krig med diffusa aktörer också deras verkliga identitet.

Underrättelsefrågorna måste ställas i sådan form till inhämtande delar att de förstår
vad som skall göras eller vilka slags fakta som skall sökas. Underrättelsen – informa-
tionen – eller indikationen härpå – ställs mot indikatorer som kan ge upplysningar – om
än indirekta – rörande det som söks. Samverkan med inhämtande organ måste ske så
att informationssökandet svarar mot frågeställningen, och möjligt att genomföra,
vilket leder till nästa punkt. Upplösningsgraden och detaljrikedomen är direkt be-
roende av avnämarens krav. De varierar allt från en enkel sammanställning över fasta
installationer med läge och användningsområde (kan vara svårt nog inhämtnings-
mässigt) till mycket detaljerade för att ett specialförband skall kunna genomföra en
specifik insats. (”Var finns hålet i staketet?”) 

Inom NATO tillämpas numera en arbetsmetod Joint Intelligence Preparation of the
Battlespace, JIPB, som går ut på att i underrättelsecykelns planeringsfas identifiera alla
faktorer som kan påverka framtida handlande, ”vad jag vet” och vad som är nödvän-
digt att veta för att kunna fatta goda beslut i tid. Allt för att stödja operativ planlägg-
ning enligt Guidelines for Operational Planning, GOP.5 Det är det mycket viktigt att påpeka att
JIPB är en synnerligen väsentlig komponent i GOP och genomförs parallellt och helt integrerat med
övriga delmoment. JIPB är faktiskt halva GOP-processen ända tills operationsplanen utarbetas.
Nu i skrivande stund, pågår en anpassning för att underlätta ett underrättelsesamarbe-
te i samband med svenskt deltagande i internationella operationer. JIPB har tidigare
omnämnts i p. 3.3 ”Klassiska behov under nya premisser”. 

JIPB-processen indelas i tre eller fyra faser som i en logisk sekvens avser att göra
det möjligt att förstå stridsrummets olika egenskaper, inbördes dialektiska relations-
förhållanden och logiska sammanhang mellan dimensionerna, och som en naturlig
följd deras betydelse för krigets förande.6 I underrättelsearbetet syftar detta till att
söka klarlägga och värdera vilka syften och mål samt handlingsmöjligheter en
motståndare, eller en eller flera aktörer, kan tänkas ha och vilka underrättelsebehov
som finns för att komma underfund om dessa. JIPB är också tänkt att kunna
användas om inventering och analys skall göras oavsett om det rör sig om den
storstrategiska nivån, den operativa eller den rent taktiska. Den är dessutom
användbar i andra krigsformer än de vi normalt har beaktat i militära sammanhang.
Planläggningen sker inte i ett vakum utan integrerat och fortlöpande inom ramarna
för hela den operativa planeringen. Om JIPB-resultatet görs tillgängligt för lägre
operativ nivå, påskyndas hela processen för hela planläggningen.

Den första fasen består i att klarlägga operationsområdets yttre begränsningar. Det
kan väl tänkas vara ganska enkelt geografiskt. Men om vi delar upp det i det rena
operativa ansvarsområdet och det omgivande intresseområdet blir det svårare. Med
intresseområde förstås det område från vilket motståndaren på något vis kan påverka
mig. Om vi betraktar de olika dimensionerna längd, bredd och höjd, matematiskt och

5. Denna planeringsmodell är också under införande i den svenska krigsmakten. På FHS sker plane-
ringsutbildningen i GOP-processen och på underrättelseprofileringen i JIPB-modellen.

6. Tre faser = brittisk modell. Fyra faser = amerikansk modell (som behandlas vidare här).
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kartografiskt uttryckt i X-, Y- och Z-led, samt dessutom lägger på den elektro-
magnetiska och cyberdimensionen, ses genast att området blir olika stort i de olika dimen-
sionerna. I de mest uttalade fallen kan de sträcka sig från det rena ansvarsområdets
begränsningar för exempelvis ett fördelningsområde, till intresseområdet i hela
världen varifrån ett angrepp kan riktas mot en vital svensk funktion, exempelvis från
Auckland på Nya Zeeland via cyberrymden.

Den andra fasen består i att klarlägga operationsområdets skilda karaktärer. Den
föregående fasen var mer översiktlig. Men nu är det dags att höja konkretiserings-
graden och öka detaljrikedomen. Det är viktigt även om vi bara skall hålla oss inom de
tre reella dimensionerna. Där är det en fråga om att utvärdera ekonomiska, demo-
grafiska, militärgeografiska samt infrastrukturella och produktionsmässiga förutsätt-
ningar för att kunna genomföra ett krig eller en operation. Dessutom inräknas även
den kosmiska när den tredje dimensionen behandlas. Allt utförs in i minsta detalj, om
det är möjligt och bedöms nödvändigt.

Det läggs numera mycket stor vikt vid de mer osynliga och virtuella dimen-
sionerna, de elekromagnetiska och cyberrymderna. I det senare fallet lägger man sär-
skild vikt vid att studera hård- och mjukvaran, vilka data som hanteras och hur, proce-
durer samt inte minst ”våtvaran” – den mänskliga hjärnan som inrymmer operatörens
tankar och begreppsvärld och intellektuella kapacitet.7 

Den verkligt intressanta dimensionen är den mänskliga, kulturella och andliga, religiösa
dimensionen, eftersom den i alla tider genomsyrat alla överväganden om motståndaren.
I JIPB-processen läggs mycket stor vikt vid denna. Den består av ”mjukare faktorer” i
form av organisatoriska eller mer informella nätverk. De fungerar såväl inom som
utanför gällande hierarkiska befälslinjer. De mer eller mindre strukturellt amorfa
nätverken svarar för det intellektuella tankeutbytet där kanske de innersta motiven och
bevekelsegrunderna för ett handlande förmedlas. Underrättelser om dessa torde
emellertid vara mycket svåra att få i form av direkta observationer och informationer. 

Tidsdimensionen behandlas litet utförligare. Den uppfattas inte lika. Innan den tidig-
moderna eran syntes tiden vara fast i ett evigt kretslopp. Det fanns inte heller någon
klar gräns mellan förflutenheten, nuet och det tillkommande. Uppfinnandet av funge-
rande ur som delade in tiden i allt mindre delar kom att förvandla tiden från cyklisk till
linjär, mekanisk och helt abstrakt. Med industrialismen och järnvägarnas tillkomst
blev världsurets takt en helt annan, den gamla världens lugna livsrytm förlorades.
Tiden blev gemensam, och kom att bli en egen drivkraft i krigföringen. Det visade sig
inte minst i det första världskrigets inledning. Mobiliseringen drevs nästan helt med en
egen inneboende automatik som inte gick att hejda. Men uppfattningen om den
cykliska och eviga dimensionen i tiden lever vidare, inte minst i Ryssland och i dess
religiösa liv.8 

7. Om ”våtvara”: Se vidare Wik, M., KKr Va nr 3/99, ”Informationsoperationer – en strategi för fred; 
informationsoperationer – en avgörande spjutspets i krig”

8. När det gäller tankarna om Ryssland se Bodin, P A., Ryssland och Europa: en kulturhistorisk studie 
(Stockholm 1993).
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Slutligen analyseras i denna fas allt, i en sammanvägd form, för att bedöma vad
stridsrummet ger för möjligheter att föra krig – för mig själv och för motståndaren. 

Den tredje fasen består i att klarlägga styrkerelationen mellan egna och motstånda-
rens vanligtvis väpnade resurser, då inte bara i numerär. Den senares styrka och svag-
het söks, uttryckt som Schwerpunkt eller numera Center of Gravity ungefärligen tyngd-
punkt, det centralaste av begreppen inom NATO. Det används allt mer i en överförd
bemärkelse som allt mer närmar sig Sun Tzu:s tankar om styrka och svaghet hos sig
själv och motståndaren. Problemet med att använda ett begrepp översatt, därmed i en
annan betydelse än som egentligen menas, är att man fångas i sin egen tankevärld, inte
författarens. Det är också viktigt att identifiera vilka delmål som måste uppnås för att
slå mot motståndarens ”center of gravity”, numera benämns de decisive points. (Se även
tidigare p. 4.3.5 von Clausewitz.)

Den fjärde fasen består i att söka identifiera motståndarens handlingsmöjligheter,
samt vilka syften och mål denne kan ha. Vi kan dela upp den i två delar. 

Motståndarens handlingsmöjligheter: De kan fås ur resultatet av kapacitets-, transport-
och styrketillväxtberäkningar. Det bör särskilt påpekas att de slutsatser som kan dras
rörande handlingsmöjligheterna ofta grundar sig på dessa beräkningar som också ger
tidsförhållanden. Sämsta tänkbara scenario äger rum under ostörda förhållanden för
motståndaren. Således är det lämpligt att utföra beräkningarna i flera alternativ, då inte
enbart ostörda respektive störda förhållanden. Dessutom måste frågorna om hur
informationskrigföring kan ingå i, eller stödja operationen beaktas. 

Motståndarens sannolika handlande: Här redovisas det handlingsalternativ som be-
döms farligast för oss, då efter en värdering av motståndarens bedömda syften och
mål sett till den strategiska situationen i stort. De kan vara flerfaldiga eller alternativa
beroende på händelseutveckling oavsett om det är på kort eller lång sikt. Det massiva
kärnvapenangreppet är givetvis farligast oavsett vilket, men inte nödvändigtvis det
som är mest optimalt i sammanhanget. På operativ nivå kan det dessutom vara lämp-
ligt att studera flera tänkbara alternativ som dessutom kan alternera under opera-
tionens genomförande. Genom att följa upp händelseutvecklingen kan klarhet kanske
vinnas vilket alternativ som kommer att behöva utvecklas vidare som huvudriktning.

Det är också nödvändigt att man har genomfört en analys av motståndarens
underrättelsekapacitet: Vad har denne för möjligheter att upptäcka våra svagheter?
Klarar denne av det, kommer angreppet sannolikt att riktas mot dessa. I samband
med detta är det också mycket viktigt att beakta motståndarens intellektuella och
kulturella förutsättningar och vilka andra mer eller mindre rationella eller strukturella
drivkrafter som är vägledande för dennes beslut och handlande. Det är nu risken för
felbedömningar är störst, särskilt om vi utnyttjar egna tankemodeller på motståndaren i stället för att
utnyttja dennes. Det är mycket svårt – eller omöjligt – att tränga in i den egentliga tanke- och
beslutsprocessen hos motståndaren i planeringsskedet. 
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Figur 15. JIPB: s plats i beslutsprocessen.

6.3 Insamling, inhämtning och sammanställning

6.3.1 Allmänt
Nästa viktiga del i underrättelsecykeln består av inhämtningen, det vill säga data- eller
informationsinsamlingen. Den är viktig för att kunna basera den fortsatta analysen
eller bedömningen på fakta i görligaste mån – inte på tro och tyckande. Vi får inte
förlita oss för mycket, eller enbart på erfarenhet. Det kan ju visa sig att det går att få
fram tidigare okända eller svåråtkomliga fakta, som kan vara synnerligen relevanta.
Men verkligheten kan också ha förändrat sig sedan sist. Det bör påpekas att data- och
informationsfusionen egentligen också är ett led i sammanställningsprocessen, särskilt
när datafusionen, aggregeringen övergår till sortering sakvis och informationsfusion.
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Figur 16. Det sovjetiska signalspaningsfartyget av ”Balzam”-klass. Fem fartyg byggda åren 1978-84 på 
Yantar-varvet, Kaliningrad. Ett exempel på en kvalificerad inhämtningsresurs. Foto: FHS/MHA-bildarkiv.

6.3.2 Metoder för inhämtning
Här skall inte redovisas alla slags källor som kan utnyttjas. Men viktigt är att inhämt-
ningen regelmässigt bör ske genom utnyttjandet av flera källor. Underrättelsebehoven
kan därmed säkrare tillfredsställas, och risken för vilseledning kan begränsas. För att
få en frågeställning allsidigt, eller åtminstone tillräckligt, belyst bör även av detta skäl
flera källor utnyttjas. Ytterligare ett skäl är att en källa, som är relativt grov i sin upp-
lösning kan användas för att detaljinrikta andra källor med högre upplösning, som kan
vara av samma slag men inte behöver vara det.

Ett exempel: Lågupplösande jordresurssatellitscener, kombinerade med underlag
och pejlkryss tillhandahållna från signalspaningen, kan ge underlag för inriktning av
högupplösande fotospaningssatelliter, flygspaningsföretag eller en observatör som
sänds till platsen ”för att lyfta på locket”. Vi ser här två ytterlighetstyper av källor:
Fotospaningssatelliten som ger underlag för fjärranalys och kunskaparen som verkar i
eller vid målet. Denne kan vara av två slag, infiltratören eller förrädaren som värvats.
En grundregel är att desto högre upplösningsgrad en sensor har, oavsett slag, desto
noggrannare måste inriktningen vara. Sökområdet minskar omvänt exponentiellt med
motsvarande ökning av upplösningsgraden. Val av källa, eller sensor är också
beroende på insatsfrekvens, fast – flexibel; ledtid från order om insats till leverans av
data eller information, samt i vilket medium den skall operera. 
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Ytterligare exempel: En fotospaningssatellit passerar ett givet målområde på fast
tidtabell (oftast). Målet kan dessutom vara molnbetäckt. Ett flygspaningsföretag kan
insättas när det behövs, men svårligen över annan stats territorium i fred, folkrättsligt
sett. Företaget måste i så fall insättas ovanför luftförsvarets höjdtäckning. Det är dess-
utom ofta så att insatser av ovan nämnt slag kräver förberedelser i form av informa-
tionssökning i databaser och arkiv, litteraturstudium, förberedande rekognoscering i
geografiska databaser, kartor och sjökort, samt i samtal med individer som har känne-
dom om relevanta sakförhållanden. Vi ser här att ett flertal källor och informations-
bärare, av vitt skilda slag, kan behöva kombineras för att lösa uppgiften.

Vi skall inte heller dra oss för att utnyttja en informationsbärare, bara för att infor-
mationen är av gammalt datum. Frånsett att informationen kan vara den enda till-
gängliga, kan den dessutom vara fullt tillräcklig och relevant.9 

Ett historiskt exempel: De allierades framgångar i ”Slaget om Atlanten” under
andra världskriget var inte enbart ett resultat av framväxande teknisk och numerär
överlägsenhet. Grunden bestod i ett långsiktigt och omfattande underrättelsearbete
som pågick i åratal.

De olika slagen av källor och informationsbärare, och hur de skall utnyttjas finns
beskrivna i allehanda reglementen, instruktioner och manualer med varierande sekre-
tessgrad. De redovisas därför ej här.

Figur 17. Ett tidigt foto av en sovjetisk TU 22 M från bombregemente Tartu, fotograferad av svensk 
incidentjakt med handkamera. Ett exempel på ett resultat av en enkel, men värdefull inhämtningsinsats. 

Foto: FHS/MHA-bildarkiv.

9. Se exempelvis vidare i UndH F del 2 Underrättelsetjänsten i fred på central och regional nivå (H) 1991 samt 
Joint-Pub 2–0 och 2–01
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6.3.3 Sammanställning
Vi har tidigare nämnt data och informationsfusion i p. 5.3.2 ”Underrättelserelaterade
begrepp och sammanhang”. Begreppet ”aggregering” kan också användas. Samman-
ställning övergår ”smygande” till bearbetning.10

Första delmomentet består av insamling och grovsortering av inhämtade data och infor-
mation. Materialet består av text och bild, samt andra slag av informationsbärare som
finns vid arkiv och expeditioner eller bibliotek av skilda slag. Det kan vara såväl lottat
som olottat, hämtat från stående sökprofiler och tillfälliga sökningar. Det utsökta och
granskade materialet placeras i egendefinierade ”fack” (egen struktur). ”Sökbegrepp”
(registerhänvisning) knyts lämpligen till materialet. Dessa delges vid behov till be-
höriga. Ett särskilt problem består i att sortera ut information av ren nonsenskaraktär
som blir allt vanligare i takt med informationssamhällets utveckling. En metafor:
”Den brytvärda malmen innehåller mer sten än tidigare”.

Andra delmomentet består i värdering av grovsorterad information (jmf föregående
stycke) och lagring av grundinformation. Värderingen sker med avseende på sakriktighet
och tillförlitlighet. Kompletterande anteckningar och kommentarer tillförs. Därefter
lagras informationen med åsatt sökord.

Tredje delmomentet består i sammanställning, sortering av informationen. Det kan ske i
en periodisk eller intermittent eller uppkommen form (”nytt fack”). Informationen
sorteras lämpligen också ämnes-, områdes- och sakvis. Det innebär också att informa-
tionen kan, bör åsättas flera sökbegrepp. Lagringen kan då ske i ”flerdimensionella matri-
ser”, åtminstone i digitala databaser. Återsökning och fortsatt sammanställning enligt
nya kombinationer av sökbegrepp kan då utnyttjas för att finna nya, kanske dolda
orsakssamband av värde för den fortsatta bearbetningen och analysen. Efter samman-
ställningen övergår processen till ren bearbetning och analys. Det är framför allt i
detta led av bearbetningen som ”spionen lägger pussel” inte är en tillämplig arbetsform,
eller adekvat metafor.11 Pusslet är mer eller mindre ofullständigt och oftast hopblan-
dat med andra ofullständiga pussel. 

6.4 Bearbetning och analys

6.4.1 Allmänna förklaringar
Underrättelseprocessen övergår från att data fusioneras till information, till informa-
tionsfusion, bearbetning och analys till en underrättelse.12 Redan bearbetningsfasen
innehåller en rad analytiska moment av varierande dignitet. Bearbetningen kan indelas
enligt följande:13 

Bearbetning är den process då tillgänglig information omvandlas till en under-
rättelse. Den består i sammanställning (data- och informationsfusion) värdering samt
analys av information avseende motståndare, främmande makt eller annan aktör för

10. Avsnittet utgör en mycket tvättad bearbetning av ”ORION: Bearbetning logistik, grov lösning”
11. Se p. 5.3.3 ”Empiri”
12. Se även p. 5.3.2 ”Underrättelserelaterade begrepp och sammanhang”
13. Huvudsakligen efter FM UndH del 1
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att klarlägga – eller bedöma – läge, verksamhet, stridsvärde samt handlingsmöjlig-
heter. Bearbetning kan indelas i grundbearbetning, verksamhetsbearbetning och
särskild bearbetning. 

Grundbearbetning sker med syfte att ge grundvärden som underlag för fortsatta
överväganden, även benämnt basunderrättelser. Dessa behöver inte komma till
omedelbar användning i en fortsatt analys. Men finns de inte tillgängliga blir analysen
ytlig, ofullständig, eller helt missvisande när den väl utförs. Den del som exempelvis
omfattar att geografiskt bestämma identifierade objekt kallas lägesbearbetning. Verk-
samhetsbearbetning är den del som syftar till bearbeta genomförd eller pågående
verksamhet.

Särskild bearbetning är en selekterad bearbetning av ett särskilt objekt, ämne eller
område, exempelvis utvärdering av en övning.

Analys är definierat som en process där ett problem delas upp i sina beståndsdelar,
jämför med begreppet inom kemin. I underrättelsehänseende avses en fördjupad
arbetsprocess, grundad på basunderrättelser och andra informationer för att utarbeta
beslutsunderlag eller, i enlighet med p. 5.1 ”Den grundläggande principen”, att skapa
förståelse av och största möjliga insikt om en motståndare, eller aktörer i omvärlden.
Det kan röra sig om att klarlägga egentliga orsaker till ett skeende, som vid första
påseende verkar ganska banalt. Processen påminner också om en syntes, där flera
detaljunderrättelser av skilda slag sammanställs och vägs mot varandra. Syntes kan i
underrättelsesammanhang anses vara synonymt med sammanfattning.14 Nedan be-
skrivs olika former av analys.

En viktig metodologisk princip är värd att påpeka redan nu. Om en komplicerad
frågeställning skall behandlas är det ofta lämpligt att låta utföra parallella analyser.
Dessa skall helst göras oberoende av varandra, såväl avseende utnyttjande av
basunderrättelser och metoder. Resultaten jämförs därefter. Om det föreligger en
samstämmighet har en första rimlighetskontroll blivit utförd.15 Det bör också påpekas
att även mer spekulativa eller kontroversiella hypoteser kan prövas på detta vis. Att
låta någon av analysgrupperna fungera som djävulens advokat, och ifrågasätta de mer
accepterade analysresultaten kan faktiskt vara fruktbärande, särskilt om de tillåts tänka
som motståndaren eller aktörerna eller helt fritt.16 Olika former av spel är också an-
vändbara då exempelvis hypoteser i scenarioform skall prövas i realiserbarhetshänse-
ende.

En ytterligare aspekt på sammanställning och bearbetning är den strikta ansvars-
fördelningen avseende vem som är behörig att ta del av, att uppdatera eller lägga in ny
information, samt att sköta registervården eller databashanteringen. Detta kan upp-
fattas som trivialt, men är av särskild vikt för datoriserade system. Det skall endast vara
en instans som ansvarar för att exempelvis lägga in information som är så pass bearbetad
att den skall vara tillgänglig inom hela underrättelseorganisationen och dess avnämare
i mån av behörighet. Men det betyder inte att alternativa, eller skenbart oväsentliga

14. Se även p. 6.6 ”Slutsatser och synteser”.
15. Se p. 6.7 ”Uppföljning och kontroll, samt återkopplingar”
16. Utöver föregående fotnot, se även p. 5.4.3 ”Självkritik” 
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informationer ”överblivna pusselbitar” saklöst kan förkastas och slängas. De måste
kunna återsökas när behovet bedöms påkallat. Ännu viktigare är detta då databasens
struktur, sökrutiner och parametrar skall ändras. Tidigare lagrad information skall
kunna återsökas. Utsökningar och jämförelser som sträcker sig över så långa tids-
epoker att sådana strukturella förändringar skett måste fortfarande kunna utföras. Det
skall således finnas vad vi skulle kunna kalla omvandlings- och synonymtabeller. Ett särskilt
problem erbjuder beräkningssystem, av skilda slag, om beräkningsformler eller metoder
förändras. Kapacitetsjämförelser, exempelvis, måste likväl kunna jämföras för att
studera långsiktiga trender för att extrapolera möjliga framtida tendenser.

Det finns en uppsjö av analytiska metoder och verktyg som är användbara i under-
rättelsesammanhang. Den vetenskapliga litteraturen är mycket rikhaltig. Några av
dessa beskrivs nedan utan att för den skull göra något som helst anspråk på full-
ständighet. I den rena bearbetningen är utnyttjandet av hypoteser och prövning av
dessa mycket användbara, så även användandet av matriser, fallstudier och scenarios.
Trendframskrivningar är användbara, men bör användas med viss försiktighet.

6.4.2 Hypotesprövning
Hypotesprövningen är kanske den mest användbara analysmetoden i underrättelse-
sammanhang. Den har en direkt koppling till underrättelsecykeln särskilt avseende
den repetitiva processen som är naturlig för återkopplingen. Det som tidigare be-
skrevs översiktligt i p. 5.3.4 ”Prövning av teori och empiri” förtydligas i nedanstående
metod med arbetsmomenten i ordning: (efter Jarrick. A., Söderberg, J., Praktisk
historieteori: Formuleringen av teori och hypoteser), och vi tar upp Söderbergs behandlade
moment: 

1. Vad är det som den egna teorin uttalar sig om? Vilken är de centrala hypotesen?
Den bör kunna sammanfattas i en eller ett par meningar.

2. Hur skulle de empiriska iakttagelserna se ut om denna hypotes vore felaktig?

3. Vilken alternativ teori som avvisas av den egna teorin kan formuleras för att
förklara samma företeelser? Vilken hypotes leder den fram till ?17 

Detta rymmer en moralfråga. Finns det något i sättet att formulera den alternativa
teorins hypoteser som gör att denna redan i utgångsläget – innan den empiriska pröv-
ningen gjorts – hamnar i ett oförmånligt läge? Är med andra ord formuleringen gjord
på ett intellektuellt hederligt sätt? Är den alternativa teorin möjlig? Men frågeställ-
ningen är lika relevant för den ursprungliga teorin!

4. Vilken empirisk information skulle vara oförenlig med den alternativa teorin?
Hur överensstämmer eller skiljer den sig från de iakttagelser som skulle mot-
säga den egna hypotesen?

17. Jmf p. 6.7 ”Uppföljning och kontroll, samt återkopplingar” och p. 6.8 ”Efteranalys” 
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5. Verkar det rimligt att rikta in teoriprövningen mot skillnaderna mellan den egna
hypotesens förutsägelser och de förutsägelser som görs utifrån den alternativa
hypotesen?

Operationaliseringen innebär att ta ställning till:

6. Går det att empiriskt genomföra den ovanstående prövningen? Vilket underlag
vore lämpligast? Denna punkt utgör grund för inriktning för att ställa
kompletterande frågor till källor och inhämtande underrättelseorgan om infor-
mationen saknas helt eller delvis.

7. Vilka operationaliseringar svarar mot vilka teoretiska begrepp?

8. Kan det vara så att den valda operationaliseringen gynnar den egna hypotesen
på bekostnad av andra hypoteser? Denna fråga motsvarar i operationaliserings-
skedet den moraliska aspekten i fråga 3) ovan.

Så kommer vi till konfrontationen mellan hypoteserna och det empiriska underlaget

9. Vilka empiriska indikationer kan tolkas som stöd för den egna hypotesen och
vilka stöder mothypotesen? Vilka iakttagelser bör tolkas som ett avvisande av
den ena respektive den andra hypotesen?

10. Det kan visa sig att underlaget inte är lämpligt för att belysa de frågor som
ställts. Men en förnyad granskning av materialet kan ge andra uppslag. Med
ökad erfarenhet och träning i att ta sig ur uppkörda tankespår kan under-
rättelsebearbetaren och analytikern ställa nya frågor och skapa nya hypoteser,
sådana som den aktuella teorin ej hade förutsett. Således att ikläda sig rollen
som ”djävulens advokat”. 

Till slut bör den gjorda prövningen utvärderas, och analytikern bör då ställa sig frågan
om teorin bör ändras:

11. Är avvikelserna från det förväntade så betydande att teorin behöver
modifieras? Hur skall avvikelserna tolkas? Vilka blir de teoretiska konsekven-
serna av den empiriska prövningen i underrättelsehänseende, hur påverkas
exempelvis underlaget för ett beslut och därmed också beslutet? Finns det iakt-
tagelser som bör generera nya frågeställningar eller teoretiska uppslag, och
därmed förnyade inriktningar?
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6.4.3 Subjektiv – objektiv analys18

Underrättelseanalyser är ofta inriktade på att erbjuda objektiva beskrivningar av den
internationella omvärlden eller någon av dess aspekter. Dylika studier har sannolikt i
vetenskapsteoretisk mening en positivistisk grundsyn. Omvärlden ”finns därute” och
kan belysas genom att information om de internationella förhållandena samlas in på
ett metodiskt korrekt sätt. Den i denna mening objektiva ansatsen kan se ut på
mångahanda sätt. Antingen kan den utgöra en okomplicerad beskrivning eller också
genomföras med hjälp av sofistikerade teoretiska ansatser och metodologiska grepp. 

Emellertid kan omvärldsanalysen också grunda sig på uttalat subjektiva bedöm-
ningar. En sådan inriktning av analysen kan ha olika motiv. I studier av olika slag av
risker, såsom mellanstatliga eller andra typer av konflikter, kan attitydmätningar
avseende hur politiska ledare, experter eller befolkningar ser på dessa, vara viktiga
inslag i bedömningar av troliga utvecklingar eller möjliga kriser. 

Ett annat skäl till en subjektiv inriktning på analysen kan vara bedömningen att en
viss efterfrågad information om den internationella utvecklingen i något avseende
inte lätt kan erhållas med objektiva metoder. Detta kan antas vara fallet när den
önskade analysen skall ha inslag av bedömningar. I underrättelsehänseende försvåras
inhämtningsprocessen dessutom av objektet vidtaget sekretesskydd, samt i övrigt
döljande och vilseledande åtgärder. 

6.4.4 Tidsaspekter och perspektiv19

Underrättelseanalysen kan, men behöver inte nödvändigtvis vara framtidsinriktad. De
beslutsfattare som efterfrågar en analys kan också vilja få klart för sig hur läget faktiskt
är i dagsläget. Analysens tidsaspekt har två skilda dimensioner. Den ena har att göra
med vilket tidsperspektiv de undersökningar har som ingår i själva analysen. Beskriver
de aktuella förhållanden? Strävar de att förutse framtida tendenser eller utvecklingar?
Utgör de analyser och värderingar av historiska fall? Den andra tidsdimensionen
sammanhänger med vilket slags processer som analysen är kopplad till, dagliga beslut,
krishantering, förvarning eller långsiktiga beslut och planering. 

Analysens tidsaspekt, med sina två dimensioner, representerar olika kombinationer
mellan de två faktorerna analysens utnyttjande respektive tidsperspektiv. Med avseende på
utnyttjandet kan tre användningsområden urskiljas. Det första alternativet är att
analysen skall ge stöd vid de avgöranden som inom en organisation gäller avgörande
frågor. Det andra alternativet är att analysen skall ge stöd i en krissituation. Slutligen
kan underrättelseanalysens resultat ge stöd åt planeringen av en krigsmakt genom att
identifiera möjliga, eller troliga hot mot landet i fråga. 

I allmänhet kan en underrättelseanalys förväntas ha samma tidsorientering som
den beslutsprocess, åt vilken den skall ge stöd. Emellertid måste det inte nödvändigt-
vis råda en sådan tidsmässig överenskommelse mellan å ena sidan analysens tids-

18. Detta avsnitt utgör en bearbetning av Sjöstedt, G., Omvärldsanalysens efterfrågefunktion (utkast till ett 
analysschema 1996, hos förf.).

19. Detta avsnitt utgör en bearbetning av Sjöstedt, G., Omvärldsanalysens efterfrågefunktion (utkast till ett 
analysschema 1996, hos förf.).
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mässiga inriktning och å andra sidan avsikterna med den inbördes relaterade besluts-
eller planeringsprocessen. Exempelvis hävdas att kreativ analys av historiska fall är det
bästa sättet att söka kunskap om framtida hot mot en nation. I sovjetrysk litteratur
utnyttjas ofta historiska exemplifieringar för att förklara företeelser och förlopp.20 Det
har varit vanligt att jämföra den historiska fallstudien med scenariokonstruktioner.
Det kan, har det hävdats, vid ett invasionsförsvar av Sverige vara mer konstruktivt och
idégivande att noga granska den tyska invasionen av Norge under andra världskriget
än att utgå från teoretiskt konstruerade angreppsfall. En framåtriktad analys kan å sin
sida under vissa betingelser vara motiverad som ett medel att underlätta en konse-
kvensanalys avseende aktuella förhållanden. Personer eller institutioner, vilka inte tror
att framtidsinriktade analyser är meningsfulla, kan välja att genomföra en nutidsorien-
terad lägesbedömning inte bara som stöd för aktuella beslut utan också för framtids-
planeringen. 

Vid val av tidsdimensioner borde de berörda beslutsfattarna idealt göra en nog-
grann kostnads-/nyttojämförelse av olika tänkbara möjligheter med utgångspunkt
från underrättelseanalysens syften och avsedda funktioner. I verkligheten sker inte
alltid en sådan noggrann utvärdering. Ett skäl kan vara att den organisation, som
genomför analysen har sedan tidigare utvecklade metoder vilka kommer att användas
även i fortsättningen. Ett exempel är de återkommande försvarsutredningarna i
Sverige, särskilt under efterkrigstiden före Sovjetunionens sammanbrott vid början av
1990-talet. Varje sådan undersökning byggde vidare på det resultat som uppnåtts i
tidigare utredningar, (utan egentliga omprövningar av de tidigare). Mycket av den
analys som ingick i en viss försvarsutredning gick ut på att granska vilka förändringar
som skett sedan föregående försvarsutredning, men hela tiden inom ramen för ett och
samma analysschema (efter Sjöstedt). Valfriheten vad beträffar analysens tidsaspekter
kan också begränsas av den professionella kultur och kompetens som dominerar den
organisation som utför – eller utifrån beställer – en analys.21 Exempelvis tenderar de
omvärldsanalyser som utförs inom UD att vara initierade lägesbedömningar. Organi-
sationer inom försvarssektorn, till exempel FOA, har i betydligt högre grad haft ambi-
tionen att utveckla metoder för framåtblickande omvärldsanalyser. 

Dessutom måste vi betrakta det organisatoriska perspektivet genom att belysa det med
följande exempel: Efter det att det sovjetiska marininfanteriet återuppsattes 1964,
ökade landstigningstonnaget drastiskt i Östersjön. Det togs som ett incitament på en
höjd ambitionsnivå. När man också studerade organisatorisk utveckling av marin-
infanteriet i ett taktiskt-operativt perspektiv visade det sig att samma förband skulle
kunna transporteras, men de hade fått tyngre materiel och utökad organisation, (rege-
mente omorganiserades till brigad). Det var samma förband som skulle kunna operera
i en hårdare miljö, med hänsyn till militärteknisk utveckling. Samma underrättelse kan
således leda till skilda slutsatser, beroende på betraktelsesätt. 

20. Se även 6.4.8 ”Fallstudier och scenarier”
21. Se även p. 5.4.3 ”Självkritik”
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6.4.5 Övergripande – tematisk analys
En omvärlds-/underrättelse-analys kan ha som huvuduppgift att ge en helhetsbild av
den omgivning, som den berörda organisationen befinner sig. Alternativet till den hel-
täckande analysen är tematiska studier, vilka koncentrerar undersökningen till specifice-
rade förhållanden eller utvecklingar av särskild vikt. I verkligheten är det svårt att dra
en tydlig gräns mellan dessa båda huvudkategorier av analys. 

En i bokstavlig mening heltäckande beskrivning av den internationella miljön är
inte genomförbar på ett meningsfullt sätt; selektion genom begränsningar är ofrån-
komliga. Svenska försvarsutredningar har i sina bedömningar ofta utgått från om-
världsanalyser, vilka kan sägas vara av den heltäckande typen. Dessa har givit en bild
av världsläget i stort. De har emellertid samtidigt också särskilt koncentrerat intresset
till sådana geografiska zoner, närområdet, i vilka händelseutvecklingar skulle kunna in-
träffa som drar in Sverige i en väpnad konflikt. 

De i grunden heltäckande försvarsutredningarna har också haft viktiga tematiska
inslag. Sådana var särskilt framträdande i de utredningar som genomfördes under det
kalla kriget. Ett huvudproblem med den tematiska ansatsen är emellertid att finna
relevanta och rimliga kriterier för valet av teman. Därvidlag har de historiska
erfarenheterna ofta varit vägledande. Rent tekniskt har den historiska erfarenheten
stora fördelar som kriterium för temaurvalet. Med stor exakthet kan förhållanden
utpekas som behöver undersökas exempelvis därför att de representerar någon form
av hot. Problemet med den historiska erfarenheten är att den är mycket tidsbunden.
Den kan därför ha inbyggda ”skygglappar” som försvårar upptäckten av nya problem
som hänger samman med de förändringar som skett i den internationella om-
givningen.22 Alternativet är problemmodeller uppbyggda på teoretisk grund.

6.4.6 Aktörs- respektive struktur-/processorientering23

Såväl övergripande som tematisk analys genomförs utifrån skilda teoretiska per-
spektiv. Det finns anledning att skilja mellan två grundläggande begrepp: aktörs-
respektive struktur-/processperspektivet. 

Aktörsperspektivet utgår från antagandet att den kritiska aspekten av omvärlden är
en uppsättning särskilt utvalda aktörer och deras handlande. Säkerhetspolitiska ana-
lyser är ofta aktörsorienterade. De är exempelvis inriktade på spelet mellan stor-
makterna, faktorer som militär styrka, deras intentioner och doktriner eller handlings-
kraft. 

Strukturperspektivet i analysen har under lång tid varit vanligt i exempelvis svenska
säkerhetspolitiska studier. Med struktur menas här under lång tid bestående eller trög-
rörliga förhållanden i den internationella miljön. En typ av struktur är regelverk eller
institutioner i internationella organisationer. En bestående maktbalans mellan två eller
flera stormakter utgör en annan form av struktur. I och med att kalla kriget upphörde
försvann emellertid de strukturella förhållanden som tidigare utgjort betingelserna för

22. Jmf p. 3.4 ”Vidgade hotbilder, transnationella hot”
23. Detta är en bearbetning av Sjöstedt Omvärldsanalysens efterfrågefunktion i tillämpliga delar.
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den säkerhetspolitiska omvärldsanalysen. har försvunnit. En alternativ tolkning är att
den relevanta strukturen inte försvunnit utan ändrat karaktär. De nya betingelserna är
inte synliga om de gamla analysmodellerna används. Om så är fallet är det mer ratio-
nellt att söka utveckla nya undersökningsmetoder än att helt ge upp strukturanalysen. 

Om strukturer kan vara svåra att urskilja utan hjälp av särskilda analysverktyg,
gäller detta i ännu högre grad för processer. Processer kan sägas vara förändringar över
tiden i strukturer vilka är resultatet av en definierbar interaktion mellan olika faktorer
eller aktörer. Exempelvis kan en förhandling inom EU, vilken pågår under längre tid
än bara några veckor beskrivas som en process. Detta måste dock ske med de
analysbegrepp som är härledda från en teoretisk definition av ”process”.24 Ett defini-
tionsutkast: Process är en övergripande benämning på de totala mönster av interaktion
som förekommer mellan aktörer inbegripna i exempelvis en förhandling. Uppfattad
på detta sätt är processen osynlig eftersom den inte är direkt observerbar på samma
sätt som en regeringsdeklaration. Däremot är (om man bortser från sekretess, med
mera) många av de element som ytterst bygger upp processen direkt observerbara, ex-
empelvis underrättelseindikationer, och mer uppenbara partsinlagor i en förhandling.

En processanalys fordrar en modell, eller åtminstone hypotes, som anger hur de
enskilda handlingarna av specifika aktörer skall kunna aggregeras till en helhet. En
enkel sådan kan vara inriktad på att enbart ”mäta” intensiteten i processen. Andra
formler kan indela den totala interaktionen i olika faser: exempelvis initiering,
problemanalys, och fastställande av allmänna målsättningar, sökandet efter formel för
principlösningar, med mera. Ytterligare slag kan ge besked om interaktionen drivs av
antagonistiska aktörer och deras egentliga drivkrafter, och därför tenderar att få
nollsummekaraktär eller om de snarare representerar ett utvecklat samarbete där
aktörerna är beredda att lita på varandra, exempelvis fred – kris – krig – vapen-
stillestånd – fred.25 

En aktörsorienterad ansats till omvärldsstudier kan tänkas tjäna som ett alternativ
till en struktur- eller en processanalys. Dessa olika angreppssätt kan emellertid
kombineras så att exempelvis uppläggningen av slutsatserna från en aktörsorienterad
analys görs avhängig av en tidigare utvärdering till kritiska strukturer eller relevanta
processer i ett komplext system.26 

6.4.7 Argumentationsanalys27

Författarens tillägg till Furustig hänför sig till underrättelseaspekterna, som inverkar
försvårande på en argumentationsanalys. Det finns två skäl för att utföra en sådan
analys. Det första skälet är det mest uppenbara, granskning av texten i en rapport som
består av en färdigbearbetad underrättelse i någon form. Det är här vi kan upptäcka
tendensiösa partsinlagor, vilka i och för sig är användbara om de motläses mot den

24. Se även p. 5 ”Teori och Empiri”
25. Se p. 3.4 ”Vidgade hotbilder, transnationella hot”
26. Se även p. 5.3.4 ”Prövning av teori och empiri”
27. Avsnittet är en bearbetning av Furustig, H., Informationsvärdering: källkritik och textkritik (Sundbyberg 

1994) p. 3.3 i tillämpliga delar.
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andra parten. Det andra skälet är att analysen kan utgöra en del i ett internremiss-
förfarande för att pröva hållbarheten i den producerade underrättelsen innan den till-
ställs avnämaren.

Själva syftet med analys av en argumentation är att avgöra om ett budskap eller
påstående är hållbart. Det förutsätter att innehållet (budskapet) formuleras i en pröv-
bar form, exempelvis en tes eller ett spetsargument – ”vad om det egentligen är frågan”.
Med spetsargument avses en formulering som sammanfattar vad diskussionen gäller.
Om texten saknar en egen sådan formulering är det läsarens sak att försöka tolka för-
fattarens avsikt och för hans räkning formulera en tes för att sedan undersöka om den
är hållbar. Det är i så fall naturligtvis viktigt att författarens och läsarens tolkning är
likvärda, läsarens formulering av tesen skall vara sådan att författaren skulle ha god-
känt den. I en underrättelserapport, där ett budskap återges, eller består av den ut-
arbetade underrättelsen, är det svårt att få en sådan verifikation. Det är emellertid inte
omöjligt. När tidigare hemligt arkivmaterial blir tillgängligt är det fullt möjligt och bör
utgöra en del i efteranalysen när ”facit blir tillgängligt” (se vidare p. 6.8) En annan sak
är om en text som saknar ett uttalat syfte är värd att analysera. Mot detta kan i under-
rättelsesammanhang ställas kravet på att söka och finna det egentliga budskapet som
kan döljas i något annat skenbart rimligt, så kallade undermeningar eller undertexter. 

Nästa steg är den sakliga och logiska prövningen av texten. Ett påstående är an-
tingen logiskt hållbart/ohållbart eller sakligt sant/falskt. I praktiska sammanhang är på-
ståenden ofta sammansatta och kan dessutom innehålla värderingar (värdesatser). Filo-
sofer har ofta olika uppfattningar om värderingars egenskaper; här kan hävdas att det
är något man är ense eller oense om; de har däremot inte egenskapen att vara riktiga
eller oriktiga. Påståenden kan således bedömas ur tre perspektiv: logiskt och sakligt,
samt värderingsmässigt. 

”Poängseger?” Det förekommer att sändare ser en fördel i att få ut ett budskap,
oavsett om budskapet efter en tid beslås med felaktigheter. I massmediala samman-
hang kan det vara en vinst i att komma först. I en debatt har den motdebattör ett
underläge som hela tiden spiller krut på att rätta till felaktigheter under tiden som
motståndaren hamrar in sitt budskap, eventuellt med nya felaktigheter. Det kan
således handla om att vinna tid (komma först med ett utspel, sedan gör följande
händelser att det är ointressant att komma med rättelser) eller att återupprepa ett
budskap (sant eller ej) för att skapa osäkerhet och misstänksamhet (exempelvis mot
myndigheter). I psykologisk krigföring och hithörande psykologiska operationer är detta en mycket
viktig komponent.

Halvsanningen hör till denna kategori. Tanken är att argumentationen skall vara så
övertygande att sakligheten inte behöver granskas närmare. Det kan vara så att en
sändare som får till ett budskap som är så genomroligt (elakt, satiriskt) att det spelar
mindre roll för läsaren om budskapet är sant eller inte. Det har i så fall ett
acklamatoriskt värde, ”träffar” en målgrupp eller får skrattarna på sin sida. Den typen
av ”argumentation” är förledande. Den kan i princip bemötas med samma metod,
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men svårigheten skall inte underskattas. Svaranden ligger trots allt i efterhand, därmed
i underläge. I underrättelsehänseende kompliceras bilden av att det inte alltid är möj-
ligt att gå i svaromål eftersom materialet ofta är av hemlig natur som inte kan redo-
visas öppet. Minkdebatten om den ”främmande undervattensverksamheten” utgör ett belysande
exempel. Den information som numera läggs ut på hemsidor och motsvarande, av
skilda organisationer och myndigheter, närmar sig denna kategori. Den är i och för sig
sann, men mer eller mindre tillrättalagd för att tjäna egna syften och därmed inte hel-
täckande, eftersom egentligen bara information som anses fördelaktig presenteras
eller framhävs. Omvänt döljs eller undertrycks sådan information som anses vara
negativ. Informationer i öppna källor måste därför granskas kritiskt. Här ges en modell för
argumentationsanalys, en mall lämplig att följa:

1. Tes, spetsargument, finns, finns inte, om ej kan rekonstruktion ske?
2. Återsök argumenten i texten, särskilj värderingar från argument.
3. Ordna och tolka argumenten för eller emot.
4. Logisk granskning av argumenten.
5. Faktamässig granskning av argumenten.
6. Bedömning, helhetsbild.

Vid prövning av argumentationen finns det skäl att tänka igenom om nödvändiga och
tillräckliga villkor är uppfyllda och beaktade. Håller förutsättningarna? Är slutsatserna
logiskt hållbara? Har författaren garderat sig mot rimlig motbevisning? Är
argumentationen entydig, eller är det så att den lika väl kunde föras till försvar för
någon helt annan tes? Är argumenten tendensiösa, exempelvis så att författaren
endast framhåller vad som styrker den tes han vill framhålla?

Det finns en mängd risker till fel och fällor som bör uppmärksammas. Att stödja sig
på auktoriteter främjar framställningen endast om argumenten är hållbara och
relevanta och korrekt återgivna. Att plagiera gynnsamma framställningar och
argument är förkastligt vad gäller att plagiera, däremot inte vad gäller att åberopa, om
det görs på rätt sätt. Det bör påpekas att användandet av lösryckta citat, stuvade hur
som helst så att källornas intention förvrängs inte är rätt sätt. 

Argument får inte stödja sig på det som de skall styrka (cirkelbevis) och bevisvärde
för en tes uppnås inte genom beskyllningar (personargument) mot opponenter.
Tilltron till en källa minskar om det exempelvis kan påvisas att källan står i
beroendeställning till en part, att källan ofta vinklat information, är okunnig eller i
övrigt är ensidig eller partisk. Tilltron till en debattör som källa kan av samma skäl
ifrågasättas, men tilltron till denne i egenskap av debattör måste grunda sig på
argumentens hållbarhet. Vad som gör detta svårt, argumentationsmässigt i logiskt
hänseende, är när argumenten vilar på en grund av fakta och observationer, men sak-
ligheten kan ju kontrolleras. För en underrättelseföreträdare blir situationen mycket
svår när egna argument i en underrättelse inte kan styrkas sakligt av sekretesskäl.
Risken för misstro är här särskilt stor, om inte denne har ett sådant förtroendekapital
att mottagaren accepterar detta förhållande.
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I korthet: ”Ärlighet varar längst” (förutsatt att mottagaren är behörig).

6.4.8 Fallstudier och scenarier
Fallstudier: Dessa grundar sig på historiska exempel, där facit normalt kan finnas
tillgängliga. De kan vara användbara i två fall. Det första är för att pröva och utveckla
modeller för uppbyggandet av hypotetiska händelseförlopp. De kan i sin tur utnyttjas
för att göra kontrafaktiska omfall, där genomförandet av spel är en användbar metod.
Dessutom kan de utnyttjas för att pröva metodiken inför upprättandet av ett scenario,
med ett likartat hypotetiskt händelseförlopp. Det andra fallet är att de kan vara an-
vändbara som hjälpmedel vid en eventuell efteranalys, när facit, helt eller delvis, blivit
tillgängligt. Det kan till och med vara så att den historiska fallstudien egentligen är det enda
riktigt säkra sättet att utföra en kvalitetskontroll på utfört underrättelsearbete i ett faktiskt hän-
delseförlopp. 28 Det är bland annat därför författaren valt att bilägga några enkla fallstu-
dier för att exemplifiera några teoretiska resonemang. Nackdelen är att det kan ske
först efteråt, i gengäld genereras ett underlag som kan användas för att utveckla meto-
diken inför framtiden.

Dessutom används fallstudier och historiska exempel för att konkretisera och ge
perspektiv på komplicerade principer och teorier, samt att inbjuda till egna tankar och
studier. Urvalskriterierna är emellertid, det måste erkännas, subjektiva relaterat till vad
som skall belysas. Dessutom måste vi nämna mytbildningar, ”transcendentala mysterier”,
som kan vara svåra att komma tillrätta med som dessutom nog endast kan förklaras
med hjälp av sagor, fabler, liknelser, eller andra former av symbolspråk. Detta kan
vara nog så väsentligt om man skall försöka förstå en aktörs självbild och historiska
”mytologisirung” Mycket inom underrättelseväsendets mytomspunna ”spegelvärld”
är av den naturen på grund av sekretesskrav och kognitiva förhållanden i övrigt.
Därför är rubriken Spegellabyrinten åsatt på detta opus. 

Scenarier: Syftet med ett scenario är att steg för steg beskriva hur en viss situation
kan uppstå, således ett hypotetiskt händelseförlopp. Detta bör vara realistiskt och
rimligt i grundfallet när metoden inledningsvis prövas. Därefter kan mer eller mindre
hypotetiska omfall utföras, som i sin tur kan utsättas för en hypotesprövning. Det kan
underbyggas av experter, spel och diskussioner i de olika fallen. I säkerhetspolitiska
analyser, som mynnat ut i en beskrivning av olika konkreta kris- eller krigsfall har
ibland scenarier använts för att teckna utvecklingen i omvärldsmiljön. En vanlig
variant har varit att alternativa utvecklingar tecknas i form av ett spektrum som
sträcker sig från en godartad (konfliktfri) till en alarmerande (konfliktfylld eller
krigisk) framtid. Det tematiska inslaget har i sådana scenarier ofta varit en uppsättning
alternativa trender (varav vissa kvantifierbara) avseende skilda kritiska förhållanden.
En nackdel finns: Rimlighetskravet kan ofta utesluta de riktigt intressanta alternativen då de
anses vara för spekulativa. Detta är kanske den största risken med analysarbetet och kanske den
främsta orsaken till underrättelsemässiga tillkortakommanden. Ej heller går det att ropa ”vargen
kommer” särskilt många gånger utan att den gör det och ändå bli trodd när den verkligen gör det.

28. Se p. 6.7. ”Uppföljning och kontroll, samt återkopplingar” 
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(Se även p. 5.4 ”Några svårigheter” samt Bilagorna 2.1 Weserübung 1940, 2.4 Ramadan-
offensiven – Jom Kippur 1973 och 2.6 Den 11 september 2001 – det neototala kriget.)

Generellt måste två varningar utfärdas: En historisk fallstudie ger inte nyckeln till fram-
gång, därtill är varje situation för unik. Det är således inte frågan om ”hur skulle Napo-
leon ha gjort i motsvarande situation”. Däremot är den ett gott metodologiskt hjälp-
medel för hur vi skall söka en väg till att finna former för kritiskt granskande – det är
kanske gott nog. Ett scenario skall inte förväxlas med en prognos – likheten är endast sken-
bar. Dessutom är det ofta så att verkligheten överträffar dikten. Exempel: Tysklands
återförening och Sovjetunionens sönderfall, där formerna för händelserna var helt
oförutsägbara Orsaken till förväxling kan enklast sökas i förhållandet att båda är
fiktiva till sin karaktär.29 

Men till fallstudiens och scenariets fördel kan framhållas att dessa kan, utöver
nämnda, utnyttjas för att kontrollera om logiken i resonemang och händelsekedjor
hänger samman vid kontroller och hypotesprövningar. Dessa kan också generera
uppslag till kompletterande inriktningar om den tillgängliga informationen inte visar
sig räcka till, exempelvis vid ett spel.

6.4.9 Trendframskrivningar
Denna metod förutsätter att utvecklingen är regelbunden i någon form. Utgångs-
punkten är att tendensen fortsätter som förut, sedan är det frågan om att extrapolera
en funktion som så nära som möjligt ansluter till kända förhållanden. Detta kan vara
en utgångspunkt för en närmare analys, men en linjär trendframskrivning kommer i
komplexa sammanhang inte heller att beskriva utvecklingen på längre sikt. Paradigm-
skiften, exempelvis i form av teknologiska genombrott eller andra omslagspunkter,
kan radikalt förändra förutsättningarna på sikt.30 

Trendframskrivningen kan förfinas i form av en kurva. Den han vara rent exponen-
tiell, antingen brant stigande eller brant fallande. Men i likhet med ovanstående måste
återhållsamhet iakttas med tidsutsnitten. Om kurvan är parabelformad, måste särskild
uppmärksamhet ägnas åt vändpunkten rörande orsak och verkan. Om den är sigmoid
eller S-formad är inflexionspunkten31 intressant. Denna typ av kurvor beskriver exem-
pelvis biologiskt tillväxt i slutna system och är därför användbara om demografiska
förhållanden skall studeras.

Det bör dessutom påpekas att om trendframskrivningar skall dras långt fram i ti-
den och belysa någon form av ”antingen – eller”, blir bilden inte enbart strut- utan
ofta nog trumpetformad. Därmed blir framskrivningen allt mer – exponentiellt – inexakt pro-
portionellt mot tiden. 

Trendframskrivningar kan även göras om något så när jämnt pulserande förlopp.
Årstidsvariationer är väl kända och används om exempelvis framtida operativ förmåga

29. Se även p. 6.4.4 ”Tidsaspekter och perspektiv”
30. Se p. 4.2 ”Teori”
31. När kurvan vänder från exponentiell ökning till minskning eller omvänt.
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hos en potentiell motståndare skall bedömas. Kurvorna blir då mer eller mindre sinus-
formade.32

Generellt måste en varning utfärdas: Det finns en viss magi inbyggt i trend-
framskrivning. Extrapoleringen kan drivas för långt i tidshänseende, utan att tänkbara
omslagspunkter beaktas. Trots allt: ”Inga träd växer till himlen ...”. Kurvor inbjuder
till att ge en åskådlig, skenbart rättvisande bild av ett komplicerat förlopp som empi-
riskt underlag och tillgängliga teorimodeller stundom knappast kan motivera! Fram-
skrivningen bör därför kombineras med en identifikation av ett, i sammanhanget rele-
vant förestående paradigmskifte, och inte föras längre fram än till detta! Därefter bör man
nöja sig med att ange ytteralternativen och kanske några alternativskiljande mellanalternativ.

6.5 Delgivning

Intelligence is presentation. Här finns ett gränssnitt mot informationstjänsten. Under-
rättelsen måste nå och förstås av mottagaren, delges, för att underrättelsecykeln skall
vara fullbordad. Normalt finns formaliserade procedurer och former för delgivning
vilka är funktions- och organisationsberoende. Information och presentation är en hel
vetenskap i sig. Former och metoder finns beskrivna i skilda reglementen och
handböcker. De återges därför inte här. Modern informationsteknologi medger
sekundsnabb delgivning och en gemensam lägesuppfattning som inte var möjlig
tidigare (men egentligen endast under ostörda förhållanden). Det betyder emellertid
inte att vi alltid skall tävla med CNN, ibland (oftast) är det viktigare att presentera en
inträngande analys av prognosticerande karaktär. Underrättelsetjänsten bör således
leverera en djuplodande, förklarande underrättelse på företeelsen och om möjligt för-
utsäga kommande händelseutvecklingar. 

Informationstjänsten lägger normalt stor vikt vid samverkansformer med av-
nämarna, massmedia, och hur informationen skall utformas för att den inte skall
missförstås eller vantolkas. Detta kräver en särskild analys. Underrättelsetjänsten står
egentligen inför samma problem. Men det förstärks av kravet på källskydd och be-
hovet av selektiv delgivning. Således krävs det även här en analys av innehåll och del-
givningsformer, relaterat till mottagarens perceptionsförmåga (och behörighet). Helst
bör processen ske i samverkan med avnämaren även i denna del av under-
rättelsecykeln för att förtroende skall uppnås och bibehållas. Det är egentligen
meningslöst att förmedla underrättelser som inte accepteras, även om (speciellt om ?)
de förstås. 

Med det inledande påståendet vill vi påpeka att en underrättelse som inte presen-
teras för mottagaren på ett acceptabelt sätt i stort saknar värde. Den kan rentav vara
kontraproduktiv. Det räcker således inte med att den förstås. Problemet är bara att det
är mottagaren som har ”tolkningsföreträde” av den levererade underrättelsen. 

32. Se även p. 4.2 ”Teori”
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Vi har tidigare berört den kognitiva dissonansen.33 Ur delgivningssynpunkt kan vi
inledningsvis uppehålla oss vid att begrepp kan ha olika betydelse hos skilda individer
och organisationer. Ett exempel: En källa till missförstånd och skenbart motstridiga
budskap från en nations politiska och militära ledning kan belysas. De menar inte
samma sak med begreppet hotbild. ”Hotbild som avser intention, aggressivitet, är inte
lika med ”hotbild” som avser förmåga. Det förra begreppet uttrycker snarast en
uppfattning om sannolikt handlande, det senare en uppfattning om möjligt handlande. När
då dessa, trots skillnaden, skenbart talar om samma sak är risken för missförstånd
uppenbar. 

Figur 18. Samband mellan beslut, vilja och förmåga. Illustration: Lars Ulfving

6.6 Slutsatser och synteser

Det föreligger en skillnad mellan begreppen analys och syntes. En analys är en verklig
eller tänkt uppdelning av något i dess olika beståndsdelar; en grundlig, uppdelande
undersökning som utnyttjas inom ett flertal vetenskaper såsom kemin, medicinen,
matematiken, psykologin, filosofin exempelvis. Den analytiska filosofin kan i någon
mån vara relevant i underrättelsesammanhang, då den vagt avgränsar en filosofisk
tradition som hålls samman av att det finns en delvis gemensam referensram och
brottas med besläktade problem. 

I syntesen delar man inte upp ett problem i sina delar. Det rör sig i stället om att slå
samman – ”att sammanställa ett stort antal oklara detaljer till en enda jättelik röra”.
Termen har inom filosofin fått sin betydelse främst genom Kant och Hegel, den
senare arbetade med tes och antites i en tankeutveckling till en syntes, som i sin tur
kunde vidareutvecklas. Detta var en av grunderna till den marxistiska dialektiken som
faktiskt är fullt användbar här. (Se p. 4.3.7 ”Marxist-leninistisk teori”.)

I underrättelsesammanhang är analysen principiellt och metodologiskt besläktad
med syntesen, medan den egentliga syntesen närmast kan betraktas som samman-

33. Jmf p. 5.4.2 ”Vilseledning och desinformation”
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fattning och slutsats. Den är egentligen ett kondensat av analysens viktigaste resultat.
Dessutom kan, eller bör syntesen också innehålla en konsekvensbedömning för eget
vidkommande av en eller flera prognosticerade händelseutvecklingar på kort och lång
sikt. Osäkerheterna ökar dock exponentiellt med avståndet till tidshorisonten. Det
medför att underrättelseprocessen måste upprepas vid behov eller när nya informa-
tioner blir tillgängliga.

6.7 Uppföljning och kontroll, samt återkopplingar

Allmänt: Redan inledningsvis i detta kapitel påpekades behovet av uppföljning och
kontroll. Denna del av processen börjar redan under inhämtningsfasen för att se om
det är relevant information som inhämtas. Återkopplingen är en naturlig del. Upp-
följning och kontroll pågår också i bearbetnings- och analysfaserna. En av analys-
formerna – hypotesprövningen34 – är just en kontroll av antagandets, hypotesens rik-
tighet. Det kan visa sig nödvändigt att omformulera hypotesen under arbetets gång. 

Även den i matrisform uppställda inhämtningsplanen utnyttjas för uppföljning och
kontroll av insamling och sammanställning. (Särskilda kolumner upprättas för detta).

Återkopplingen måste ske fortlöpande för att styra upp processen för att, om
möjligt undvika tidsförluster, eller att den fjärmar sig från underrättelsebehovens
frågeställningar. Men det kan också vara så att inhämtningen ger kännedom om helt
okända förhållanden som kan vara väl så betydelsefulla att undersöka vidare som de
underrättelseplanen angav från början. 

Parallella analyser – djävulens advokater35, en form av analyskontroll som är särskilt
användbar är den parallella analysen. Den är ingen metod i sig. Det är två, eller flera
analyser som genomförs samtidigt på samma tema, men helt oberoende av varandra.
Det är dessutom lämpligt att använda sig av olika analysmodeller. Anmärkningen om
”djävulens advokater” vill visa på lämpligheten av att en av analysgrupperna skall försöka
att helt ifrågasätta tidigare dragna slutsatser. Det är också lämpligt att en analys görs
helt fritt, då utgående från vad vi vet om motståndarens förutsättningar och modus
operandi, helt enkelt ”att byta hatt”. En variant är att en grupp arbetar fram en
angriparplan enligt dennes operativ-strategiska principer, och då med målsättningen att
vinna. (Två vanliga sammanhängande fel ur underrättelsesynpunkt är att vi, dels låter
angriparen agera efter egna våra principer – exempelvis vid spel – som skall belysa en
specifik situation, dels att vara lagom stark och därur drar för långtgående slutsatser
som dessutom kan vara felaktiga). Det är dock mycket svårt att klarlägga en mot-
ståndares felbedömningar i förväg. Vi måste avvakta skeendet i sig, därav betydelsen
av uppföljning. 

I Storbritannien var man, under andra världskriget, mycket påhittig i detta hän-
seende. Alternativa analys- och planeringsgrupper sattes upp. Dessa skulle bland

34. Se p. 6.4.2 ”Hypotesprövning”
35. Nämnt tidigare i p. 6.4 ”Bearbetning och analys”
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annat skissa på hur ett segerrikt tyskt fälttåg skulle genomföras. Andra grupper skulle
planera de västallierades vilseledningsoperationer. Bemanningen var med ortodoxt
synsätt osannolik: skådespelare, magiker, präster och författare samt obekväma, mili-
tära fritänkare. Vilseledningsplanen Fortitude inför invasionen i Normandie är ett
exempel på framgångsrikt utnyttjande av sådana grupper. 

Det bör emellertid påpekas att utnämnandet av djävulens advokat måste ske
restriktivt. Alla analysgrupperna kan inte vara det samtidigt. Dessutom måste upp-
giften växla med viss regelbundenhet, då den går ut på att vara kontroversiell. Om
endast någon, eller några spelar den rollen blir den analysverksamheten snart kontra-
produktiv eftersom gruppen uppfattas som negativ. 

Om återkopplingar:36 Värdet av ett fungerande system härför framgår av det
följande: Krigshistoriens kanske värsta exempel på avsaknad av återkopplingar torde
utgöras av uppföljningen och redovisningen av stridsresultaten på västfronten under
första världskriget. De uppnådda resultaten stod definitivt inte i proportion till
insatsen. Men sedan krigsmaskineriet väl satts igång så hölls det också igång. Organi-
sationen försökte medvetet förlänga en verksamhet som var ett misslyckande. Varför?
Kanske är en organisation, liksom en organism, utrustad med en inneboende livskraft,
en vilja att överleva. Bygger man upp en organisation – liksom England byggde upp
sin krigsorganisation – bygger man samtidigt in en livskraft. Organisationens existens
är hotad när den inte uppnår de resultat för vilken den skapades. Vad är då mer
naturligt än att söka vilseleda omgivningen om de uppnådda resultaten? Kanske med
hopp om att i en oviss framtid vända misslyckandet i framgång – men i första hand
för att överleva. 

Den brittiska krigsorganisationen tryggade sin existens genom att försvåra för den
egna allmänheten och dess valda ombud att bedöma den faktiska situationen. De fick
felaktiga informationer om frontförändringar och förluster, och kunde därför inte
göra korrekta bedömningar av insatsernas förhållande till resultaten. Den information
som systemet återförde var felaktig dels genom att den var ofullständig så att
innebörden förvanskades, dels genom att informationsflödet påspäddes med irrelevant
information. Genom att strypa flödet av informationer om tyska framgångar och
samtidigt överbetona egna framgångar, skapades en falsk bild av de verkliga
resultaten. Den officiella krigshistoriken är öppenhjärtig om metoden och erkänner
att captures of prisoners, but not heavy casualties were regulary reported. En betydande effekt
uppnåddes genom att blanda det väsentliga informationsflödet med uppgifter av föga
eller intet strategiskt värde, då ofta framgångar av publikfriande slag. Flygduellerna
man mot man, som sällan betydde något, är det mest belysande exemplet. 

Ett reglersystems effektivitet mäts i dess stabilitet, dess förmåga att vara stabilt vid
störningar. En sådan störning var slaget vid Somme 1916, men liksom Verdun blev
det en katastrof för båda parter. Det faktum att the Big Push fortsatte hela hösten utan
att de uppsatta målen nåddes visar att systemet var stabilt. Trots en ofantlig skillnad

36. Bearbetning av Lindqvist. S.-, ”Misslyckandet på västfronten” Forskning och framsteg 1/79
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mellan uppsatta mål och nådda framgångar fortsatte verksamheten. Ett känsligare och
mer rättvisande reglersystem hade återfört informationer som möjliggjort en korrekt
bedömning av läget, som hade resulterat i att the Big Push avblåsts. Men organisationen
återförde information som omöjliggjorde detta och skapade ett klimat som gjorde det
möjligt att fortsätta att investera i misslyckandet. 

Inom NATO utvecklas fortlöpande ett system för ”lessons learned” som kan
tillämpas, såväl under pågående operation som efteråt. Risken är bara att det endast
stannar vid ”lessons heard”. 

6.8 Efteranalys 

Avsnittet är direkt relaterat till p. 5.4.3 ”Självkritik”. I detta sammanhang kan det vara
värt att upprepa följande: ”Det är mycket sällan tiden medger omprövning av gamla bedöm-
ningar i ljuset av senare förvärvad kunskap, ‘tittat i facit’. De utvecklingstendenser som normalt
tycks skönjas, men som grundar sig på gamla inte omprövade bedömningar, kan därför vara mer eller
mindre missvisande.” 

Inom den svenska försvarsmakten finns, i skrivande stund, en strävan mot en
högre kvalitetsnivå än tidigare. Detta gäller också underrättelseväsendet. Det finns
emellertid två generella svårigheter som måste beaktas. Den ena är att kvalitets-
begreppet är diffust, den andra är att finna relevanta kvalitetsmått som kan användas
under ett skeende som dessutom kan pågå länge. Det bör också påpekas att proble-
met är generellt sett i ett internationellt perspektiv. 

Vad är kvalitet? Kvalitet är ett värdeord som kommer av det latinska qualitas och
betyder ”av vad” eller egenskap. Egenskaper kan variera och vi kan ha olika uppfatt-
ningar om vad som är bra eller dåligt. I underrättelsesammanhang är kvalitetskon-
trollen relaterad till uppföljning och återkopplingar. Besvaras underrättelsefrågorna i
enlighet med de uppställda behoven? Men det egentliga innehållet, sakriktigheten i en
prognosticerande underrättelse kan sällan kontrolleras förrän (ibland ganska långt)
efteråt. 

Den militärhistoriska studien av skeendet eller förloppet när vi kan titta i facit är
kanske den enda riktiga kvalitetskontrollen som kan göras. Blev det som vi trodde.
Om inte, varför? Men det är egentligen inte möjligt förrän alla inblandades arkiv
öppnas, och att relevant dokumentation finns kvar. Det vi då kan få besked om är det
verkliga händelseförloppet, vilket kan vara värdefullt i sig. Det finns några exempel,
fallstudier som är gjorda i UU 1974 års underrättelseutredning. (Som exempel se
Bilaga 2.3 Inmarschen i Tjeckoslovakien 1968.)

Men om vi skall lära oss något av det inträffade är det nödvändigt att gå ett steg
längre, vi skall alltså lära oss av historien. Citatet av Liddell Hart, återgivet i p. 4.3.8
manar dock till eftertanke. Vad som då är relevant är att göra en analys i två steg. Det
finns i och för sig en risk. Den kan uppfattas som kontrafaktisk historieforskning, något
som brukat betraktas som ovetenskapligt men numera accepteras som en användbar
metod.
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Det första steget är att studera huruvida slutsatserna korresponderar mot inkomna
underrättelser. Om inte, varför? Här kan vi identifiera svagheter i underrättelsecykeln
och erhålla ett underlag för att förbättra arbetsformer och analysmetoder. Ett
exempel: Underrättelsetjänstens bedömning om var gränsen gick mellan TVD Väst
och TVD Nordväst visade sig vara fel när facit blev tillgängligt i samband med
Tysklands återförening. Följdfrågan blir då varför, en frågeställning som ofta nog
förpestar tillvaron, men här är helt nödvändig. 

Det andra steget består i att identifiera kritiska beslutssituationer och om underlaget
utnyttjades på ett rimligt sätt, utan att för den skull vara efterklok. Ett exempel: Be-
slutsprocesserna i Israel i samband med oktoberkrigets utbrott 1973. Agranat-
kommisionen torde ha varit mycket uppriktig på denna punkt, även om den delvis
fortfarande är hemligstämplad. (Som fallstudie, se Bilaga 2.4 Ramadanoffensiven – Jom
Kippur 1973.)

En användbar metod kan vara att genomföra ”mörka”, eller ”halvmörka”/”halv-
öppna” spel för att studera förlopp och tänkbara beslutssituationer. Vi bör dock se upp
med för långt drivna kontrafaktiska händelseförlopp och därur dragna, alltför vitt-
gående slutsatser. Men bruket av sådana är användbart för att studera förlopp vilkas
utgång kunnat bli helt annorlunda med någon form av ringa alternativ påverkan.
Detta gäller även om utfallet är skenbart självklart. Det är i detta sammanhang
intressant att betrakta Kuhs paradigmteorier som behandlats i p. 4.2 ”Teori” när vi
skall använda oss av kontrafaktiska resonemangsmetoder. 
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EPILOG

Efter det att teori, empiri och metod har genomgåtts för operativ strategisk under-
rättelsetjänst, finns det anledning att nämna något om synen på de människor som
skall arbeta med verksamheten i dess olika former. Den är av stor betydelse för en stat
eller organisation, krävande intellektuellt – även fysiskt – och inte alltid ofarlig att
bedriva. Människosynen kan därför enklast sammanfattas med följande citat:

Därför är det bara den upplyste härskaren och den vise
generalen som förmår att använda sin armés klokaste män

till kunskapare och därigenom uppnår stora resultat.

Hemliga operationer är livsviktiga för en armé, livsviktiga
i krig; till dem förlitar man sig för varje steg som tas.

Sun Tzu
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BILAGA 1

Den svenska underrättelsetjänstens historia

Denna bilaga är en öppen version av en föredragning hållen för Försvarets Under-
rättelsenämnd 13 februari 1998 av författaren. Den presenteras här som ett exempel
på framväxten av ett nationellt underrättelseväsende i en europeisk nationalstat för att
ge en viss förståelse för sakernas nuvarande tillstånd. Den exemplifierar också det
som nämnts i p. 2 ”Underrättelseparadigmer och paradigmskiften”. En hänvisning till
denna bilaga görs också i p.4.3.4 ”Machiavelli”.

Underrättelse- och säkerhetstjänstens verksamhet och därmed historik hålls ofta
fördold, inte bara för omvärlden, utan också för inblandade. Källor, arbetsmetoder
samt gränserna för vårt vetande måste skyddas. Allt har inte heller dokumenterats.
Arkiv har mer eller mindre avsiktligt förstörts. Det förflutna är ibland också oförut-
sägbart. T-kontorets oväntat återuppståndna arkiv bär syn för denna sägen. Detta
innebär att allt inte kan belysas då kunskapen inte längre finns eller kan rekonstrueras. 

Underrättelseverksamhet har bedrivits sedan historiens gryning i skilda former.
Men för ett europeiskt och därmed svenskt vidkommande är det nationalstaternas
uppkomst under renässansen som skapade nya behov och förutsättningar. Dessa
stater krävde ett systematiskt inhämtande av information. Man behövde veta vad som
försiggick bakom de slutna dörrarna vid hoven och regeringskanslierna. Astrologi och
spådomar var inte tillfyllest, konkretisering var nödvändig.

Sir Francis Bacon (1561–1626) anses vara skaparen av det moderna under-
rättelseväsendet i västerländsk mening, då i England under Elisabeth I:s tid. Även i
Sverige insågs att underrättelser, särskilt hemliga sådana, var viktiga för att kunna
bedriva en kraftfull politik. Det var Erik XIV:s sekreterare från 1558 Jöran Persson
(död 1568) som skapade den första spiontjänsten i Sverige i egenskap av prokurator i
Höga nämnden inrättad 1560. Den var dock främst riktad mot inre fiender. (Det första
paradigmskiftet.)

Med framväxandet av den moderna svenska nationalstaten ökade kravet på
underrättelser. De många och stora krigen under 1600-talet kom att kräva ett om-
fattande kunskapande. Grunden för det oxenstiernska strategiska underrättelse-
systemet var ett nät av agenter på alla betydelsefulla platser utomlands: i Danmark, i
Tysklands alla fustendömen och monarkier, i alla politiska brännpunkter. Det liknade
Erik XIV:s ”kundschaffer” men med den betydelsefulla skillnaden att inga furstliga
nycker avgjorde frågorna. Nu inrättade Oxenstierna residenter, välutbildade inter-
nationellt insiktsfulla personer med grepp om konsten att samla på sig kunskap om
vad som hände, att samordna sin verksamhet och att rapportera. Och just det är
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underrättesetjänstens innersta väsen. Att ha rätt personer i rätt mönster, på rätt plats
är en av tjänstens essenser. 

Ett tidigt bevarat exempel är Erik Dahlbergs skiss över befästningsverken i
Köpenhamn från 1659.1 Men det oxenstiernska underrättelsesystemet föll slutligen i
spillror. Landet slöt sig kring sina inre problem under Carl XI.s tid. Underrättelseverk-
samheten bedrevs i stort endast på taktisk nivå under de kommande krigen. Det inne-
bar att de obehagliga överraskningarna som stundade var strategiska. 

Utspanandet av befästa städer bedrevs redan i forntiden. Svenska kunskapare
spanade exempelvis mot Kongsvingers fästning i samband med unionsupplösningen
så sent som 1905. Det fasta försvaret exempelvis i Övre Norrland har utsatts för
sovjetryskt intresse ända sedan byggandet av Bodens fästning till dess nedläggande
den 1 januari 2000. Kvarvarande anläggningar torde fortfarande vara intressanta.
Fasta fortifikatoriska anläggningar har intresserat underrättelsetjänster och spioner i
alla tider. 

De tidiga nationalstaternas underrättelsebehov kom dock att förändras under
1800-talet. Det moderna kriget ställde krav på snabba förflyttningar, bland annat på
järnväg, och därmed ökande krav på kännedom om motståndarens nästa drag.
Liksom krigen ”industrialiserades”, utvecklades underrättelseväsendet successivt i
organisatorisk och teknisk mening. Nya metoder för inhämtning, exempelvis signal-
spaning, utvecklades. En uppdelning mellan polisiär och militär underrättelsetjänst
kom också till stånd. Detta är den andra stora förändringen som inträder i
underrättelseväsendets historia vid 1900-talets början. (Det andra paradigmskiftet.) 

Vid sekelskiftet fanns ingen underrättelsetjänst i Sverige. Generalstabens militär-
statistiska avdelning, inrättad 1873, bearbetade dock försvarsattachérapporter och
öppna källor. Vi skall veta att hemlighetskravet i allmänhet var lägre ställt än vad det
senare blev. Tillgången på underrättelsemässigt intressanta informationer var därför
relativt lättillgängliga trots allt. Även i flottan bedrevs motsvarande verksamhet, men
därom är föga känt. Arkivmaterialet är endast sporadiskt förekommande.

I samband med unionskrisen 1905 blev behovet av ett underrättelseväsende akut.
Improvisationer måste tillgripas. Uppgifterna löstes, men stundom under dilettant-
mässiga former. Verksamheten vann dock stadga. Under tillskyndan av lantförsvars-
minister Lars Tingsten inrättades Underrättelsebyrån, UB år 1907. Byrån skulle lösa
såväl inrikes- som utrikesunderrättelseverksamhet. Samverkan med flottans under-
rättelsetjänst var i stort sett obefintlig. 

Under åren 1906–14 var i huvudsak Norge och Ryssland föremål för intresse. Här
kan nämnas hysterin i samband med de så kallade ”sågfilarna” som ansågs vara ryska
spioner. Intresseinriktningen framgår också av då gällande krigsplanläggning, bland
annat ”Svenska Schlieffenplanen”. Den militära underrättelsetjänsten genomgick en
snabb utveckling under första världskriget. Ökade resurser och utökade agentnät
ställde krav på och medgav en snabb förmedling och utvärdering av underrättelser.

1. Det bör dock påpekas att tiden mellan underrättelseinhämtningen och stormningen utnyttjades väl 
av den danske försvararen, vilket ej uppmärksammades av angriparen. Stormanfallet misslyckades 
fullständigt. 
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Det svenska underrättelseväsendet var nära lierat med den tyska generalstaben. I
Finland fick man med tiden ett gemensamt agentnät med tyskarna. Det är emellertid
svårt att värdera insatserna fram till vapenstilleståndet 1918. Det bevarade materialet
är endast fragmentariskt och föga givande. Av intresse är dock att signalspaning
bedrevs med viss framgång redan då. 

Den utrikespolitiska scenen hade drastiskt förändrats vid krigsslutet. Tyskland var
besegrat, en revolution hade ägt rum i Ryssland, ett nytt Europa med nya stater hade
växt fram. Den labila inrikespolitiska situationen i Sverige och ”kommunistskräcken”
medförde delvis nya uppgifter av inrikes karaktär för underrättelseväsendet. ”De
”Staffska lagarna” från 1906 lade den juridiska grunden för verksamheten. 

För en tid kom faktiskt Finland att framstå som en trolig militär motståndare innan
Ålandsfrågan slutgiltigt hade lösts. 

Det nyuppsatta flygvapnet fick en underrättelseenhet 1931, ingående i flygstaben.
De två äldre försvarsgrenarna hade utrikesavdelningar sedan tidigare. 

Mellankrigstiden kom dock att te sig som en enda lång ökenvandring för den
militära underrättelsetjänsten. Resurserna minskade efter krigsslutet. År 1931 drogs
UD:s anslagsdel, som bekostade huvuddelen av utrikesverksamheten, in helt. Mycket
litet blev kvar för den utländska inhämtningen. Till kontraspionage och övervakning
av ”hemmabolsjeviker” hade likväl vissa medel lämnats. Vi skall ändå veta att Hitler
tog makten i Tyskland 1933, samt att den framgångsrika sovjetiska upprustningen
också blev känd i Sverige vid denna tid.

År 1936 beslöts om en ny försvarsordning, trädande i kraft 1 juli 1937. Häri ingick
upprättandet av en försvarsstab. Den skulle bland annat innehålla en underrättelse-,
signaltjänst- och kryptoavdelning. Förutsättningarna för att underrättelsetjänsten
skulle fungera väl redan från början var emellertid, som nämnts, mindre goda.
Generalstabens utrikesavdelning utgjorde inte en ordentlig grund att stå på.

Något fanns att utnyttja. Från sommaren 1928 förekom signalspaning i flottans
regi, inledningsvis från pansarskeppet Sverige, senare från flera fartyg och fasta
stationer i land. Försvarsattachéerna byggde upp goda kontakter med militära
myndigheter, främst i Finland, de baltiska staterna samt Tyskland. Dessa kontakters
underrättelsevärde kunde tidvis vara begränsat, beroende på läget.

Chef för underrättelseavdelningen blev överste Carlos Adlercreutz. Han fick ingen
särskild instruktion av försvarsstabschefen Olof Thörnell, bara att ”organisera avdel-
ningen”. Något hemligt underrättelseväsende byggdes inte upp före krigsutbrottet
1939. Organisationen omfattade från början c:a 20 officerare, merparten oerfarna.
Några var dessutom försvarsattachéer med halvårsvisa kommenderingar. Säkerhets-
underrättelsefrågor handlades också, men handläggandet av dessa bröts ut ur avdel-
ningen redan 1938. Huvudsakligen producerades handböcker och parlörer, baserade
på öppna informationer, dessutom delgavs attachérapporter. Operativ-strategiska
sammanställningar och analyser gjordes inte före 1943.

Kriget började 1 september 1939, som allmänt känt. Mängden information växte
huvudsakligen beroende på utökad flyg- och signalspaning. Detta föranledde emeller-
tid inte någon förändring av underrättelseavdelningens rutiner och verksamhet. Men
ingen begärde heller någon med hänsyn till det inträffade. 
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Adlercreutz hade redan tidigare begärt men nekats medel till en hemlig
underrättelsetjänst. Men som en följd av vinterkrigets utbrott, beviljades 100 000:–
den 8 december. UD hade tidigare varit helt negativ till sådan verksamhet. Chef för
den nya verksamheten blev legationsrådet i Berlin, major Carl Petersén. Den bestod
inledningsvis av Petersén, ett biträde och en sekreterare. Organisationen kallades
Gränsbyrån, sedermera G-sektionen. Det fanns inte mycket att bygga på, utom
erfarenheterna från unionsupplösningen. Gränssektioner med ombud organiserades
då, därav namnet. Underrättelseverksamheten vid VI. Fördelningens stab, med
fördelningen grupperad från svensk-finska gränsen till Umeå, erbjöd också något att
utnyttja, även personellt.

Organisationen kom, så småningom, att växa till nära 1 000 personer. Då det var
svårt att få kvalificerad militär personal till underrättelsetjänsten, som av hävd hade
dåligt anseende, kom en stor mängd sedermera namnkunniga akademiker att tas i
anspråk. En av dessa var Thede Palm. Intresset koncentrerades på Finland och
Balticum fram till april 1940. Därefter prioriterades också Danmark och Norge.

Goda rapporter om ett förestående tyskt anfall på Skandinavien hade inkommit
från försvarsattachéerna i Berlin redan från i början av år 1940. Men såväl de danska,
norska som svenska politiska och militära ledningarna lät sig överraskas. Då hade
ändå den svenska underrättelsetjänsten varnat sina danska och norska kollegor i tid. 

I samband med det tyska anfallet ställdes krav på att få disponera svenska tele-
förbindelser. Dessa kunde avlyssnas. Genom en kryptologisk prestation i världsklass
av matematikprofessor Arne Beurling, kunde den tyska ”geheimschreiber-trafiken”
forceras och avlyssnas från juni 1940 fram till i maj 1943. Därmed låg svensk
underrättelsetjänst avsevärt framför alla andra inför det tyska anfallet på Sovjet-
unionen. Från sommaren 1942 minskade dock värdet på grund av tyska motåtgärder.
Detta anses vara en anledning till agentverksamheten i Baltikum från hösten 1943.
Mer därom senare. 

Som en följd av att försvarsstabens signal- och kryptoavdelningar växt sig mycket
stora, bröts huvudparten av dessa loss och bildade en egen myndighet, Försvars-
väsendets (sedermera Försvarets) Radioanstalt, FRA, 1 juli 1942. Samtidigt infördes
militärområdesindelningen. I de därvid nyupprättade staberna utfördes också under-
rättelse- och säkerhetsverksamhet i skilda former.

Det bör påpekas att någon effektiv bearbetning egentligen inte ägde rum vid
underrättelseavdelningen. Adlercreutz var mycket restriktiv och selektiv med vad som
delgavs, då ofta in extenso utan värderingar, särskilt avseende ”Geheimschreiber-
materialet”. Någon underrättelseplan utarbetades inte förrän 1942, trots att kriget
pågått i flera år, då med inriktning på förvarning. Det uppstod också tidigt friktioner
mellan försvarsstaben och FRA rörande hemlig underrättelseverksamhet samt be-
arbetningsansvar.

Hösten 1942 omvandlades underrättelseavdelningen till sektion 2 i försvarsstaben.
Den omfattade bland annat en inrikes- och en utrikesavdelning. G-sektionen bröts ut
ur underrättelseavdelningen och ombildades till C-byrån, som direkt underställdes
chefen sektion 2. Adlercreutz, som kritiserats för sin selektiva delgivning samt brist på
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omställningsförmåga till nya förhållanden, fick gå. Ny chef blev kommendör Daniel
Landquist. Denne skapade en ny detalj, underrättelsedetaljen, vars uppgift var att
sammanställa och bearbeta alla inkommande underrättelser. Enligt Carlgren funge-
rade denna verksamhet väl först 1944. Från 1942–43 började också samlade analyser
och bedömningar att produceras. 

År 1942 framstår som en viktig omslagspunkt för krigsmakten, så också för C-
byrån. Förvarning kom att bli en viktig uppgift ända tills tysk offensiv förmåga
saknades. Övriga inriktningar, värda att nämna, är de som vidtogs då planerna ”Rädda
Danmark” och ”Rädda Norge” aktualiserades. C-byrån bidrog starkt till mycket god
kunskap om militärgeografi och tyska dispositioner i respektive land vid krigets
slutskede.

Den 1942 inrättade ”Marinorganisationen” blev en viktig källa till förvarning för
kustinvasionsföretag. Detta organisationselement levde kvar hos C-byråns efter-
trädare. Dessutom genomfördes de så kallade ”industriutredningarna”, inledningsvis i
C-byråns regi. Vi ser här en tidig föregångare till Östekonomiska Byrån, inrättad 1959.

Underrättelsemässig samverkan varierade avseende partners och former under
andra världskriget. Med Finland och Tyskland bedrevs eller togs kontakterna med
myndighetsrepresentanter med varierande utfall beroende på aktuellt läge. Med
Danmark och Norge bedrevs denna, huvudsakligen på svenska villkor, med mot-
ståndsrörelserna i skilda former. Samverkan förekom också med USA:s och brittiska
underrättelsetjänster. 

Agentverksamheten i Baltikum bör nämnas särskilt. Området var intressant redan
före andra världskriget, varvid goda kontakter byggdes upp. Underrättelseverksam-
heten ökade i omfattning under 1941, men våren 1943 var de gamla kontaktnäten
uppbrutna. Samtidigt tröt slutgiltigt ”geheimschreiber-informationen”. Den strida
strömmen av baltflyktingar kunde utnyttjas. Verksamheten började december 1943, i
C-byråns regi, i radioteknisk samverkan med FRA. Uppgifter kring dessa resor är
svåråtkomliga, men känt är att av c:a 60 turer, som utgick från Gotland, fullbordades
ungefär hälften till och med årsskiftet 1944–45. Det är nästan omöjligt att fastställa
underrättelsevärdet beroende på att C-byråns arkivmaterial är ofullständigt. Verksam-
heten kom emellertid att återupptas i samband med att det kalla kriget hade inletts.

Goda relationer mellan svenska och finska underrättelsetjänster skapade förutsätt-
ningar för ”Stella Polaris-evakueringen” av finsk underrättelse- och signalspanings-
personal, arkiv och radioutrustning i september 1944. Rädslan var stor att allt skulle
falla i sovjetisk hand efter vapenstilleståndet. Märkligt är att operationen delvis
finansierades av den japanska underrättelsetjänsten, som ansåg sig ha ett intresse av
att den genomfördes. Hanteringen av arkivmaterialet skapade problem, där alla turer
ännu inte är klarlagda. Det är känt att vi köpte radiomaterial, sju lådor med ryska
koder samt chiffer. De delar som inte såldes till andra köpare, eller hamnade hos FRA,
lagrades i Sverige, varav 129 lådor på Hörningsholm och 39 på Rottneros. Turerna
kring bränningen av arkivet i december 1960 är ännu inte helt utklarade. Finska
myndigheter, som trott att arkivet finns kvar, har senare begärt tillbaka materialet.
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Petersén avskedades i januari 1946, delvis för att försvarsminister Allan Vougt var
orolig för besvärande frågor om underrättelsesamverkan under kriget, delvis också för
att Petersén misstänkts sko sig på vapenaffärer i krigets slutskede. Senare utredning
friade C-byråns befattningshavare i denna sak. Byråns ekonomiska redovisning var
dock inte helt fullständig. Hösten 1946 omorganiserades försvarsstaben.

Direkt efter andra världskriget fanns ett stort behov av underrättelser, vilket ledde
till en omfattande expansion av verksamheten, också i Sverige. Militärteknisk
utveckling motiverade en samlad forskning, vilket var skälet till inrättandet av För-
svarets Forskningsanstalt, FOA, 1 april 1945. Vi ser här det tredje språnget i under-
rättelseväsendets historia. (Det tredje paradigmskiftet.) 

Det kalla kriget började redan innan världskriget avslutats. Sista krigsåret sändes
överstelöjtnant vid Försvarsstaben sektion 2, Carl C:son Bonde till USA. Resan kan
ses som en indikation på begynnande samverkan, även på underrättelseområdet, en-
ligt Magnusson.2 Sovjetunionen framstod som det stora hotet mot västvärlden. Fin-
land levde med VSB-(Vänskaps- och bistånds)-avtalet. Detta påverkade underrättelse-
verksamheten intill Warszawa-paktens upplösning och Sovjetunionens sönderfall. 

C-byrån transformerades 1946–47 till T-kontoret med religionshistorikern Thede
Palm som chef. Samarbetet mellan organisationerna i det svenska underrättelsesam-
hället löpte stillsamt under 1950-talet, präglat av insikten att man inte skulle öda kraft
på inbördes bråk. FRA-chefen, Torgil Thoréns planer på att lägga under sig C-byrån
hade avvärjts. Palm och Thorén enades om gränslinjerna. En FRA-man stationerades
på T-kontoret för samverkan. Sektion 2 fick också en FRA-detalj som fanns kvar vid
MUST till 2003, då den sista samverkanspersonen gick i pension. (Samverkan fortgår
nu i andra former.)

Tidigt 13 juni 1952 sköts en signalspanande DC-3 ned av sovjetisk jakt, senare
också en Catalina på spaning efter denne. Alla detaljer är inte klarlagda. Tvekan råder
rörande DC-3-besättningens öde.3 Men detta var inte det värsta. Sovjetunionen av-
slöjade ett svenskt agentnät i Baltikum straxt innan. Den svenska verksamheten
började troligen 1948 och bedrevs, i skilda former, kanske fram till 1957. Förlusterna
var nära 100 %. Orsakerna är kanske flera, ren otur, klantighet, privata äventyrligheter
och förräderi. Thede Palm ville inget säga, svaret finns inte heller i T-kontorets åter-
uppståndna arkiv.4 

Vid sektion 2 inrättades 1957 en enhet för inhämtning av säkerhetsunderrättelser
som skulle verka parallellt med T-kontorets underrättelseinhämtning. Den benämndes
B-byrån efter dess chef Birger Elmér. Syftet var att finna ”samhällsomstörtare” och
sovjetlejda ”femtekolonnare”. Den juridiska grunden var att aktivistgärningar skulle
registreras, inte åsikter. Gränsen är dock hårfin.

I samband med försvarsstabens omorganisation, hösten 1961, bröts B-byrån ut ur
inrikesavdelningen och fick en självständig ställning. Utrikesavdelningen döptes om

2. Se vidare Magnusson, L., Ottosson, J., Hemliga makter (Kristianstad 1991) sida 185
3. Flygplanet har bärgats 2003–2004 och några lämningar av besättningen har påträffats.
4. Författaren har granskat T-kontorets arkiv på uppdrag av den Wallenberg-utredning som är verksam 

under 2002.
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till underrättelseavdelningen. Inrikesavdelningen omorganiserades till säkerhetsavdel-
ningen först 1965. Mot bakgrund av bland annat Wennerströmsaffären ansågs att
militär underrättelse- och säkerhetstjänst borde knytas närmare samman. Enligt
proposition 1965:66 skulle den särskilda verksamheten, T-kontoret och B-byrån slås
samman. Den nya organisationen benämndes IB och underställdes chefen för
försvarsstaben. Chef blev Birger Elmér. 

När försvarsstaben blev ÖB:s stab underställdes IB denne personligen. År 1970
upphörde, temporärt, inrikesinhämtningen vid IB. Rikspolisstyrelsen hade 1969 rest
krav på ensamrätt för denna aktivitet. Den kom dock att återupptas 1971–73 i andra
former. Efter IB-affären 1973 drevs verksamheten vidare i ”krigs-IB” regi,
åtminstone fram till 1975. Denna organisation skulle kunna verka i ockuperat land
och var en sentida efterföljare till C-byråns ”hembygds-rörelse”.

Under 1960-talet inriktades försvaret mot ett angrepp med kort förvarning och en
häftig inledning. Detta påverkade underrättelsetjänsten i alla aspekter, särskilt den
hemliga. Här kan påpekas att vi var väl förvarnade om WP-inmarschen i Tjecko-
slovakien 1968. Men att Sovjetunionen gick upp i högsta nukleära eldberedskap med
de Strategiska Robottrupperna upptäcktes inte av någon, inte ens av USA.

Efter IB-affären genomfördes utredningarna UU-74 och SOU 76:19. Verksam-
heten ställdes under regeringens kontroll med en stark parlamentarisk representation i
FUN, Försvarets Underrättelsenämnd. Omorganisationer genomfördes. Inrikes-
verksamhet skulle inte bedrivas av IB-efterträdaren GBU. Namnet ändrades senare till
SSI. År 1989 skedde ett namnbyte till KSI som organisationen fortfarande heter. 

Mot slutet av 1970-talet blev världsläget mer spänt. Den sovjetiska inmarschen i
Afghanistan var det mest påtagliga exemplet under årtiondets sista vecka. USA hade
kännedom om det förestående anfallet först någon vecka innan. Andra under-
rättelsetjänster ”visste bättre” även om det var oklart när det skulle ske. Den hotande
sovjetiska interventionen i Polen 1980 var påfrestande, men kännedomen om för-
beredelserna var god. Aktionen avbröts innan den gick i verkställighet.

Försvarsstaben omorganiserades 1981. Sektion 2 blev Op 5 som ingick i opera-
tionsledningen. Den stora organisatoriska förändringen bestod i att armé-, marin- och
flygstaberna avlövades sina underrättelsedetaljer. Dessa inordnades i Op 5.

Den säkerhetspolitiska verkligheten, som med ryskt språk- och synsätt var kompli-
cerad och inte ofarlig, präglade verksamheten under 1980-talet. ”Den främmande
undervattensverksamheten” upplevdes ibland som tröttsam och traumatisk. Allt var
inte mink, det fanns mer substans än så. Vi kan också nämna de stora sovjetiska
landstigningsövningarna i Östersjön, exempelvis ZAPAD-81.

Stora satsningar gjordes på tekniska underrättelsesystem under tidigt 1980-tal. Den
gamla minsveparen Utö ersattes som signalspaningsfartyg av Orion. Befälslinjerna var
inledningsvis både oklara och röriga, men det har klarats ut senare. Ungefär samtidigt
införskaffades två CA-200-kameror från USA. De första operativt intressanta be-
arbetningarna av bilder från SPOT-satelliten (10 m upplösning pankromatisk mod)
gjordes 1986–87. En bildbehandlingsutrustning anskaffades till dåvarande fototolk-
detaljen. 
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År 1989 ägde en ny omorganisation rum. Denna gällde även Op 5. Ledningsdelen
inordnades i försvarsstaben, benämnd USL. Bearbetande delar bröts ut och lades
under myndigheten ÖB, benämnd USK, som fick en egen administration. Den egna
personaladministrationen uppfyllde ett gammalt önskemål. En verksamhetsavdelning
började byggas upp mot slutet av USK-tiden. Den kom att reduceras 1997, i samband
med MUST interna omorganisation. Ett embryo till den nuvarande IT-sektionen
uppstod. Det var presstudiedetaljen som kom att återuppstå efter mer än 20 år. Klister
och sax var arbetsverktygen då, internet och datorer nu. Men i ärlighetens namn skall
tillstås att detaljen använde datorstöd redan då. 

Under denna tid bröt den gamla världsordningen samman, egentligen inte oväntat
men formerna var helt oförutsägbara. Världen utanför Europa trängde sig på. Sprid-
ning av massförstörelsevapen sågs som möjligt.

För att hantera spridningsfrågor över myndighetsgränserna, inrättades ”Stora” och
”Lilla referensgruppen” tidigt 1990-tal. Detta var en partssammansatt arbetsstruktur,
där myndigheter med underrättelseansvar ingick. Det bör påpekas att flera myndig-
heter, exempelvis polisen och tullen, i sen tid byggt upp egna underrättelseorgan för
att kunna möta en allt mer komplicerad situation. 

Det är i skenet av här beskrivna skeenden som behovet av förändrade inriktningar
och arbetsformer skall ses. Omställningen sker naturligtvis inte utan möda. Organi-
serandet av MUST, då bland annat USL och USL slogs samman på nytt, 1 juli 1994
och den efterföljande interna omorganisationen 1 september 1997 skall också ses i
detta sammanhang. Ett exempel: för några år sedan var det förbjudet att understödja
svenska, internationella insatser med underrättelser. Nu är det en prioriterad uppgift.

Men därmed är vi inne på underrättelsetjänstens historia i vardande.

Efterskrift: 
Efter denna föredragning har ytterligare fakta framkommit som hemlighållits och
också strukits i ovanstående version. Det har huvudsakligen att göra med relationerna
mellan Sverige och NATO under det kalla kriget. En del är i och för sig nämnt i SOU
94:11 och finns i bakgrundsmaterialet till utredningen.

År 1996 beslöts att en förnyad översyn av underrättelsetjänsten skulle göras. Den
utmynnade i SOU 1999:37 Underrättelsetjänsten – en översyn (Stockholm 1999). Utred-
ningens betänkande framlades i mars 1999. I referenslistan införs även sådant som är
publicerat efter datum för föredragningen. Det finns också anledning att nämna den
lagstiftning och kontroll som numera finns för den militära underrättelsetjänsten.

Lagar och regelverk 5 

Den svenska underrättelseverksamheten regleras i Lag (2000:130) om försvarsunder-
rättelseverksamhet. Lagen har sin närmaste förebild i en motsvarande norsk lag, Loven om
Etterretningstjänsten. Men även motsvarande lagbestämmelser i flera andra länder har

5.  Se vidare Totalförsvarets författningshandbok 2000/2001 sida 87–89.



– BILAGA 1 –

121

studerats. Tidigare har verksamheten, i likhet med vad som huvudsakligen gäller för
övrig statsförvaltning, reglerats i förordningar. Mer detaljerade bestämmelser för
verksamhetens bedrivande finns i Förordning (2000:131) om försvarsunderrättelseverksam-
het.

Parlamentarisk kontroll 6

Riksdagsbeslutet 1976 innebar att Försvarets underrättelsenämnd, FUN, inrättades 1 juli
1976. Ledamöterna skulle vara sex till antalet och huvudsakligen vara riksdags-
ledamöter med olika partitillhörigheter. För närvarande är sekreteraren en tjänsteman
på försvarsdepartementet. Nämndens uppgift skulle främst vara av kontrollerande
och rådgivande karaktär med full insyn i verksamheten. FUN har även inför en kom-
mande utredning om dåtida åsiktsregistrering genomfört en förberedande studie på
regeringens uppdrag. Redovisning av vissa uppgifter om den militära underrättelse- och säkerhets-
tjänsten framlades den 26 november 1998 som en förstudie till utredningen SOU
2002:87, ”Rikets säkerhet och den personliga integriteten”. Härav framgår att den
allmänna debatten om IB-affären fortfarande är infekterad.

Det stadfästs numera i Lag (2000:131) 5 § att en särskild nämnd skall ha insyn i
försvarsunderrättelseverksamheten enligt vad regeringen närmare föreskriver. 

Konstitutionella, juridiska och principiella förbehåll 7

De övergripande kraven på underrättelseväsendet framgår av inledningsorden i SOU
1999:39 kapitel 5:

Underrättelsetjänsten skall liksom annan verksamhet i det allmännas tjänst be-
drivas i enlighet med den demokratiska rättstatens krav. Verksamheten skall
bedrivas under lagarna och medborgarnas grundläggande fri och rättigheter
skall respekteras …

Om en reflexion skall göras är att det var de konstitutionella och lagliga oklar-
heterna som var för handen vid tiden för IB:s verksamhet som kom att motivera
utredningarna UU 1974 och SOU 1976:19. Sedermera har, som nämnts bestämmelser
och förordningar upphöjts till lag.

I SOU 1999:37 kapitel 6 inledning fastläggs fyra grundprinciper för under-
rättelsetjänsten: 

Den första innebär att verksamheten skall bedrivas enligt statsmakternas utrikes-,
försvars- och säkerhetspolitiska intentioner. Verksamheten får endast styras av våra egna
behov och prioriteringar. Dock skall det tas hänsyn till det ökande behovet av interna-
tionellt samarbete i samband med fredsbevarande och humanitära insatser. 

6.  Se vidare SOU 1999:37 sida 75–76
7.  Se vidare SOU 1999:37 kap 5 och 6
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Den andra innebär att verksamheten enbart avser landets yttre säkerhet. Citat:
Den får inte ha en egen inriktning på underrättelser som ligger inom ramen för polisens
brottsbekämpande och brottsförebyggande arbete. Anmärkning: Detta är föranlett av IB-
affären. 

Den tredje anger att verksamheten skall styras av landets egna behov. Citat: … och
får därmed inte bedriva verksamhet på uppdrag av någon annan stat eller låta andra staters
intressen gå före våra egna. Anmärkning: Detta har tidvis ifrågasatts men alltid varit ett
oavvisligt krav sedan andra världskriget.

Den fjärde anger att utbyte av information med utländska underrättelse- och
säkerhetstjänster endast får ske om det gagnar svenska intressen och ej kan vara till
skada för dessa.

Efter framläggandet av SOU 1999:37 inrättades Samordningssekretariatet för säkerhets-
politiska underrättelsefrågor, SUND, främst för att kunna göra övergripande strategiska
analyser. Avsikten med SUND är också att undvika dubbelarbete och att viktiga
underrättelser förbises. 

Reflexioner

Kommittén hade redan i sitt betänkande funnit anledning att friare formuleringar för
de fyra principerna kunde vara motiverade i kommande skrivning.

Detta har aktualiserats i skenet av senaste tidens händelser efter 11 september
2001. Anledning finns att förbättra samarbetsformerna inom det svenska under-
rättelse- och säkerhetsväsendets olika delar och att dessa regleras i lagar och
förordningar utan att det för den skull blir kontraproduktivt. 

Det fjärde paradigmskiftet har inte inträffat ännu i skrivande stund.

Referenser

Otryckt material: 

Egna anteckningar (hos förf. eller förstört) 

Lampers, L., O., Granskningsmakten och sjukhusaffären i Göteborg (manus), (Stockholm
1997) 

Försvarets Underrättelsenämnd Redovisning av vissa uppgifter om den militära underrättelse-
och säkerhetstjänsten (Stockholm 1998-11-26)
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BILAGA 2

Bilaga 2: Fallstudier, sex exempel

De teorier och principer som beskrivs i detta opus kan bitvis vara svåra att tränga in i.
I den sovjetiska militärencyklopedin är det mycket vanligt att teorier, principer och
definitioner exemplifieras med historiska praktikfall eller förklarande beskrivningar.
Författaren har funnit att det är en god hjälp när man skall försöka förstå komplexa
resonemang. Därför utnyttjas fallstudier av enklare slag även här. 

Bilaga 2.1 Weserübung 1940

Denna fallstudie utnyttjas för att klarlägga att varje situation är unik i p. 4.2 ”Teori”.
Historiska erfarenheter skall därför användas med omdöme, även om författaren för-
fäktar nyttan därmed. Den exemplifierar också fenomenet organisatoriska sedimen-
tära förväntningar och kognitiv dissonans som behandlas i p. 5.4.3 ”Självkritik”. 

Så har det väntade inträffat…

Anders Forshells dagbok 9 april 1940

Den 9 april 1940 överfölls Danmark och Norge av Tyskland. Anfallet kom över-
raskande, men förvarning hade inte saknats. En analys av attachérapporteringen från
den svenska ambassaden i Berlin visar att marinattachén Anders Forshell var den som
tidigast misstänkte att Tyskland hade aggressiva planer mot Danmark och Norge. Re-
dan den 19 januari 1940 antydde han detta. Klara uttalanden gjordes i rapporter date-
rade 2 och 3 februari. Konkreta stöd för misstankarna fanns ännu inte, varför rappor-
teringen var försiktig. Den stab som skulle planera Weserübung hade visserligen tillsatts,
men började verka först den 5 februari. Förflyttning av förband och sammandragning
av transporttonnage hade således inte påbörjats. Rapporterna föranledde ingen åtgärd
i något av de nordiska länderna. 

Frågan om förvarning och överraskning har varit ett centralt tema i den norska efter-
krigsdebatten Det hade funnits järtecken i tiden, men frågan är hur pass tydliga de var.
De var i vart fall inte tydliga nog för att bryta ned norskt önsketänkande och förutfat-
tade meningar. Illavarslande underrättelser nådde den norska militär- och stats-
ledningen med början redan den 4 april då de första transportomgångarna lämnade
hamn. Här är det nog att konstatera att någon mobilisering aldrig utlystes på grund av
ingångna förhandsvarsel. Däremot bör det framhållas att beredskapshöjningar gjordes
under loppet av den 8 april. Stridshandlingar ägde rum sent detta datum. Vid midnatt
till den 9 april borde det ha stått klart att Norge faktiskt var i krig. 
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Det kan givetvis spekuleras i vilka effekter ett mobiliseringsbeslut, fattat den 8
april skulle kunnat haft, men det torde räcka med att följden av ett sådant inte skulle
ha minskat det norska försvarets möjligheter i jämförelse med det faktiska för-
hållandet. Det är ännu oklart vilka mobiliseringsbeslut som den norska regeringen
fattade under denna natt. Politikerna ansåg sig ha givit order om allmän och offentlig
mobilisering av mesta möjliga styrkor snarast möjligt, medan militären uppfattat
beslutet som partiell mobilisering av fyra fältbrigader, medelst brevinkallelse, med 11
april som första mobiliseringsdygn. I massmedia uppmanades dels till allmän mobili-
sering av utrikesminister Koht, dels till avbrytande av Quisling. Det senare skapade
inledningsvis oklarhet, men som därefter snarast fick motsatt effekt.

Det tyska utgångsläget var osedvanligt gynnsamt. Krigsmakten var mobiliserad.
Den norska styrkan bestod endast av 10 000 man, trots att krig pågick i omvärlden.
Kvalitén var inte särskilt hög. Orsaken till bristerna i såväl insats- som långsiktig be-
redskap får sökas i att man inte observerat eller dragit slutsatser av förändringarna i
landets strategiska betydelse och en angripares operativa möjligheter. Den brittiska
flottan antogs vara ett effektivt skydd mot invasion. Vi kan se här hur samma erfaren-
het från första världskriget leder till skilda slutsatser på olika håll: Tyskarna konstate-
rade att de måste förändra det marinstrategiska läget och att de snabbt måste skapa ett
fait-accompli. Norrmännen kände sig så säkra att de kunde hålla en svag gard. 

Någon mer genomarbetad och långsiktig tysk plan för döljande och vilseledning
var inte aktuell; operationen beslutades och genomfördes med kort varsel. De mer
iögonfallande åtgärderna kunde emellertid tolkas på ett för Norge mindre hotande
sätt, förberedelser för den väntade offensiven i väster med någon slags kringångs-
operation över Nordsjön. Ombasering av flyg upptäcktes aldrig vilket måste skyllas på
bristande inhämtningsresurser. Däremot var förberedelserna för överskeppning
mycket påtagliga, därtill kom information om att truppen undervisades i nordiska
språk samt förmodanden i välinformerade kretsar att ett angrepp på Norden var före-
stående.

Det som är särskilt intressant här är att offret själv stod till tjänst med de mest fantasifulla för-
klaringarna till den annalkande invasionsflottan. I grunden för detta låg sannolikt den för-
vissning om ett angrepp på Norge inte var möjligt som ovan berörts. Vi kan förstå om
denna kunde vara förhärskande före kriget och även en kort tid före den 9 april. Mer
anmärkningsvärt är att den inte alls påverkades av klart motstridiga fakta: en stor tysk
flottstyrka var där den inte skulle vara, och brittiska flottan var inte där den borde
vara. Bortförklaringarna gör nu ett helt bisarrt intryck: Det gällde ett anfall mot Island
eller Färöarna.

Den förväntade brittiska aktionen torde också ha bidragit till att man inte för-
mådde uppfatta ett reellt tyskt hot trots de rikliga, och som det skulle visa sig korrekta
underrättelserna; Man var på politiskt håll helt enkelt distraherad av de allierades
åtgärder och upptagen av hur man skulle möta dem diplomatiskt och politiskt. 

Överhuvudtaget tycks den norska styrketillväxten dessutom med framgång ha
störts ut av försvararen själv. I mycket torde det ha berott på handlingsförlamning.
Eftersom ett tyskt anfall ansetts omöjligt men tysken ändå var där måste han vara
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oövervinnerlig. Observationer förstorades, rykten blev sanningar. Övergivandet av
stora delar av mobiliseringsområdet i södra Norge är ett exempel på denna självde-
struktion.

En grundläggande fördel för tyskarna var naturligtvis ”Norges halvneutralitet”. Den
förhindrade allierad hjälp i tid och uteslöt regelrätta garantier samtidigt som den
invaggade norrmännen i en falsk säkerhet. Men det var ändå en för tyskarna lycklig
slump att britterna just den 8 april hade sin flotta i bas för att lasta invasionstrupp och
därigenom ”hamnade mellan två stolar”. Vilken annan brittisk tidsplan som helst hade
inneburit större problem för tyskarna. Vi kan inte utesluta att Weserübung i så fall skulle
ha misslyckats. På denna punkt finner vi den stora risktagningen i operationen. 

Men just den stora risktagningen i detta avseende bidrog verksamt till norr-
männens förödande låga mentala beredskap. Föreställningen om att en invasion över
havet var omöjlig blev den sköld mot vilken alla oroande underrättelser studsade, trots
att stormaktskrig pågick sedan sju månader och stormakterna klart visat sitt intresse
för Norden.

Även det svenska agerandet, den sena och svaga mobiliseringen under de dagar
som föregick anfallet kan utsättas för stark kritik. Visserligen kan sägas att det ju inte
fanns några anfallsplaner mot Sverige och att händelserna gav ÖB och regeringen rätt.
Men åtgärderna måste bedömas utifrån vad man då visste och på vilka grunder man
agerade. Den svenska militära bedömningen hade varit att ett angrepp på Norge
måste komma via Sverige, av samma skäl som fick norrmännen att bortse från det
annalkande hotet: det brittiska sjöherraväldet i Nordsjön. När så alla tecken tydde på
att en operation var förestående hade en logisk konsekvens varit en stark bered-
skapshöjning i södra Sverige. I och för sig begärde ÖB en höjd beredskap den 4 april,
med bland annat en fullständig uppmarsch i Skåne, en helt adekvat åtgärd. Men som
ett alternativ föreslog ÖB en partiell, förberedande mobilisering. Vid regeringsbered-
ningen den 5 april framlades endast det lägre alternativet. Man valde att avvakta den
vidare händelseutvecklingen. 

Den svenska samlingsregeringen överraskades av det tyska blixtanfallet på Dan-
mark och Norge den 9 april 1940. Trots en serie varningar och rapporter vidtog man
ingen militär förstärkning i tid för att föra fram förband till de mer hotade delarna av
landet, främst södra och västra Sverige. Under vinterkriget hade man vant sig vid en
relativt långsam krigsutveckling och trodde att man fortfarande hade tid att komma
samman och fatta beslut som skulle hinna påverka händelserna. Hade tyskarna stått i
landet den 9 april hade denna långsamma reaktion naturligtvis aldrig räckt till – Per
Albin Hanssons åsikt att det främst gällde för regeringen att fatta ett beslut framstår
här som naiv. Det hade varit för sent. 

Numera vet vi att det tyska anfallet på Danmark och Norge var mycket hasardartat
och lätt kunnat bli ett totalt misslyckande. Kontrafaktiska historiestudier ger detta.
Mot den bakgrunden var Tyskland mycket angeläget att Sverige skulle förhålla sig
neutralt och inte tvinga fram en större militär insats i hela Skandinavien. Detta hade
tyskarna inte råd med i detta läge. Mot den bakgrunden kan det, något tillspetsat,
konstateras att det inte var Tyskland som hotade Sverige 9 april 1940, utan tvärtom
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svenskarna som utgjorde ett potentiellt hot mot de tyska operationerna i Norge. Detta
insågs inte vid den tiden.

__________
Denna bilaga utgör en bearbetning av uppsatser införda i Hugemark, B., (red)
Urladdning – blixtkrigens år (Stockholm 1990): Hugemark, B., ”Överraskning i teori och
praktik”, Bojerud, S., ”Norgefälttåget 1940, En studie i ett operativt misslyckande”,
Böhme, K-R., ”Underrättelser från Berlin. Anders Forshells dagboksanteckningar
december 1939 – april 1940”, och Zetterberg, K., ”Samlingsregeringen och den 9
april 1940. En studie i den politiska förvarningens psykologi”.

Bilaga 2.2 Stora fosterländska kriget 1941–45

Denna fallstudie avser att belysa ett stort skeende som måste följas under lång tid för
att klarlägga eventuella konsekvenser för svenskt vidkommande såsom det nämns i p.
3.6 ”Bedömning av skilda aktörer då svenska intressen ej berörs” (åtminstone inte
högre grad utom under vissa perioder, exempelvis transiteringen av 163. Divisionen
1941 och sjökriget Sverige-Sovjetunionen sommaren och hösten 1942). Även behovet
av att följa långsiktiga infrastrukturella förändringar och produktionsförhållanden
som nämns i p. 3.3 ”Klassiska behov under nya premisser” exemplifieras här. Den
exemplifierar också fenomenet organisatoriska sedimentära förväntningar och kogni-
tiv dissonans som behandlas i p. 5.4.3 ”Självkritik”.

Den 22 juni 1941 inleddes Operation Barbarossa. Mycket snart kom styrka och svagheter
att uppdagas i de förberedelser som vidtagits inför det kommande kriget. Zjukovs
preventiva anfallsplan från 15 maj hade inte accepterats av Stalin. Gränstrupperna och
anfallsreserverna höll på att framgruppera till de nya gränserna i väster. Försvars-
grupperingen var därmed inte tillfredställande. Dessutom fick inte tyskarna provo-
ceras. Stalin togs med överraskning, trots att underrättelser nått krigsledningen i god
tid om det förestående anfallet. Kriget var visserligen länge väntat men inte förrän
1942–43. Förberedelserna hade inriktats mot denna tid.

Hitler var övertygad om att Operation Barbarossa var en lätt uppgift. Vad kan ha givit
honom en sådan felaktig uppfattning om motståndaren? Det var ändå väl känt att
Sovjetunionen var världens mäktigaste militärmakt till lands? Rysslands militära
fördelar, landets väldiga yta, vintern, den brända jordens taktik, tapperheten och
självuppoffringen hos den ryske soldaten var landets och folkets arvedel, oavsett
vilken regim som än rådde. Det var dessa fördelar som alltid varit avgörande i det
långa loppet. Men Hitler menade att det inte skulle bli något långt lopp: ”Vi behöver
bara sparka in ytterdörren så kommer hela den murkna byggnaden att rasa ihop.”
Hitler var övertygad om att kriget skulle bli kort. Den ryska militära administrationens
traditionella senfärdighet skulle komma till korta mot genomslagskraften hos de
snabba tyska pansarstyrkorna. Men det var inte hela sanningen bakom Hitlers ställ-
ningstagande. 
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Figur 19. Sovjetisk lägeskarta som visar sovjetarméns motanfall under det stora fosterländska krigets tredje 
period. Efter Garejev ”Marskalk Zjukov” (Moskva 1996).

När Stalin genomdrev de omfattande utrensningarna i krigsmakten 1937–38 var det
nära att han ”sågade av den gren han själv satt på”. Masslikvideringarna av Röda arméns
befälskår var ett självdestruktivt beteende av monumentala mått. De överlevande
vågade inte utöva den professionalism och initiativkraft som till äventyrs fanns kvar.
Dessutom återinförde Stalin det politiskt-militära dubbelkommandot, där den poli-
tiske kommissarien skulle övervaka den militäre chefens agerande. Ett dualistiskt
system, i vilket kommissarien egentligen är överordnad soldaten och teoretiskt men
inte i praktiken dennes jämlike, är naturligtvis förödande för vilken krigsmakt som
helst. Hitler ansåg att den sovjetiska krigsmakten var inkapaciterad och oförmögen till
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verksamt motstånd. Finska vinterkriget 1939–40 syntes bekräfta uppfattningen.
Märkligt nog hade inte de ryska framgångarna mot japanerna vid Chalkin Gol
sommaren 1939 uppmärksammats av den tyska krigsledningen, vilket kanske var
fatalt. Men även Stalin misstog sig. Vorosjilov hade inte Zjukovs militära förmåga,
vilket också visade sig vara fatalt. Timosjenko, Vorosjilovs ersättare, var av en helt
annan kaliber. 

Historien bakom utrensningarna innehåller skeenden som kan förefalla nog så
märkliga, men ändå inte betydelselösa. Oenighet råder, men två teorier kan urskiljas.
Båda inbegriper desinformationskupper av stora mått. Den första går ut på att
NKVD samverkade på hemlig basis med SS (egentligen underavdelningen SD) i en
komplott för att skapa falska anklagelser mot krigsmaktens ledning som hotade med
att bli Stalin övermäktig. Den andra att SD lyckades inplantera falska underrättelser
hos NKVD som gick ut på att militärledningen planerade stämplingar mot Stalin. Om
den senare teorin är sann utgör den kanske historiens största kupp som syftat till att
allvarligt skada en framtida fiendes krigsmakt. Om den första teorin är sann är det
kanske lättare att förstå Stalins överraskning och handlingsförlamning vid krigets
inledning. 

Stalin, en man vars psykiska status närmast kan beskrivas som ”malign narcissism”
och därmed bland annat var sjukligt misstänksam mot allt och alla, litade kanske
paradoxalt nog på Hitler. Varför vet vi egentligen inte. Var det eventuella NKVD-SD-
samarbetet i samband med utrensningarna som betydde något, eller var det rentav en
djupare atavistisk sympati med en motståndare som visserligen skulle bedras, men
ändå betraktades som en jämlike? Stalins felbedömning av Hitlers intentioner kan
delvis förklaras med det ovan nämnda. Men dåvarande chefen för GRU, Golikov,
bidrog också aktivt till överraskningen genom att nedvärdera varningar från väster-
ländska källor, främst brittiska, av politiskt opportunistiska skäl. Den brittiska under-
rättelsetjänsten hade fram till andra världskriget främst verkat mot Sovjetunionen.
Stalins misstro har åtminstone här en begriplig förklaring. 

I Tyskland förstods inte till fullo omfattningen av och kraften i Timosjenkos re-
organisation av krigsmakten och vilka goda resultat som redan uppnåtts. Hitler kon-
staterade långt senare att om han hade trott på rapporterna om det sovjetiska pansar-
vapnet, hade Operation Barbarossa aldrig genomförts. Guderian vågade ändå bara
berätta halva sanningen; att Sovjetunionen hade 10 000 i stället för i verkligheten
22 600 stridsvagnar som ofta nog var tekniskt överlägsna de tyska. Redan 1933 för-
fogades över 7 400 stridsvagnar, vilket faktiskt var känt och publicerat i Sverige. Dess-
utom insågs inte heller Röda arméns inneboende styrka. Som ett led i uppbyggnaden
beslöts 1930 att skapa en möjlighet att snabbt dubblera eller tredubbla armén. Lös-
ningen var att reservdivisioner skulle sättas upp av de stående. Visserligen fick de
omodern materiel när de reguljära divisionerna fått ny och kvalitén var i övrigt ofta
låg. Men systemet hade sina fördelar. Mobiliseringen kunde genomföras förhållande-
vis snabbt och gick dessutom att dölja då de inte existerade i observerbar form före
”avknoppningen”. Detta var särskilt betydelsefullt efter de stora inringningsslagen
sommaren 1941, då den tyska segern syntes given. Metoden utnyttjades även när för-
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band nyuppsattes eller reorganiserades i strategiska reservens regi. Vid krigsslutet
förfogade Sovjetunionen över 600 divisioner, trots förluster och övriga förband oräk-
nade. Denna förmåga att ”stampa härar ur marken” blev till slut Tyskland över-
mäktigt. 

Två tyska åtgärder var mindre välbetänkta. Efter fälttåget mot Frankrike 1940
genomgick tyska armén i praktiken en avmotorisering. Befintliga och nyuppsatta
infanteridivisioner försågs inte längre med motorfordon i nämnvärd grad. Dessa
tillfördes endast pansar-, artilleri- och underhållsförband. Produktionskapaciteten och
erövrad materiel räckte inte till mera. Därmed var det inte möjligt att konsolidera
pansargruppernas snabba terrängvinster utan att tappa tempo i väntan på infanteriet.
Hitlers osäkerhet och kraftsplittring av pansargrupperna bidrog också till att det enda
som inte fick förloras gick till spillo – tid. Beslutet om att kriget skulle föras med
största möjliga grymhet mot ryssarna visade sig också vara fatalt. Tyska armén
hälsades inledningsvis som befriare. Men när det visade sig att NKVD, trots allt, var
att föredra framför SS hårdnade motståndet. 

En slutsats är klar. Tysklands och Sovjetunionens båda självhärskare gjorde sig
skyldiga till felbedömningar inför det kommande kriget som skulle få vittgående
konsekvenser. Kriget kom dessutom något år tidigare än vad som var önskvärt för
båda parter. För tysk del beroende på att den sovjetiska återhämtningen inte kunde
tillåtas genomföras i sin helhet. För sovjetiskt vidkommande skulle den vara klar först
1943. 

Även Stalins krigsledning och kommissariernas räddhågade formalism under
sommaren 1941 hade kunnat bli ödesdiger. Direktiven om att det var förbjudet att tas
tillfånga och retirera utan order från högsta ort omöjliggjorde en ordnad fördröj-
ningsstrid. Resultatet blev de stora inringningsslagen där stora delar av den reguljära
Röda armén och det hastigt improviserade hemvärnet – opoltjenije – offrades i onödan.
Stridsvagnsförlusterna på den västra fronten var nära 90 % (!) under 1941. Dessa
ersattes sedermera, inledningsvis genom omfattande leveranser från Storbritannien
och USA. Frånsett att tyska armén inte förmådde hålla den höga framrycknings-
takten, var det två företeelser som till slut skulle hejda det tyska stormanloppet. Dels
var det den tidigare nämnda förmågan att mobilisera reserver, dels allt säkrare
underrättelser om att Japan inte skulle ingripa på Tysklands sida i kriget. Friska
resurser från Fjärran Östern kunde sättas in vid motanfallet vid Moskva den 6
december 1941. Dagen därpå anföll Japan Pearl Harbor. Som en sympatiåtgärd
förklarade Hitler krig mot USA. Därmed inträdde världens största industrimakt i
kriget, vilket verksamt bidrog till att krigslyckan slutligen vände. 

När den tyska offensiven saktade av under hösten 1941 kunde Sovjetunionen
utnyttja det ryska landets traditionella fördelar. Försvaret kunde föras allt mer dyna-
miskt när kommissariernas makt begränsades. Mobila försvarsoperationer genom-
fördes offensivt och framgångsrikt i allt större skala. De egna förlusterna var dock
stora och ibland onödiga. Tyska 6. Armén vid Stalingrad kunde ha svälts ut utan
större egna uppoffringar. Tyskarna var visserligen hela tiden dugligare på taktisk nivå.
Men den sovjetiska krigsledningen blev allt skickligare i att operera offensivt med
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fronter och frontgrupper under krigets gång. Ett viktigt, allt mer avgörande element i
den sovjetiska krigskonsten var förmågan att överraskande koncentrera överlägsna
stridskrafter i viktiga riktningar vid avgörande tidpunkter. Detta gällde redan vid
Stalingrad, då den totala numerära överlägsenheten ännu inte var överväldigande. När
initiativet slutligen övergick till Sovjetunionen, efter de förkrossande tyska nederlagen
vid Volga och Kursk samt när krigsmaterielproduktionen och det allierade materiella
biståndet efterhand ökade, blev uppgiften allt lättare. Tyska arméer kunde ut-
manövreras och inringas. Den stora tyska krigspotentialen minskade därför till i stort
ingenting vid tiden för slutsegern den 9 maj 1945.

Stalins egenskaper som krigsledare måste beaktas, särskilt med tanke på hans
psykiska status. Begreppet ”hotbild” utgör egentligen ett uttryck för en nations om-
världsuppfattning (tidigare nämnt i p. 4.1). Den är direkt beroende av den nationella
perceptionsförmågan och behöver inte vara relaterad till ett faktiskt hot. I en totalitär
stat kan, i extremfallet, hotuppfattningen vara beroende av en enda maktfullkomlig
individs förutfattade ståndpunkter. Stalins oförmåga att inse vad som var i görningen
samt handlingsförlamningen parad med de förlustbringande direktiven sommaren
1941 hade kunnat leda till Sovjetunionens undergång om inte den tyska krigs-
ledningen också begått avgörande misstag. Sovjetunionen fick en nödvändig respit för
den fortsatta reorganiseringen av Röda armén, mobiliseringen av hela folket och
uppbyggandet av en överlägsen krigspotential.

Stalins maktutövning kunde visserligen falla tillbaka på en tradition av despotiskt
självhärskande. Men kombinationen av Stalins maligna narcissism, den marxist-
leninistiska modellen för samhällsbyggnad samt den allmänna tekniska och indu-
striella utvecklingen skapade förutsättningar för en centralistiskt hårt styrd militärstat
som kom att fortleva fram till den 25 december 1991. Den byggdes upp med en hän-
synslös rovdrift på land och folk, där formen för Stora Fosterländska Krigets förande
endast blev en del i det stora hela. Den statsbärande marxist-leninistiska ideologin är
inte utan skuld. Marx ansåg att det dialektiska samspelet mellan människa och
materiell miljö utgjorde den grundläggande drivkraften till samhällets utveckling.
Produktivkrafterna förändras ständigt i kamp med naturen och de mer relations-
beroende produktionsförhållandena i övrigt, uttryckt i termer av ”klasskamp”. Endast
arbetet och vad arbetet skapar åsattes ha ett värde. Naturtillgångar och människor
fanns antingen i överflöd eller var utbytbara storheter som kunde utnyttjas i en kamp
som fördes mycket slösaktigt med landets resurser. I en krigsekonomi under en para-
noid diktator gavs inte mycket utrymme för hänsynstaganden utöver de uppställda
plan- eller krigsmålen, särskilt när konstruktiv kritik och ärlig resultatredovisning inte
tilläts i ett samhälle som fulländat förtigandets konst under århundraden.

Sovjetunionen kunde kanske ha besegrat Tyskland av egen kraft, utan allierad hjälp
med krigsmateriel och utan invasionen i Normandie, men med ännu större uppoff-
ringar än vad som nu blev fallet. Segern var emellertid ingalunda given. De inledande
tyska misstagen skapade rådrum som gav möjlighet att neutralisera Stalins egna. Ryss-
lands traditionella militära fördelar visade sig på nytt vara en tillgång. Krigsindustrins
och folkets totala mobilisering var genomförd 1943. Dessutom var återskapandet av
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den högre operationskonsten genomförd samma år. Det var inte längre Sovjet-
unionen som drabbades av förödande inringningsslag, utan Tyskland. Segern kunde
därmed vinnas. Vad som också är anmärkningsvärt i ett sentida perspektiv är att
omvärlden bedömde den sovjetiska krigsekonomiska potentialen som svag, när den i
själva verkat var stark. Under 1980-talet var förhållandet faktiskt det motsatta. En
kontrafaktisk ståndpunkt kvarstår. Det är inte helt självklart att Hitler gått till angrepp
om utrensningarna 1937–38 aldrig verkställts. Det Stora Fosterländska Kriget vanns
inte genom Stalins genialitet som krigsledare utan av Sovjetunionen och dess tål-
modigt uppoffrande folk.

___________
Denna bilaga utgör ett utdrag ur Ulfving, L., ”Sovjetunionen och andra världskriget”
Huldt, B., Böhme, K-R., (red) Horisonten klarnar (Stockholm 1995).

Bilaga 2.3 Inmarschen i Tjeckoslovakien 1968

Denna fallstudie utnyttjas som ett exempel på hur en kritiskt granskande efteranalys
kan göras för att belysa resonemangen i p. 5.4.3 ”Självkritik” och p. 6.8 ”Efteranalys”.
Den belyser också svårigheten med att exakt bestämma en anfallstidpunkt när alla
förberedelser är gjorda för anfallet. 

Klockan 03.17 natten till den 21 augusti 1968 fick vakthavande officer på försvars-
staben genom ett TT-meddelande vetskap om att sovjetiska flygplan landat på Prags
flygplats och att Warszawapaktens (WP) stridskrafter överskridit gränsen till Tjecko-
slovakien. Aktionen hade då redan pågått i fyra timmar. Enligt försvarsstabschefens
uppfattning var det ur beredskapssynpunkt inte tillfredsställande att informationen
om interventionen kommit först fyra timmar efter det att den militära operationen
startat.

Att utvecklingen kunde leda till en sovjetisk militär intervention av Tjeckoslova-
kien var ett ämne som diskuterades i den öppna debatten allt sedan ”islossningen i
Prag”, våren 1968. Att fånga in och uppfatta att ett visst skeende inneslöt en utveck-
ling som kunde leda till invasion var inte något problem vare sig för Försvarsstabens
underrättelseavdelning, Fst/Und, eller någon annan underrättelsetjänst.

Invasionen föregicks av ett långt skede med flera kristoppar. Detta innefattade för
omvärlden uppenbara politiska och militära hotsignaler. Det var lätt att mer allmänt
ange att det förelåg ett hot som kunde iscensättas. 

Vad gällde den politiska förvarningen hade (Fst/Und) i princip samma svårigheter
som andra bedömare att bestämma om utvecklingen i Tjeckoslovakien vid en viss tid-
punkt gått därhän att invasionsmotiven hos beslutsfattarna i Moskva tog överhanden
över andra motivkretsar, exempelvis de uppenbart, åtminstone kortsiktiga negativa
effekter en invasion skulle få för Sovjetunionens relationer till andra stater. I efterhand
kan exempelvis Pravdas artikel den 18 augusti, där det hävdades att de tjeckiska ledarna
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höll på att förlora kontrollen över landet, ses som en förklaring ”på förhand” till
invasionen två dagar senare. Innehållet i artikeln återgavs i västerländsk press utan att
man för den skull insåg vad som var i görningen. Vad Pravda hävdade låg i linje med
vad Fst/Und delgavs av IB. En källa hade fått en viss rysk ambassads uppfattning den
19 augusti, att ledarskiktet kring Dubcek inte ägde tillräcklig tyngd för att klara av de
svårigheter som förestod Tjeckoslovakien. Varken artikeln i Pravda eller vad IB
inhämtat från en sovjetisk beskickning var några unika hotsignaler. Uppgifter av
denna typ hade snarast, under schismen mellan Prag och Moskva vid de skeden som
attackerna i sovjetiska massmedia rasat som värst, tillhört rutinen. Hotsignalerna var
alltså inte entydiga. 

Detsamma gällde det militära skeendet på WP-sidan. Serien av stora WP-övningar
under sommaren kunde ha dubbla innebörder: påtryckning på Dubcek eller för-
beredelser för en militär intervention. Frågan om ett väpnat ingripande eller ej blev
från maj månad ett särskilt problem för underrättelsetjänsten. 

Omkring den 9 maj noterade Fst/Und att den första av de militära hotbilderna
höll på att realiseras mot Tjeckoslovakien, främst genom uppgifter om truppkon-
centrationer mot de tjeckiska gränserna i södra Polen och i det sovjetiska Karpatiska
Militärdistriktet. Det skall i detta sammanhang framhållas att Fst/Und:s bedömningar
av det militära skeendet på WP-sidan grundade sig, generellt sett, på en kännedom om
konstant hög insatsberedskap vid de sovjetiska stridskrafterna. Detta betydde i sin tur
att den svenska militära underrättelsetjänsten utgick ifrån att Sovjetunionen i princip
alltid hade vissa handlingsmöjligheter att snabbt iscensätta militära aktioner. 

I en retrospektiv studie från november 1968 över invasionen ansåg Fst/Und att
Sovjetunionens förberedelser för att, vid behov, invadera Tjeckoslovakien börjat fyra
månader innan angreppet. Förflyttning av staber och förband från västra
Sovjetunionen in i Polen bedömdes här i efterhand ha inletts så tidigt som under mars
eller april månad.

På den inhämtande sidan började, bland annat IB och FRA att ägna Tjecko-
slovakien särskild uppmärksamhet i samband med den första konstaterade militära
hotbilden. För Fst/Und likaväl som för de inhämtande organen var uppgiften inte
bara en fråga om intervention eller inte, utan även att ha kontroll över att den militära
uppladdningen inom WP inte spred sig till närområdet. 

Mot slutet av juli fann Fst/Und att den militära hotbilden mot Tjeckoslovakien
förstärkts. Det stod klart att Sovjetunionen avsevärt höjt sin militära beredskap för en
invasion. Indikationerna var tydliga: WP-övningen Sumava i juni, de under juli på
tjeckisk mark kvardröjande sovjetiska stridskrafterna, den från slutet av juli observe-
rade truppkoncentrationen vid gränserna, transport- och underhållsövningen Neman.
Sedan följde en sambandsövning med början den 11 augusti. Hela detta onormala
militära skeende utgjorde för det första en stor militär demonstration, en påtryckning.
För det andra innebar agerandet, enligt Fst/Und:s uppfattning att Sovjetunionen med
WP-drabanter vidtog konkreta åtgärder för att kunna intervenera i Tjeckoslovakien.

Efter bedömningen att det militära trycket nedgått efter uppgörelsen i Cierna och
Bratislava i månadsskiftet juli–augusti antog Fst/Und den 16 augusti att Sovjet-
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unionen snarast ökat detta mot Tjeckoslovakien. Denna generella slutsats vilade i sin
tur på ett omfattande redovisat underlag av informationer och underrättelser av skilda
militära aktiviteter inom WP. Detta datum gavs den militära hotbilden alltjämt en
dubbel tolkning: politisk påtryckning eller förberedelser för invasion. Den tidigare
tolkningen omedelbart efter uppgörelsen var mer positivt hållen. Uppgörelsen hade
tolkats som en framgång för Prag, varigenom det tidigare invasionshotet hade
avvärjts. Bedömningen från den 16 augusti innebar en klart förändrad uppfattning om
invasionshotet. Den betingades av informationer om det militära skeendet på WP-
sidan och innebar att det militära trycket på Tjeckoslovakien ökat. 

Den allmänpolitiska bedömningen som gjordes då av Fst/Und var att det förelåg
en relativt stor risk att utvecklingen skulle leda till att Sovjetunionen beslöt sig för
invasion. I detta fall hade alltså kartläggningen och bedömningen av det militära
skeendet den effekten att underrättelsetjänsten hade en uppfattning som klart skilde
sig från uppfattningen den 9 augusti. I förhållande till den bedömningen låg Fst/Und
uppfattning 16 augusti närmare vad som faktiskt skedde fyra dagar senare utan att
man haft underlag för en tolkning att den militära beredskapen visade tecken på att gå
mot verkställighet. 

Den militära hotbilden i Centraleuropa och den politiska situationen, med för-
troendekris mellan Prag och Moskva, sågs som en intern affär inom WP. Ett in-
gripande från NATO betraktades som orealistiskt även vid en sovjetisk intervention.
NATO-staterna bedömdes inta en medvetet passiv, icke-provocerande hållning. Den
manifesterade sig bland annat i beslutet att förlägga en NATO-övning i Västtyskland
till ett mindre känsligt område. Ursprungligen var den avsedd att utspela sig nära den
tjeckiska gränsen. 

Enligt det underrättelseunderlag, med bedömningar av läget under våren och
sommaren fram till den 20 augusti, som lämnades till ÖB, förelåg inga alarmerande
tecken för svenskt vidkommande. Att sedan åtgärder vidtogs för att förstärka den
militära beredskapen betydde emellertid inte att ÖB, operationsledningen eller under-
rättelsetjänsten uppfattade invasionen och den därpå följande händelseutvecklingen i
Central- och Sydösteuropa samt på det internationella planet som ett hot mot Sverige.
Det var risken för incidenter, på grund av ökad WP-aktivitet i närområdet, som
motiverade åtgärderna.

Uppfattningen att krisen inom WP sannolikt skulle bli en intern angelägenhet,
utan att hota freden i Europa, uteslöt emellertid inte att Fst/Und ansåg att det all-
männa säkerhetspolitiska läget i Europa, under hösten 1968, gav anledning till oro.
Det berodde på tre skäl:

Det första var om invasionen skulle uppfattas som en allmän skärpning av Sovjet-
unionens utrikespolitik och vilka konsekvenser denna tänkbart hårda linje skulle få för
Europa. 

Det andra var likartat. Problemet var här vilka följder det skulle kunna bli på det
internationella planet, oavsett vem som skulle komma att råda i Moskva. Den politiska
situationen sågs som något oklar.
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Det tredje var det militära läget i Centraleuropa efter invasionen. Uppfattningen
därom grundade sig inte på hypotetiska riskresonemang. Ockupationen av Tjecko-
slovakien innebar en massiv ökning av antalet sovjetiska divisioner västerut. Det var
nära en fördubbling av den första sovjetiska strategiska echelongen i Europa, i ett
område som tidigare var ganska tomt på WP-förband. Denna rubbning av balansen
innebar ett problem som måste hanteras av NATO. Fst/Und måste klarlägga det nya
läget och dra konsekvenserna av detta. 

Invasionen av Tjeckoslovakien den 20 augusti innebar för den svenska under-
rättelsetjänsten och militärledningen en taktisk-operativ överraskning, inte en strate-
gisk. Men det är viktigt att klarlägga att det politiska beslutet om verkställighet inte var
möjligt att få klarhet om när det fattades. Att tränga in i Stavka VGK innersta cirklar
översteg alla västerländska underrättelsetjänsters förmåga. Datumet kunde inte
fastställas i förväg, förberedelserna var klara – det var bara att avvakta händelse-
utvecklingen. Sovjetunionens strategiska kärnvapenstyrkor gick upp i högsta eld-
beredskap med de strategiska robotförbanden. Detta upptäcktes inte heller av någon
västerländsk underrättelsetjänst. Det blev klarlagt först 20 år senare! 

___________
Denna bilaga utgör en bearbetning av UU-74 1974 års underrättelseutredning, bilaga 2,
sida 148–168 (Stockholm 1974).

Bilaga 2.4 Ramadanoffensiven – Jom Kippur 1973

Denna fallstudie berör det som beskrivs i p. 5.4.2 ”Vilseledning och desinformation”
samt Agranatkommissionens rapport som exempel på p. 6.8 Efteranalys när facit blir
tillgängligt”.

Krigen i Mellersta Östern mellan Israel och dess arabiska grannar innehåller flera
aspekter som är intressanta i underrättelsehänseende. Det är två fall, där strategisk och
operativ maskirovka utnyttjades, sexdagarskriget 1967 och oktoberkriget 1973. Vi
kommer främst att uppehålla oss vid det senare. Den maskirovka som iscensattes
1967 misslyckades, vilket ledde till en militär katastrof för de tilltänkta angriparna, då
främst Egypten.

Men 1973 höll resultatet på att bli en katastrof för Israel. De egyptiska och syriska
anfallsmålen utgjordes av Suezkanalzonen och Golan, inte staten Israels förintelse
denna gång. Om det israeliska försvaret brutit samman skulle emellertid framgången
ha utnyttjats till det yttersta. Sinai avsågs att i ett senare skede ”återerövras” med
politiska medel. (Gen Zody 12 maj 1977). Så har också skett. 

Orsakerna till sexdagarskriget 5–10 juni 1967, står bland annat att finna i en sovje-
tisk vilseledning, frånsett de djupare bakomliggande skälen. 

Under våren 1967 lyckades Sovjetunionens ledare, främst Andrei Gromyko, över-
tyga syriska och egyptiska ledare om att Israel hade genomfört en partiell mobilisering i
Galiléen, (Norra militärkommandot). Den skulle åtminstone ha omfattat 11 brigader.
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Därmed åstadkoms den ”temperaturhöjning” i området som så småningom utlöste sex-
dagarskriget. Med tanke på resultatet, var syftet med desinformationen oklar. Kanske
trodde man att det gick att utöva press på Israel genom att lura arabstaterna att börja
krigsförberedelser mot Israel. Men någon israelisk mobilisering hade inte ägt rum vid
den angivna tidpunkten.

Den arabiska operationen misslyckades, som känt, fullständigt. Det berodde
huvudsakligen på att Israels grannar, Egypten och Syrien, men även Jordanien vägrade
att acceptera Israels existens. Som en logisk följd därav erkändes inte Israel som en
militär motståndare, varför nästan ingen underrättelseinhämtning bedrevs mot Israel.
De angripande staterna förlitade sig i stort enbart på sin absoluta, kvantitativa
överlägsenhet utan att förstå dynamiken i de israeliska doktrinerna och operativa prin-
ciperna, samt inte minst israelisk livsvilja.

Sovjetunionens ledning borde rimligtvis ha känt till att de egyptiska och syriska
underrättelsetjänsterna bedrev inhämtning på KGB:s och GRU:s uppdrag, på skilda
håll i världen. Samtidigt borde man därför ha känt till att ingen egentlig inhämtning
bedrevs rörande Israel.

Misslyckandet berodde på att inte alla ingående delarna i operationen samordnades utifrån en
mycket god kunskap om motståndaren. (Gen Zody 12 maj 1977.)

Uppvaknandet blev bittert och ledde till en allmän självrannsakan. Läxan lärdes väl
och sex år senare, 6 oktober 1973 kl 1400 lokal tid, utnyttjades kunskaperna men med
ett helt annat resultat. Ty vid denna tidpunkt utlöste Egypten Operation Badr, ett
strategiskt överfall över Suez-kanalen som ingick i den egyptisk-syriska Ramadan-
offensiven. Israel överrumplades på försoningsdagen, Jom Kippur, den största judiska
helgen. 

De samordnade arabiska förberedelserna för och genomförandet av anfallet in-
begrep alla delmoment som ingår i begreppet maskirovka. Det är av särskilt intresse av
två skäl. Dels för att Sovjetunionen nogsamt lärt ut principer, medel och metoder, dels
för att maskirovka genomfördes framgångsrikt vid en tid då moderna, högeffektiva
spaningsmedel – bland annat signalspanings- och fotospaningssatelliter – tagits i bruk.

Dessa delmoment inbegrep: underrättelsetjänst, planering och sekretess, skenverk-
samhet, döljande verksamhet, val av tidpunkt, operationsavsikt och metod samt ny
materiel och nytt utnyttjande. 

Underrättelsetjänst: Extrema ansträngningar gjordes för att skaffa kunskap om Israel
och dess militära förmåga, samt vad israeliska militära och civila ledare hade för för-
utfattade meningar om sina arabiska grannars förmåga. Underrättelseoperationerna
var mycket framgångsrika, vilket visade sig när det blivit möjligt att kontrollera i facit.
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Figur 20. Ramadan-offensivens inledningsoperation. Illustration: Lars Ulfving
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Planering och orderarbete, sekretess: Endast en liten grupp, under ledning av Egyptens
överbefälhavare, general Ismael, med personal ur de egyptiska (åtta personer) och
syriska (sex personer) högkvarteren, deltog i arbetet. Gruppen avskärmades från om-
världen. Den egyptiske generalen Gamassy var protokollförare, som endast för-
färdigade två handskrivna kopior av operationsplanerna. CIA fick ändå viss känne-
dom om intentionerna redan i maj 1973, men trodde inte på underrättelserna. 

Skenverksamhet: Enver Sadats samordningsresor till Damaskus doldes i ett flertal
rundresor till arabvärldens huvudstäder. Fredsinitiativ spelades ut, bland annat i FN,
som ren desinformation. 

Anfallet över Suez-kanalen förövades 22 gånger i olika former, ”Befrielse 1–22”. En
av förövningarna hade en sådan omfattning att Israel genomförde en partiell mobili-
sering i maj 1973. Även mellan övningstillfällena genomfördes omgrupperingar och
urdragningar för att försvåra israelisk spaning. I månadsskiftet september–oktober
genomfördes förövningen ”Befrielse 23”.

Operation Badr slogs ut under förövningens slutskede, när deltagande förband var
under urdragning, eller redan hade hemförlovats. Anfallet skedde således ur
”pågående demobilisering”. Befrielse 23 skulle avslutas den 7 oktober. Men anfallet
genomfördes dagen innan. Egyptiska soldater badade i kanalen ända tills stormelden
började. 

Döljande verksamhet: Tilltransporter genomfördes endast nattetid. En sandvall
schaktades upp på Suez-kanalens västra strand bland annat för att försvåra insyn från
andra sidan. 

Val av tidpunkt: Den största judiska helgen, Yom Kippur, valdes avsiktligt då den
israeliska beredskapen bedömdes vara som lägst. Anfallstidpunkten, 1400 lokal, tid
valdes mycket sent. Den tidigare fastställda tidpunkten som var 1800, nådde Israel ”i
tid” ca 1200, men det räckte inte för att man skulle hinna reagera före 1400. Valet av
tidpunkt berodde emellertid på en kompromiss, då syrierna inte ville anfalla med
solen i ögonen. 

Operationsavsikt och metod: Operationsmålen valdes avsiktligt begränsade. ”Vi ville
inte ge armén en större uppgift än att det var helt klart att den var genomförbar” (Gen Zody 12
maj 1977). Det var också psykologiskt viktigt för egyptierna att det var en egen
planering som lyckades, inte en påtvingad rysk. Anfallsförbanden skulle därför endast
ta Suez-kanalen respektive Golan-höjderna i skydd av det egna luftvärnsrobot-
paraplyt. (Israel hade räknat med att operationen avsåg den slutliga förintelsen av
Israel, vilket som nämnts inte var fallet.)

Det var också överraskande att anfallet skedde på så stor bredd, utmed hela Suez-
kanalen, utan geografisk kraftsamling. Medan Israel fick stora förluster under för-
söken att fastställa denna, konsoliderade de egyptiska och syriska förbanden sina an-
fallsmål. 

Ny materiel, nytt utnyttjande: Såväl ny, som tidigare känd materiel och utrustning
utnyttjades på ett nytt sätt.
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1. Suez-kanalen övergicks med ny bromateriel i överraskande stor omfattning,
såsom PMP-broar och med ny metodik. Bräscher i de israeliska skyddsvallarna
på kanalens östra sidor spolades upp med flodsprutor.

2. De egyptiska tätförbanden, som bestod av infanteri, var utrustade med över-
raskande stora mängder pansarvärns- och luftvärnsrobotar. Övriga förband,
främst 1. Armén hade fått avstå sina.

3. Omfattningen av och kvalitén på luftförsvaret vid Suez-kanalen kom som en
chock för det israeliska flygvapnet. Avgörande genombrott av detta kunde inte
åstadkommas förrän pansarförband gått över kanalen och rullat upp luft-
försvaret bakifrån. 

Den israeliska Agranat-kommissionen, som tillsattes för att utreda varför Israel över-
raskades och inledningsvis höll på att råka ut för en nationell katastrof, konstaterade: 

”Förutom de missgrepp och underlåtenhetssynder som begicks av den egna underrättelsetjänsten,
samt våra politiska och militära beslutsfattare, berodde de inledande, överraskande fram-
gångarna på skickligt genomförda döljande och vilseledande åtgärder”. 

___________
Denna bilaga utgör bearbetningar ur Heikal, M., The Road to Ramadan (London 1975),
Herzog, Ch., The War of Atonement (London 1975), samt föreläsningsanteckningar (hos
förf.): ”Föreläsning om oktoberkriget 1973 av gen Zody på Nasser-akademin i Kairo
1977-05-12”, ”Föreläsning om oktoberkriget av prof. Weissman, Jerusalems
universitet, vid Refidim 1977-01-30” och ”Föreläsning om Jom-kippurkriget 1973 av
öv Fuks och Lapidot i Refidim 1978-10-09”.

Bilaga 2.5 Eritrea 2000–2001

Denna fallstudie exemplifierar, p. 3.5 ”Internationella operationer”, med en operation
som var avgränsad men innehåller alla delarna i en sådan internationell mission. Den
är relativt okänd varför det kan vara av värde att även ta med en bakgrundsbeskriv-
ning av områdets historik och karaktär. Underrättelseinhämtningen för att kunna
genomföra operationen var omfattande.

Sedan sommaren 2000 pågår en FN-operation i gränsområdet mellan Eritrea och
Etiopien. Den omfattar ca 3 900 beväpnade FN-soldater och 220 FN-observatörer,
vilka upprätthåller en 920 km lång och 25 km djup tillfällig säkerhetszon (TSZ) mellan
de båda länderna. Operationen United Nations Mission to Eritrea and Ethiopia,
(UNMEE) stöder sig främst på Säkerhetsrådets resolutioner 1312 och 1320. I en tid
då fler och fler internationellt sakkunniga i skuggan av utvecklingen på till exempel
Balkan eller Östra Timor har avskrivit den klassiska Kap VI-operationen, är UNMEE
en nyttig påminnelse om att få sanningar är absoluta.

Etiopiens och Eritreas historia är gemensam fram till 1993. Den del av regionen
som i dag kallar sig Etiopien har aldrig varit koloniserad, medan den del som i dag
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kallar sig Eritrea var en italiensk koloni mellan 1889 och 1941. Den italienska
utbredningen åt sydväst stoppades i och med kejsar Menelik II seger i slaget vid Adwa
1896. 

I området finns en religiös blandning av ca 50% kristna, 40% muslimer och 10%
animister. Här har dock aldrig förekommit några religionsbaserade stridigheter, utan
man lever i stort sett integrerat. De två huvudspråken, Amhariska och Tigrinja, är
semitiska. Förutom de två officiella språken finns det ett tiotal till i Eritrea och något
åttiotal i Etiopien. Engelskan är utbredd, åtminstone i städerna och italienska är ett
vanligt andraspråk i Eritrea. 

Etiopiens/Eritreas nutidshistoria präglas av krig eller inbördeskrig. Från det att
kejsar Haile Selassi besteg tronen i Addis Abeba 1930 har det förekommit frihets- och
självständighetssträvanden av större eller mindre omfattning. Ett exempel är Etio-
piens största befolkningsgrupp, Oromo, som fortfarande strävar efter självständighet
under Oromo Liberation Front (OLF) ledning. 

Från 1973, när Mengistu Haile Mariam tog makten genom en statskupp, till hans
fall 1991 pågick ett inom oppositionen mer eller mindre samordnat motstånd mot
regimen. Som en följd av Sovjetimperiets kollaps förlorade Mengistu det nödvändiga
stödet för att behålla makten och tvingades i landsflykt i Zimbabwe. Mellan 1991 och
1993 pågick överläggningar mellan främst Eritrean Peoples Liberation Front (EPLF) och
Ethiopian Peoples Revolutionary Democratic Front (EPDRF) om formerna för Eritreas
självständighet. 1993 separerade Etiopien och Eritrea ungefär lika fridfullt som
Tjeckien och Slovakien. Länderna var överens om försvarssamarbete, gemensam
valuta (Birr), transitavtal för den för Etiopien viktiga hamnen Assab etc.

Den styrande befolkningsgruppen i Eritrea, Tigrinja, har en mycket hög uppfatt-
ning om sig själv och sin roll på Afrikas Horn. Om den var en person kunde den be-
skrivas som arrogant. Mellan 1993 och 1998 har Eritrea haft väpnade konflikter med
Sudan, Jemen, Djibouti och Etiopien. Detta är samtliga grannstater. 1995 slängde man
ut i stort sett alla internationella hjälporganisationer med motiveringen att man
minsann inte behövde någon hjälp. 1997 deklarerade Eritreas regering att man nu
övergick till egen valuta, Nakfa (staden Nakfa i norra Eritrea är en symbol för
frihetskampen). Etiopien kontrade med att kräva att all handel mellan länderna
hädanefter skulle ske i hårdvaluta, samtidigt som den politiska retoriken mellan
länderna hårdnade till en punkt där båda parterna låst sina positioner. Gränshandeln
övergick till smuggling och i skuggan av denna började gamla gränsdispyter göra sig
påminda. Minns att gränsen dragits under tid när den var en tämligen betydelselös
provinsgräns och inte en gräns mellan två stater, och på flera ställen var det högst
oklart var exakt den var dragen.

Regelrätta strider mellan Eritrea och Etiopien utbröt i maj 1998, som ett resultat
av sagda gränsdispyter, i synnerhet i områdena; Badme i väster, Senafe/Salambessa
centralt och Assab/Bure vid kusten i öster. FN:s Generalsekreterare gick tidigt in i
konflikten och uppmanade parternas regeringschefer att besinna sig. OAU kom också
tidigt in i konflikten i en medlande roll. Kriget fördes med växlande intensitet, stund-
tals med frontanfall i divisionsförband på första världskrigsmanér med tusentals döda
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under enstaka slag. Den totala förlustsiffran i kriget bedöms till någonstans mellan
100 000 och 200 000 döda. En bedömning från mars 2000 ger dessutom vid handen
att kriget allvarligt påverkat levnadsomständigheterna för 370 000 eritreaner och
350 000 etiopier. Bland annat har Sudan fått ta emot betydande flyktingströmmar från
båda länderna, dock främst Eritrea. Samtidiga torkkatastrofer i Etiopien ökar siffran
berörda civila till ca 8 000 000, eftersom Etiopiens kraftansträngningar gick åt till
kriget.

Vid ett OAU-möte i Alger i juli 1999 accepterade parterna ett ramavtal för ett
inställande av fientligheterna. Det gick i stora drag ut på att Eritrea skulle återlämna
allt territorium som ockuperats efter 6 maj 1998. Etiopien skulle omgruppera till de
positioner man haft före 6 maj 1998. Efter ytterligare utveckling av avtalstexten
accepterade Etiopien fullt ut, medan Eritrea reserverade sig på ett antal punkter men
sade sig generellt vara intresserade av fred. Internationell medling fortsatte, men
spänningen vid de olika fronterna var fortsatt mycket hög. Konflikten gick på sparlåga
till våren 2000, då spänningen ökade ytterligare. 

En FN-delegation ledd av Richard Holbrooke besökte parterna i början av maj
2000. Samtal om en nedtrappning av konflikten fördes med parternas stats/regerings-
chefer, Eritreas Isaias Afworki och Etiopiens Meles Zenawi. Trots medlingsansträng-
ningarna bröt stridigheterna åter ut med full styrka den 12 maj 2000. FN svarade med
resolutionerna 1297 och 1298, där den senare är ett totalt vapenembargo mot båda
parterna.

I juni 2000 genomförde Etiopien en överraskande offensiv i västra Eritrea som
trängde så långt norrut som till Tessenai och så långt österut som till Barentu. Huvud-
staden Asmara hotades på sikt. Offensiven ökade Eritreas förhandlingsvilja radikalt.
De OAU-ledda samtalen i Alger med Algeriets president Bouteflika som ordförande
ledde den 18 juni fram till ett avtal om fientligheternas inställande. Såväl EU som USA
hade tunga roller i fredssamtalen. I avtalet förband sig parterna att omedelbart inställa
alla fientligheter och begärde att en fredsbevarande FN-mission så snart som möjligt
upprättades. 

Ett ”fact finding team”, lett av Department of PeaceKeeping Operations (DPKO vid
FN-högkvarteret) Military Adviser GenLt Timothy Ford (Australien), avreste genast
till området för att utröna förutsättningarna för en fredsbevarande operation. Ren
underrättelseinhämtning på platsen. Detta resulterade i rapporten S/2000/643, där storlek,
uppgifter och skedesindelning för UNMEE skissas grovt. Rapporten följdes den 31
juni av resolutionen 1312 i vilken mandat för att sända 100 UNMOs kan utläsas. Den
första FN-närvaron i juli 2001 kom att bestå av 5 MLO (Military Liaison Officer) i
Asmara respektive Addis Abeba med syfte att påbörja samverkan med parterna på
MoD/HKV-nivå. Dessa skulle dessutom börja förbereda för resolutionens förslagna
Military Coordination Committee (MCC). Under de följande två månaderna på-
börjades tilltransport av militärobservatörer till området.

Ytterligare en rapport den 9 augusti följdes av SCR 1320 den 15 september. I SCR
1320 fastställdes UNMEE storlek till 4 200 man inkluderande 220 militärobserva-
törer. Den beväpnade delen fastställdes till tre infanteribataljoner och ett antal stöden-
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heter, bland annat en ganska omfattande flygkomponent på grund av områdets otill-
gänglighet. Operationen delades in i tre faser:

1. Etablerande av samverkanskontor i huvudstäderna (juli–augusti 2000)

2. Utgruppering av 100 UNMOs längs gränsen (sep–nov 2000)

3. Gruppering av tre mekaniserade infanteribataljoner och ytterligare 120
UNMOs (nov 2000–mars 2001)

De två viktigaste delarna av UNMEEs mandat är att upprätta och övervaka TSZ samt
att möjliggöra MCC. TSZ är enligt avtalet utformad så att den ligger helt inne i
Eritrea, ett resultat av att Eritrea fredsförhandlat ur militärt underläge. Stommen i den
beväpnade delen av missionen kom att utgöras av UN Standing High Readiness Brigade
(SHIRBRIG), ett koncept som funnits ett tag men nu kom att prövas för första
gången med mycket gott resultat vägt mot förbandets målsättningar. Här förtjänar att
påpekas att förberedelserna för SHIRBRIG:s gruppering utfördes av de UNMO:s som fanns i
respektive område. En observatörsmission har i allmänhet karaktären av underrättelseinhämtning,
relativt öppen gentemot parterna men icke desto mindre inhämtning av underrättelser. Detta innebar
att när SHIRBRIG underenheter rullade in i sina ”Areas of Responsibility” (AOR) var
grupperingsplatser för kompanier och plutoner redan rekognoscerade, kontakter var knutna med
lokala civila och militära chefer, minläget godtagbart känt osv. SHIRBRIG stod för HQ med
stödfunktioner och en blandad holländsk/kanadensisk mekaniserad bataljon
(NECBAT). De två andra bataljonerna kom från Jordanien och Kenya (JORBAT och
KENBAT). I maj var SHIRBRIG uppgift avslutad och NECBAT ersattes av en indisk
bataljon (INDBAT). Militärobservatörerna kommer ifrån ett fyrtiotal nationer för-
delade över hela jordklotet.

Under tiden som observatörerna började anlända och efter hand utgrupperas i
gränsområdet mellan länderna fortsatte fredssamtalen, åter i Alger och åter ledda av
president Bouteflika. Samtalen resulterade den 12 december 2000 i ett övergripande
fredsavtal. 

Avtalet stipulerar, förutom att fred råder mellan länderna, att:

1. Gränsen mellan länderna skall fastställas av en oberoende FN-understödd
gränskommission.

2. Det skall utredas och fastställas vem som började kriget i maj 1998.

3. Det skall fastställas vem som skall betala krigsskadestånd till vem, för vad och
hur mycket.

Kommentar: Punkt 1) är självklar och leder framåt mot ett varaktigt lugn i området. Punkt 2)
är kontraproduktiv, onödig och bör lämnas åt historikerna. Punkt 3) är meningslös, eftersom ingen
av parterna har några pengar.
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De beväpnade delarna av UNMEE var färdiggrupperade i mars 2001 och i april
2001 var militärobservatörernas styrka uppe i 218 man. Detta synes bekräfta att med
nuvarande system i FN tar det ca 6–9 månader att upprätta en fredsbevarande
operation.

TSZ förklarades formellt upprättad och under FN-kontroll i maj 2001. MCC hålls
månadsvis och i juni 2002 har 14 mer eller mindre lyckade MCC hållits, de flesta i
Nairobi eller Djibouti men även ett par stycken inne i TSZ. I april 2002 kungjorde
gränskommissionen sitt beslut, vilket i stort accepterades av parterna. Diskussioner
pågår dock i skrivande stund (juni 2002) om främst Badme-området, där båda parter
anser att kommisionen tilldömt dem kontrollen. UNMEE är en FN-operation som
hela tiden har haft prognosen att lyckas. Denna bedömning gäller fortfarande.
Sannolikt beror detta på att det är en, ur ”Peace Keeping Tecnique”-perspektivet, en
”enkel” operation. Flera faktorer samverkar:

1. Det är en mellanstatlig konflikt. Parternas militära delar är reguljära och står
under politisk och militär kontroll. Det finns i stort sett inga paramilitära
grupper som påverkar FN:s lösande av uppgiften.

2. Parterna vill ärligt ha fred (Consent from the Parties), om inte annat så av
ekonomiska skäl. De har själva bett om en FN-ledd fredsbevarande operation.
Befolkningarna är krigströtta och har nog aldrig egentligen förstått vad kriget
1998–200 har varit bra för. Frihetskampen mot Mengistu var lättare att förstå
för den enskilde medborgaren.

3. Konflikten rör sig i grunden om att man inte är överens om gränsdragningen
mellan länderna. Det finns ingen annan ”motor” i konflikten, som till exempel
olja eller diamanter som i Angola och Sierra Leone.

Det skall dock inte förnekas att de sedvanliga friktionerna finns. Parterna, i synnerhet,
Eritrea försöker begränsa FN:s rörelsefrihet så mycket som möjligt. Innan TSZ var
upprättad gällde detta inne i den blivande zonen och efter zonens upprättande utanför
den. Parterna utnyttjar MCC för sina egna agendor, eller hotar med att utebli. Parterna
anklagar oavbrutet varandra för verkliga eller påhittade överträdelser av paragrafer i
de olika avtalen osv. Icke desto mindre har UNMEE, som nämnts, en förutsättning
att bli den första FN-mission på länge, sedan UNEF II, i Afrika att lyckas.

____________
Denna bilaga grundar sig på ett PM utarbetat av övlt Thomas Möller, FHS/KVI som
tjänstgjort vid UNMEE under perioden 2000-10-09--2001-04-10.
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Bilaga 2.6 Den 11 september 2001 – det neototala kriget

Denna fallstudie skiljer sig från de övriga då den behandlar ett skeende som pågår i
skrivande stund. Analysen måste därför ses som preliminär, såväl till innehåll som
utformning. Det bör påpekas att befintliga teoretiska förklaringsmodeller uppfattas av
författaren som en smula krystade, men de är det bästa vi förfogar över för när-
varande. Fallstudien avser att komplettera de resonemang som förs i p. 3.4 ”Vidgade
hotbilder” och p. 4.3.11 ”Revolutionära och neototala krig”. Fallstudien exemplifierar
också behovet av att kontrollera underrättelsernas sakriktighet när de tillhandahålls av
någon form av allianspartner, enligt 5.4.1 ”källkritik”. 

Varhelst I ären, skall döden nå eder,
Om I och bodden i höga torn

Koranen 4:80
(övers. K V Zettersten)

Terroranfallet den 11 september 2001 har satt sitt namn i historien. Det har också
förändrat de militärteoretiska sammanhangen. Om vi bortser från de flygplans-
besättningar som fällde atombomberna mot Japan i augusti 1945, har vi aldrig tidigare
skådat en sådan minimalism – att en så liten insatsstyrka åstadkommit så oproportio-
nellt stora och oöverskådliga skador. Man vet inte än på vems uppdrag terroristerna
har handlat och inte heller hur omfattande deras logistiska förutsättningar och ideolo-
giska inspiration är. Inledningsvis var det oklart på vems uppdrag insatsen utfördes.
Men den vidare händelseutvecklingen har visat att det rör sig om de muslimskt funda-
mentalistiska nätverket al-Qaida, under ledning av saudiern Usama bin Laden, som
ligger bakom.

Terroranfall som asymmetrisk krigföring och manövertänkande
Anfallet kom mycket överraskande och fortfarande ställs nya frågor som ger oss
tankeoro. Denna typ av krigföring kallas inom militärteorin för asymmetrisk krig-
föring eller neototalt krig. Det rör sig i detta fall om en ohygglig form av krigföring
med terroristiska metoder som riktar sig mot motståndarens folkopinion och dess-
utom skapar oöverskådliga indirekta effekter. Krigsmålet kan även vara något utöver
detta.

Vad är det som konstituerat förutsättningar och möjligheter för denna typ av krig-
föring? Den första förutsättningen är uppkomsten av nya krigarkaster eller samhällen.
Orsakerna kan vara en social känsla av orättvisa, etniskt förtryck och religiös lidelse.
De kan bestå av desperat uppgivna människor, som skiljer sig helt från västerländskt
tänkande i etiska frågor, även i rationellt ekonomiskt tänkande. Det tekniska kunnan-
det och bildningsnivån behöver inte vara särskilt hög. Någon känsla för individuellt
människovärde finns inte.
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Utöver den tidigare nämnda minimalismen kan den så kallade manöverteorin starkt ha
påverkat terroristernas tankevärld och handlande. I manöverteorin är fiendens mentala, moraliska,
och fysiska stabilitet målet för krigföringen. Kännetecknande för denna krigföring är den
genomtänkta planeringen, samt snabbheten och djärvheten i genomförandet som försätter
motståndaren i efterhand och varaktigt rubbar hans balans. Manövertänkande innebär en krigföring
som riktas mot viljan. Det är med andra ord de psykologiska effekterna som är de viktiga. Givetvis
är manöverteorin riskfylld att tillämpa, men lyckosamt genomförd kan den leda till väldiga
framgångar.

Det neototala kriget ur tre teoretiska perspektiv
Den postmoderna underrättelsetjänstens dilemma är att den har svårt att förutse och
bemöta det fenomen vi benämner neototalt krig. Vår metod innebär att vi analyserar
terroranfallet mot USA och de efterverkningar vi tror oss se så här långt. När tidigare
erfarenheter av det nyss inträffade saknas tror vi att teorier kan hjälpa oss att förstå
vad som händer.

Maos gerillateorier kan förklara terroranfallet mot USA enligt fyra principer.
Hänsynslöshet har i detta sammanhang fått en ny innebörd som liknar alltmer en
absolut hänsynslöshet som gör skräck och ödeläggelse oerhört påtaglig för mot-
ståndaren, men också för de neutrala och de egna sympatisörerna. Härvid blir media
ett vapen med global räckvidd. Nästa steg skall enligt gerillateorin bli motståndarens
motoffensiv – repressionen. USA har hittills inte agerat enligt Maos teori. En rent
militär operation mot begränsade mål är egentligen inte heller repressiv till sin natur. 

Om repressionen från USA blir stark nog utlöser den en destabiliseringsvåg som
kan utbredas vida omkring. Ett tänkbart terroristmål kan vara destabilisering av den
närmaste intressesfären. En destabilisering av Arabstaterna skulle kunna innebära ett
maktskifte som störtar de moderata Arabstaternas ledarskikt, med oanade konsekven-
ser för hela världen. Trots förfärligheten i ett sådant scenario för Västvärlden kan det
arabiska maktskiftet vara mer än ett bara ett slutmål. 

Destabiliseringen kan emellertid verka direkt på Västvärlden utan förmedling av
Arabstaternas utveckling. Vi ser redan tydliga tecken på instabilitet i världsekonomin
och en växande stark oro, ja rentav ofta en existentiell ångest, bland befolkningen.
Statens oförmåga att skydda medborgarna förstärker denna oro och underminerar
dess legitimitet. Terroristerna har fått oss själva att ändra vårt beteende delvis i
grunden. Så skall den senaste utvecklingen av terrorhot med nukleära, biologiska och
kemiska massförstörelsevapen kunna tolkas.

Med manöverteorin som utgångspunkt är det lätt för oss att se hur terroranfallet mot
USA har utvecklats till en krigföring med systematiskt använda självmordsaktörer
som slår mot både militära mål som Pentagon och civila mål som World Trade Center.
Terroristerna räds inte ens att angripa oskyldiga hänsynslöst för att uppnå symboliska
och strategiska effekter. Vi ser en krigföring som skapar sina egna regler och som
söker det minsta motståndets väg för att uppnå sina slutmål. Varför skulle terroris-
terna använda militära vapenbärare med konventionella vapen mot världens i särklass
starkaste militärmakt när den direkta och förmodligen också den indirekta effekten
blir så enormt mycket större genom att listigt manövrera förbi den militära skölden?
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Genom att använda de välkända principerna för manövertänkande i ett helt över-
raskande sammanhang blir framgången fullt möjlig och ger terroristerna möjlighet till
det som terror står för: att skapa skräck och osäkerhet. 

Betraktat med Clausewitz ögon är anfallet mot USA en fråga om ett absolut krig –
ett totalt krig. Det handlar om att terroristerna ytterst eftersträvar USA:s undergång
och själva är utsatta för ett motsvarande hot. Terrorkrigets mål kan vara som att
påtvinga fienden terroristernas vilja. Medlen skall vara av största möjliga tillgängliga
styrka och ha genomtänkta mål att göra fienden värnlös. Med denna analys kommer vi
dock genast in i svårigheter eftersom det inte säkert går att bedöma vilken vilja som
skall påtvingas det angripna USA. Det skulle kunna vara allmän osäkerhet och in-
stabilitet eller att tvinga USA och dess allierade att agera i terroristernas syfte. Klar-
lagda mål kan finnas men åter stöter vi på problemet att inte kunna veta om de tak-
tiska målen – World Trade Center och Pentagon – också var slutmål eller bara delmål,
låt vara essentiella, för att uppnå mer avlägsna slutmål.

Väsentligt hos Clausewitz är begreppet tyngdpunkt (ty. Schwerpunkt) som avser
ett centrum av kraft och rörelse på vilket allt beror. Detta kraftcentrum finns både hos
fienden och hos de egna stridskrafterna. Terroristerna identifierade tyngdpunkten i
supermaktens finansiella och militära centra. Effekterna av hela världens reaktioner
vittnar om ett gott målval. En tyngdpunkt kan inte bara var fysisk utan också ha en
stark symbolisk och moralisk innebörd vilket kan ge oöverskådliga effekter. Även
detta exemplifieras av världens reaktioner efter terroranfallet. 

Allting är osäkert i krig och all militär verksamhet är förbunden med psykologiska
och moraliska krafter och effekter. Här kan vi med Clausewitz hjälp förstå att
terroristerna kan ha gjort en taktisk koppling till den strategiska målsättningen och att
tyngdpunkten ligger i de symboliska, psykologiska, ekonomiska och politiska
effekterna av anfallet. Krigföring är en viljeyttring som riktar sig mot andra männi-
skors mentala tillstånd. I terroristernas handlingar av överraskning och list kan vi se
en tydlig fokusering på motståndarens vilja. Överraskning, ja. Clausewitz kan inte nog
betona hur betydelsefull överraskningen är för att få fienden ur balans. Den är dock
effektivare i taktiska än i strategiska sammanhang. I terrorattacken ser vi hur en
taktisk överraskning får en betydande strategisk effekt.

Ett annat perspektiv
Det går också att införa ett annat perspektiv än de tre teoretiska perspektiv som vi
tidigare har applicerat. Detta perspektiv är det neototala krigets perspektiv som tycks
ha sin paradoxala ”tyngdpunkt” i obalansen mellan den starka västvärlden och den
svaga tredje världen. Det neototala kriget är den svages försök att bekämpa en till
synes övermäktig motståndare med oortodoxa metoder som syftar till att
åstadkomma en systemkollaps. 

Tyngdpunkten i det neototala kriget. Den amerikanska författaren Robert D Kaplan har
framställt i The Ends of the Earth (1996) och The Coming Anarchy (2000) hur stora delar
av den tredje världens länder slits sönder av rädsla, brottslighet, överbefolkning,
klankrig och farsoter. Ett fåtal människor i dessa länder är läs- och skrivkunniga och
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dras med lätthet in i oroligheter och kriminell verksamhet. Betydligt fler kan hantera
ett vapen än en penna och ur dessa förhållanden växer en livsstil fram där våldet blir
en nödvändighet för överlevnad. I dessa resurssvaga områden utvecklas en annan syn
på välfärd, demokrati och människovärde än i Västerlandet.

För dessa människor syns det neototala kriget vara en nödvändighet, endast så kan
obalansen mellan deras situation och Västvärldens i någon mån utjämnas. Men detta
perspektiv tenderar att bortskymma terroristernas självpåtagna elitroll att företräda
och manipulera sina fattiga trosbröder för att uppnå syften som går utöver dessas
drömmar om ett drägligare liv på jorden. Vad terroristerna i detta fall vill som
kollektiv torde framförallt ha att göra med islams ställning i världskulturen och
politiska inflytande. Genom sitt agerande avsåg terroristerna att åstadkomma en
destabilisering av både Västvärlden och de konservativa muslimska staterna. Man kan
säga att de något paradoxalt uttryckt ville skapa en ny balans i världen genom att
destabilisera den. Med andra ord, det som vi i Västerlandet upplever som ett hot mot
vår stabilitet är för terroristerna ett medel till en bättre balans. 

Neototala krigföringsmetoder. Avsaknaden av balans och symmetri mellan den tredje
världen och Västvärlden förändrar krigföringsmetoderna. För tio år sedan varnade
den israeliska militärteoretikern Martin van Creveld i den klassiska boken The
Transformation of War (1991) att de traditionella militärstyrkorna och militärteknologin
inte effektivt skulle kunna möta de nya hoten. Dessa hot skulle kunna vara väsentligt
mycket värre än traditionella militära hot eftersom de primärt inte riktas mot militära
mål. Därför menade van Creveld att kriget och krigföringen skulle komma att ändra
karaktär. 

I den brittiska forskaren Mary Caldors uppmärksammade bok New and Old Wars
(1999) beskrivs de nya krigen i Afrika, Östeuropa och Asien som en blandning av
traditionella krig och organiserad brottslighet och med en systematisk kränkning av
mänskliga rättigheter. Aktörerna är såväl globala och lokala som privata och offentligt
organiserade. Målen kan vara motstridiga och partikulära, inte sällan rent kriminellt
ekonomiska. Dessa nya krig uppvisar en mycket brutaliserad krigföring som cyniskt
sätter terror mot civila människor och en destabilisering av det civila samhället i
främsta rummet. 

Det neototala kriget är till sin natur komplext eftersom det i huvudsak har ett
indirekt anslag och sker inom olika tids- och rumsdimensioner. Direkta militära
aktioner mot en stark motståndare kan vara förödande men genom manöver-
tänkandet identifieras motståndarens vilja och hans styrka respektive svagheter. Mot-
ståndarens kraftcentra brukar vara dess vilja och är därför terroristernas viktigaste
mål. Genom att angripa motståndaren indirekt kan terroristerna föra kriget utan be-
stämda fronter eller territoriella hänsyn. Direkta effekter kan uppnås momentant sam-
tidigt som de indirekta effekterna av dessa vitala mål kan verka med ökad styrka och
effekt över tiden, exempelvis som en stegrad social och politisk oro över nya terror-
anfall i förening med en kraftig ekonomisk nedgång. 

Det är alltfler debattörer som efterlyser en fundamental förändring av de militära
doktrinerna i Västvärlden för att kunna möta dessa nya men också traditionella hot.
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Prioriteringen av resurser inom militära, halvmilitära och polisiära styrkor lär nog efter
terroranfallen inriktas på ökade satsningar för att stärka underrättelsetjänsten och
specialenheter. Nu visar USA och dess allierade hur viktig specialförbandens roll är i
den långsiktiga terroristbekämpningen parallellt med effektiva indirekta metoder som
exempelvis en beslutsamt målinriktad diplomati samt med juridiska och ekonomiska
maktmedel. Det asymmetriska anfallet möts med manövertänkande och en anpassad
”kontra”-asymmetrisk krigföring.

Vad vi tycks se i de motåtgärder som USA och dess allierade väljer i sin kommande
krigföring ligger långt från det virtuella krig som bedrevs av NATO i Kosovo 1999. Ej
förutbestämda mål kan inte precisionsbekämpas utan att marktrupper deltar i under-
rättelsearbete och målutpekning och i konfronteringen av terrorister och deras väl-
görare. I ljuset av alla de oskyldigt dödade i terroristattackerna mot World Trade
Center och Pentagon kommer de allierade att ta militära risker i bekämpningen av
terroristerna och deras basområden. De förväntade förlusterna i människoliv kommer
förmodligen att accepteras av den allierade hemmaopinionen. 

Krigets omedelbara syfte och dess yttersta mål. Vad angriparna ville åstadkomma och inte
åstadkomma med ett neototalt krig mot Västvärlden är de centrala frågorna för en
avslutande diskussion. Terroristernas målval av det kontinentala USA:s ekonomiska
och militära centra demonstrerar att terroristerna haft en utmärkt analys- och plane-
ringsförmåga som hjälpte dem att identifiera motståndarens känsligaste svagheter.
Det djärvt innovativa tillvägagångssättet att kamikaze-flyga kapade civila flygplan rakt
in i målen pekar på en fanatisk vilja hos terroristerna. En bidragande faktor kan också
vara att organisatörerna bakom attackerna haft en utomordentlig makt över terroris-
terna eller en enastående manipulationsförmåga. Tänkbara motiv för terroranfallet
kan variera över en skala från en engångshändelse med rent kriminellt ekonomiskt
syfte till ett konspiratoriskt dåd av en nationalstat med omfattande religiösa och poli-
tiska syften. 

Om ett maktskifte i världen är det yttersta syftet ter sig angreppet mot världs-
ekonomin som en tänkbar väg. Men var detta ytterst ett angrepp på världsekonomin
och i så fall varför? Kanske anfallet främst hade till uppgift att skapa terror med dessa
fasansfullt spektakulära händelser och oskyldiga offer i direktsända världsmedia? En
terror som syftar till att underminera Västvärldens ekonomiska, sociala och politiska
stabilitet. Terroristerna och deras välgörare driver ett cyniskt och försåtligt angrepp
mot den individuella människans existentiella behov av kollektiv säkerhet och trygg-
het. Terroristanfallet kan också ses som ett systematiskt angrepp mot den suveräna
statens och världssamfundets legitimitet och förmåga att skydda medborgarna. 

Det som terroristerna således inte ville uppnå med terrorattacken är motåtgärder
som stabiliserar världssamfundet, de allierade och världsekonomin. Detta skulle tvärt-
emot terroristernas intentioner stärka också det individuella skyddet och den kollek-
tiva säkerheten i Västvärlden. Om de allierade skulle använda manövertänkande som
främsta krigföringsprincip skulle terroristerna riskera en effektiv bekämpning av deras
vitala kraftcentra vilket begränsar deras styrketillväxt. Därefter skulle terroristerna ha
blottat sig för en tyst och precis bekämpning med direkta och indirekta medel. Således
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är en enad, mycket beslutsam, materiellt och intellektuellt resursstark motståndare
sannolikt det terroristerna fruktar mest. 

Efterskrift
Terroranfallet den 11 september 2001 har väckt en existentiell ångest över det
moderna samhällets utsatthet och skakat tilltrodd säkerhet. Det sägs att Einstein, efter
atombombsanfallen mot Hiroshima och Nagasaki, undrade om världen verkligen
någonstans var en säker plats att leva på. Hans undran lämnades kvar till eftervärlden.

I efterhand har vi fått kännedom om att kärnvapenkriget endast var timmar från
att utlösas under Kubakrisen i oktober 1962. Bara en handfull personers besinning
och sinnesnärvaro räddade då världen från en nukleär katastrof. De gick emot de
destruktiva mekanismer som fanns i det egna landets reaktioner mot det hot av
medeldistansrobotar med kärnvapen som de utsattes för. I stället löste de problemet
med att inte enbart förlita sig till militära krafter. Det är vårt hopp att sådana goda
krafter fortfarande finns kvar för att möta det neototala kriget. 

I den operation som inleddes mot Afghanistan, när al-Qaida identifierats som an-
gripare, innehåller en hel del underrättelsemässiga tillkortakommanden som inte är
direkt relaterade till det neototala kriget. De är faktiskt av mer traditionell natur. När
USA bestämde sig för att använda specialförband som den viktigaste markkompo-
nenten, visade det sig att detta kunde bli riskabelt. För att sådana förband skall lyckas
med denna typ av operation ”search and destroy” krävs mycket gott underrättelse-
underlag. Det visade sig omedelbart att man led av ett totalt underrättelsemörker. 

Sedan Afghanistan miste sin användbarhet som allierad mot Sovjetunionen har det
amerikanska intresset för landet varit nära nog noll. Trots att man haft god hjälp av
Pakistan och Ryssland att bygga upp någon form av kunskap, hade USA:s under-
rättelsetjänster inga fältoperatörer eller analytiker som talar pashto eller de andra
lokala språken. Någon kontroll av underrättelserna med egna medel kan inte göras
utom med tekniska underrättelsesystem, vilket definitivt har stora svagheter. USA
delar inte med sig av egna underrättelser om det inte gagnar egna intressen – det gör
inte Pakistan eller Ryssland heller!1

Den destabilisering som al-Quaida strävat att åstadkomma har i stället kommit att
drabba dom själva. I själva verket har motreaktionen kommit att beröva de afghanska
talibanerna deras maktställning. Därmed har al-Quaida också förlorat en operations-
bas i Afghanistan. Det betyder inte att nätverket är upprivet. Vi kan använda oss av
metaforen med svamp. Svampen på en stubbe kan plockas bort, stubben förstöras om
man vill bli av med svampen. Men det löser inte problemet. Den synliga svampen är
bara en fruktkropp. Svampen i sig är svamptrådarna i marken, mycelet, som täcker
hundratals kvadratmeter. Det är växtbetingelserna för mycelet som måste åtgärdas om

1. Vid en föreläsning på Fösvarshögskolan 1999-09-21 kl 1245-1415 omtalade den franske generalen F 
Mermet, tidigare chef för DGSE, att USA försökt förmå Frankrike till en väpnad aktion mot Libyen 
med hjälp av manipulerade satellitbilder. Frankrike hade eget satellit- och även annat underlag som 
avslöjade bluffen. Försiktighet skall således iakttagas med underlag som erhålls från annan part. 
Altruismen behöver inte vara alltför markant. 
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man vill bli av med svampen. Problemet är likartat här. Det är långt kvar innan vi kan
skönja slutet på detta neototala (och kontra-neototala) krig i skrivande stund.

_______________
Denna bilaga utgör en avkortad bearbetning av Artéus, G., Mattsson, P., & Ulfving,
L., ”Det neototala kriget” i Cedergren, A., & Ericson, L., (red) Manövertänkande, essäer
kring teori och praktik (FHS, Stockholm 2001).
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