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Civil-militär samverkan som resurs för psykologiska operationer 

Informationsoperationer utgör idag en allt viktigare del i svenska internationella uppdrag. Inom 
informationsoperationer sorterar funktionerna Psykologiska operationer (psyops) och Civil-
Militär samverkan (CIMIC). Enligt grundsynen för informationsoperationer skall CIMIC utgöra 
en stödfunktion åt psyops under internationella insatser. Dock är inte samarbetet mellan parterna 
närmare preciserat och beskrivet i Försvarsmaktens dokumentation. Syftet med uppsatsen är att 
beskriva och analysera hur funktionen psyops inom Försvarsmakten kan stöttas av 
stödfunktionen CIMIC vid en internationell insats. 

För att uppnå syftets ambition använder uppsatsen sig av en deskriptiv metod i syfte att empiriskt 
beskriva funktionernas karaktärer och egenskaper. Analysram utgörs av Cialdinis teorier om 
påverkan av människor och av Agrells teorier om underrättelseanalysens problematik. 

Resultatet för uppsatsen visar att psyops är i stort behov av kulturella underrättelser om utpekade 
målgrupper i operationsområdet. CIMIC har enligt analysramen goda möjligheter att genom sitt 
mångfacetterade kontaktnät och möjligheten att genomföra riktade projekt, inhämta 
underrättelser väl anpassade efter psyops behov.  
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ABSTRACT 

Information operations constitute a more and more important part of the Swedish 

international operations, where Psychological Operations (PSYOPS) and Civil-

Military Cooperation (CIMIC) are included. Due to the basic view of Swedish 

information operations CIMIC is meant to have a support function for PSYOPS during 

international operations. This function of support is however only briefly specified in 

the documentation of the Swedish Armed Forces. The essay aims at describing and 

analysing how Swedish PSYOPS can receive support from CIMIC during an 

international operation. 

The essay specifically intends to describe PSYOPS and CIMIC individual  

characteristics and features. The analysis has been carried out with the help of a 

descriptive method. 

To create a theoretical frame for the analysis Cialdinis theory on human influence and 

Agrells theory on the complexity of the intelligence analysis have been used. 

The results of the essay show that PSYOPS is in great need of cultural intelligence 

gained from the appointed target audiences in the operation area. CIMIC has according 

to the analysis a good potential concerning collecting cultural intelligence thanks to its 

well-developed circle of contacts and its possibilities to accomplish CIMIC projects.   

 

Key words: Psychological operations (PSYOPS), Civil-Military operations (CIMIC), 

Information operations, Cultural intelligence  
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FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Svensk förklaring Engelsk förklarning 

BPS Grundläggande psykologisk 

studie 

Basic Psychological Study 

CIMIC Civil-militär samverkan Civil-Military Cooperation 

CIMICREP  Civil-Military report 

CML Civil-militär förbindelse Civil-Military Liaison  
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IO Informations operationer Information operations 

MOE Resultatutvärdering Measure of effectiveness 

MOP Utförandevärdering Measure of performance 

NBG 08  Nordic Battle Group 2008 

NGO Icke-statlig organisation Non-governmental organisation 

PSYOPS Psykologiska operationer Psychological operations 

RFI  Request for information 

SCE Stöd till samhället Support to the Civil Environment 

STF Stöd till den militära styrkan Support to the Force 

TAA Målgruppsanalys Target Audience Analysis 
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1.     INLEDNING 

1.1    Bakgrund 

Viljan att påverka sin omgivning är central hos parter i en konflikt. Klassiska 

propagandaaffischer med nidbilder av politiska och militära ledare från tidigare 

konflikter, i vilka upphovsmännen gjorde allt för att framställa propagandan i ett för 

dem fördelaktigt budskap, är bekanta för många av oss. Verksamheten har på intet sett 

försvunnit sedan nyss nämnda nidbilders dagar, utan är idag fortfarande mycket 

omfattande, om än något förändrad. I takt med att mottagarna av informationen blivit 

allt mer sofistikerade och kritiska har även budskapen blivit det. Det negativt laddade 

ordet propagandaapparat är numer utbytt mot det mer värdeneutrala och samordnande 

begreppet informationsoperationer. Men vad avses då med moderna 

informationsoperationer i dagens mening? Definitionen ger oss:  

Med informationsoperationer koordineras verkan på informationsarenan genom 

att påverka data och information i syfte att påverka motståndarens eller andra 

aktörers agerande, samtidigt som egen verksamhet på informationsarenan 

skyddas.1 

En viktigt och central del i dessa försök och ambitioner att påverka omgivningen 

utgörs av psykologiska operationer (psyops). Idén bakom psyops är enkelt uttryckt att 

marknadsföra militära kampanjer riktade mot olika målgrupper i syfte att få dem att 

ändra uppfattningen i en given fråga. Metoderna för psyops är på intet sätt nya inom 

krigskonsten. Redan Sun Zi använde sig mycket att psykologiska aktioner för att 

påverka sina motståndare. Inom Försvarsmakten är dock ämnet relativt nytt, framför 

allt i så klar och tydligt gestaltning som det har idag. 

Sedan hösten 2002 har Försvarsmakten aktivt arbetat för att skapa och utveckla psyops 

som en aktiv funktion inom informationsorganisationen.2 En förklaring till det ökade 

                                                 

1 Försvarsmakten. (2007). Grundsyn Inf Ops. Stockholm: Försvarsmakten. s. 7 
2 Konnander, F. (2006). PSYOPS för Sverige. Stockholm: Försvarshögsklolan. 
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intresset är sannolikt ett resultat av den ökade vikt som informationskriget fått i våra 

moderna konflikter i exempelvis Irak och Afghanistan, där traditionella militära 

maktmedel inte visat sig tillräckliga för att ensamt lösa konflikten.  

Utvecklingsarbetet med psyops är dock inte färdigtställt och det finns ett antal 

områden som endast kortfattat berörs i Försvarsmaktens publikationer på området. Det 

är i nyss nämnda utvecklingsstadium som den här uppsatsen sorterar sin 

problemformulering. 

1.2    Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur funktionen psyops inom den 

Svenska Försvarsmakten kan stöttas av stödfunktionen CIMIC vid en internationell 

insats. 

1.3    Problem 

Psyops utgör, i sällskap med exempelvis telekrig och dator/nätverksoperationer, en av 

flera primära funktioner inom informationsoperationer. Funktionerna utgör i nästa steg 

olika verkansmedel inom informationskrigföringen och bidrar på olika sätt till 

kontrollen över informationsarenan3.4 

Utöver primärfunktionerna sorterar även, underrättelsetjänst, informationstjänst och 

Civil-Militär samverkan (CIMIC), som stödfunktioner inom informationsarenan. 

Dessa har i uppgift att på olika sätt stödja primärfunktionerna i deras arbete. Dock är 

detta samarbete endast kortfattat beskrivet på olika ställen i de reglementen och 

handböcker som idag finns producerade, vilket gör att det idag finns ett behov av att 

undersöka relationerna närmare. Den här uppsatsen kommer att behandla den 

sistnämnda av stödfunktionerna, CIMIC, och undersöka vilka förutsättningar den har 

att stötta psyops i dess arbete.   

                                                 

3 Informationsarenan utgörs, av data och information som överförs mellan människor 
och tekniska system. 
4 Försvarsmakten. (2007). s. 26 
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I Försvarsmaktens litteratur på ämnet benämns endast relationen mellan psyops och 

CIMIC kortfattat. Här beskrivs att CIMIC skall bidra med information kring den civila 

dimensionen vid planering av psyopsoperationer. Dock nämns inte hur och av vilken 

anledning mer ingående. 

Det är mot bakgrund av ovanstående jag tar avstamp i min problemformulering. Jag 

vill ta reda på hur CIMIC kan stötta psyops och vad i deras karaktär som gör dem 

lämpliga att stötta psyops i dess arbete. 

1.3.1    Problemformulering 

 Vilka förutsättningar har funktionen CIMIC inom den svenska Försvarsmakten 

att stötta funktionen psyops under en internationell insats? 

1.4    Tidigare forskning 

Det finns som tidigare nämnts idag inte mycket skrivet i ämnet vad gäller svenska 

förhållanden.  En trolig anledning är att psyops är relativt nytt för Försvarsmakten.5 

FM Handbok IO tar som sagt upp frågan till viss del men inte heltäckande. Därutöver 

berörs förhållandet mellan funktionerna kortfattat i diverse bilagor till FHS utredning.6 

Handbook CIMIC 2005 behandlar slutligen relationen helt kort. Detta faktum gör att 

det idag finns ett behov av att tydliggöra samarbetet, exempelvis för att få alla att prata 

samma språk i sammanhanget. Försvarsmakten planerar att producera en handbok 

PSYOPS där ämnet kan förmodas behandlas närmare. Dock är inte denna handbok 

verklighet ännu, vilket påvisar problemets relevans även för en uppsats av den här 

karaktären. 

1.5    Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att utgå från perspektivet av en svenskledd internationell insats av 

karaktären fredsbevarande och kommer således inte att beröra andra länders inriktning 

                                                 

5 Konnander, F. (2006). PSYOPS för Sverige. Stockholm: Försvarshögsklolan. s. 3  
6 Konnander, F. (2006). PSYOPS för Sverige. Stockholm: Försvarshögsklolan.s. 3 
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i frågeställningen. Detta blir en adekvat avgränsning då svensk trupp många gånger 

kan komma att styras av annan stat vid en internationell insats.  

Avgränsning i tid blir, med tanke på psyops ålder, naturligt koncentrerad från 2002. 

Tekniska och materiella aspekter kommer inte att beröras när frågeställningen 

studeras. Uppsatsens fokus är istället att beskriva principiella förutsättningar för 

CIMIC att stötta psyops. 

Uppsatsen utgör därtill ingen utvärdering av hur saker och ting förhåller sig idag. Med 

tanke på funktionernas korta livslängd i dagens organisation är det rimligt att anta att 

de även idag är under utveckling och att alla direktiv där med inte uppfylls till fullo.  

Därmed är en nuläges beskrivning inte meningsfull för den här typen av uppsats. 

Organisatoriska fenomen som exempelvis befälstrukturer mellan funktionerna eller 

hur den interna relationen mellan psyops och CIMIC skall se ut, kommer inte studeras.  

1.6    Centrala begrepp 

1.6.1    Psyops 

Psyops är planerade aktiviteter som använder kommunikationsmetoder och andra 

medel riktade mot godkända målgrupper i syfte att påverka uppfattningar, inställningar 

och uppträdande för att uppnå egna politiska och militära mål.7  

1.6.2    CIMIC 

CIMIC är verksamhet som garanterar genomförande av den civilmilitära samverkan. 

Inom ramen för de övergripande krishanteringsmålen är syftet att underlätta 

genomförandet av den militära insatsen. På motsvarande sätt underlättas den civila 

insatsen genom samverkan och samordning med de militära förbanden.8 

                                                 

7 Försvarsmakten. (2007). s. 27 
8 Försvarsmakten. (2007). s. 40 
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1.6.3    Kulturella underrättelser 

Kulturella underrättelser utgörs av analyserad information och data som beskriver ett 

områdes eller persons kulturella struktur. Exempelvis religion, samhälle, kultur, 

utbildningsnivå, mediala infrastruktur etc.   

1.7    Disposition 

Uppsatsen är konstruerad efter sex block, inledning, metod, empiri, analys, avslutning 

och källförteckning. Jag kommer i kommande stycken förklara vad dessa block 

närmare kommer att behandla. 

Inledningsblocket ger läsaren en uppfattning om problemets och syftets beskaffenhet. 

Inledningsvis ges en bakgrund i syfte att redogöra för funktionernas placering i 

Försvarsmakten som helhet. Problemdiskussionen behandlar frågeställningen och ger 

en motivering för ämnets relevans. Blocket avslutas med en teoridel där Cialdinis och 

Agrells teorier redovisas, vilka senare återkommer i analysblocket. 

Nästkommande block utgör empirin. Här förklaras psyops och CIMIC:s karakteristika 

som funktioner. Inga paralleller mellan funktionernas inbördes relationer kommer här 

att diskuteras, syftet är istället att skapa en bas för kommande analys och ge läsaren en 

bild av vilken bakgrundsforskning som ligger till grund för uppsatsen.  

Empirin följs av analysblocket där kärnfrågan analyseras och besvaras utifrån den 

analysram som Cialdinis och Agrells teorier bildar.9 Blocket avslutas med en 

sammanfattande del där uppsatsens viktigaste slutsatser poängteras. 

Under blocket diskussion diskuteras resultatet av föregående analys. Dessutom 

behandlas ett antal andra infallsvinklar och tankar kring ämnet som inte ryms inom 

den ordinarie ramen för frågeställningen men som ändock är relevanta att lyfta fram 

                                                 

9 Rydén, B. (2008). Att skriva C-uppsats. i J. Hallenberg, S. Ring, B. Rydén, & G. 
Åselius, Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt (ss. 68-84). 
Stockholm: Försvarshögskolan. s. 73 
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och belysa. Uppsatsen avslutas med tankar kring fortsatt forskning kring relationen 

mellan psyops och CIMIC.10 

1.8    Teori 

För att analysera frågeställningen för uppsatsen kommer två teorier att användas. 

Anledningen är dels att funktionerna psyops och CIMIC är unga funktioner i sitt 

nuvarande slag och att det därmed är svårt att hitta enhetliga teorier som beskriver 

dem. Till detta hör deras högst tvärvetenskapliga kategori vilken medför att endast ett 

perspektiv inte kan beskriva deras relation.  

Den första av teorierna, Agrells underrättelseanalys, syftar till att beskriva 

problematiken med underrättelseanalys i samband med bedömningar av målgrupper. 

Andra teorin förklarar hur människor påverkas i vårt samhälle. Teorin är skriven av 

Robert B. Cialdini och är hämtad från hans bok Påverkan11 som på ett bra sätt 

förklarar hur och av vilken orsak människor låter sig påverkas.  

1.8.1    Underrättelseanalys 

Det finns ett stort antal exempel i arkiven som visar hur underrättelsetjänster världen 

över, trots tillsynes tydliga indikationer, har misslyckats fatalt med att förutspå en 

målgrupps agerande.  Attacken mot Pearl Harbor 1941 är ett ypperligt sådant 

exempel.12 Men vad är det då som gör att detta inträffat och så kommer att inträffa 

igen? Agrell menar att en stor del av förklaringen ligger i vår tendens att betrakta 

världen och våra motståndare utifrån vår egen referensram.13  

 

 

                                                 

10 Rydén, B. (2008). s. 74 
11 Cialdini, R. B. (2005). Påverkan - Teori och praktik. Malmö: Liber. 
12 Amerikansk underrättelsetjänst kunde under en lång tid före anfallet läsa Japans 
diplomatpost i klartext.  
13 Agrell, W. (2009). Underrättelseanalysens metoder och problem. Malmö: Gleerups. 
s. 124 
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1.8.1.1    Rationella aktörsmodellen 

Den rationella aktörsmodellen innebär att tolkning, analys och förväntningar av 

människor och målgrupper utgår från en generell uppfattning av rationellt agerande.14 

Underrättelseanalytiskt finns en fara i ett sådant tankesätt om inte höjd tas för den 

kulturella bakgrunden hos motparten. Vad vi uppfattar som rationellt följer inte ett 

globalt, universellt mönster, utan visar sig ofta vara etnocentriskt15 betingat.16 Risken 

är då att vi istället uppfattar våra motståndares agerande som fullständigt irrationellt, 

vilket det inte behöver vara och därmed gör felaktiga bedömningar. 

1.8.1.2    Spegelseende 

Spegelseendet är till sin natur av samma karaktär som den rationella aktörsmodellen. 

Skillnaden från den rationella aktörsmodellen är att det inte är enskilda personers 

agerande som misstolkas utan i stället strukturer och övergripande tankesätt hos 

motparten. Motpartens organisationer och institutioner förväntas följa samma logik 

som de egna gör.17  

Under kalla kriget antog exempelvis västerländsk underrättelsetjänst att den sovjetiska 

krigsapparaten fungerade efter liknande principer som den egna västerländska. 

Bakgrunden var att båda sidorna använde sig av liknande strukturer och materiell 

vilket medförde slutsatsen att de bildats och utvecklats efter samma principer låg nära 

till hands. Senare visade det sig dock att de sovjetiska principerna inom flera områden 

skiljde sig från de västerländska på flera punkter. Slående för historien är att vem som 

helst med militär kunskap kunde inse detta redan när det begav sig. All väsentlig 

information gick att läsa rakt upp och ner i Sovjets offentliga doktriner. Den 

gränssättande faktorn var alltså inte tillgång på information utan svårigheterna att 

                                                 

14 Agrell, W. (2009). s. 125 
15 att se sin egen kultur som central samt att bedöma andra kulturer utifrån sin egen 
kulturs värderingar och förringa värdesystem, normer och historiska processer i andra 
kulturer. - Nationalencyklopedin, ne.se, http://www.ne.se/artikel/1299354 (använd den 
24 april 2009). 
16 Agrell, W. (2009). s. 125 
17 Agrell, W. (2009). s. 127 
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tänka enligt ett för analytikerna ologiskt och obekant mönster. Spegelseendet handlar 

såldes inte om motparten utan i mångt och mycket om iakttagaren själv.18  

Kulturklyftor och spegelseende är således att betrakta som allmängilltiga fenomen vid 

tolkning av underrättelser i syfte att bedöma motparten.19 Agrell fastslår följande 

ansatser som gällande.20 

 Underrätelser kan inte tolkas och värderas korrekt utan förståelse för den 

kulturella kontexten som de härrör ifrån. 

 Kulturella faktorer kan även påverka förhållanden som vi allmänt uppfattar 

som globala och universella.  

 Tolkningen av egna åtgärders effekt förutsätter en analys av hur de uppfattas 

av andra. 

1.8.2    Påverkan 

1.8.2.1    Reciprocitet 

Regeln för reciprocitet redogör för ett fenomen som utgör en norm i vårt samhälle. 

Den innebär att om någon erhåller en tjänst så skall den personen återgälda tjänsten. 

Ett enkelt exempel är när någon gratulerar oss med en present när vi fyller år. Vår 

reaktion blir då att vi kommer göra samma sak tillbaka när personen i fråga fyller år 

nästa gång. Regeln är så allmängiltig och rotad i vår kultur att vi är socialt 

förpliktigade till en sådan handling.21 

Handlingar kopplade till reciprocitet medför även fördelar för samhället som fenomen. 

Kulturantropologer anser att fenomenet utgör grunden till att människor tenderar dela 

upp arbetssysslor mellan sig i samhället, vilket gör att samhället i stort blir 

effektivare.22 Tryggheten i att vi kan göra någon en tjänst idag och därefter vara säkra 

                                                 

18 Agrell, W. (2009). s. 127 
19 Agrell, W. (2009). s. 130 
20 Agrell, W. (2009). s. 133 
21 Cialdini, R. B. (2005). s. 32 
22 Cialdini, R. B. (2005). s. 33 
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på att återfå något i framtiden är en förutsättning för att vi skall drista oss att utföra en 

tjänst över huvudtaget. Härvidlag skapas ett nätverk av förpliktelser som framgent 

medför en trygghet för inblandade parter. 

Genom att studera ett experiment utfört av psykologen Dennis Regan får vi en 

närmare inblick i hur regeln fungerar konkret. 

En deltagare bedömde målningar tillsammans med en annan person i ett 

experiment som handlade om människors uppskattning av konst. Den andra 

personen – Joe – utgav sig för att vara deltagare men var egentligen Reagans 

assistent. För att tjäna sitt syfte utfördes experimentet på två olika sätt. Vid några 

tillfällen gjorde Joe den andra deltagaren en tjänst. Under en vilopaus lämnade 

han rummet för en stund och återvände senare med två flaskor Coca-Cola, en till 

deltagaren och en till sig själv… ....Vid resterande tillfällen återvände Joe 

tomhänt. Frånsätt detta var hans uppträdande identiskt i de två olika situationerna. 

Senare när alla tavlor hade bedömts bad Joe den andra deltagaren att göra honom 

en tjänst. Han berättade att han sålde lotter där man kunde vinna en ny bil och om 

han sålde flest lotter skulle han få 50 dollar i belöning. Joe bad deltagaren att 

köpa lotter för 25 cent styck och avslutade med: ”Allt är till hjälp ju fler desto 

bättre.”23  

Resultatet av experimentet gällde hur många lotter Joe lyckades sälja till personerna 

som han givit läsk kontra de som inte fått någon. Resultatet var tydligt, de som fått 

läsk av Joe köpte dubbelt så många lotter jämfört med dem som inte fått något.24 

Resultatet för Joe var nu att han inte bara fått något tillbaka efter att oombedd utfört en 

tjänst, han hade dessutom fått tillbaka mer än han investerat från första början. 

Förtjänsterna på de lotter han sålde var långt högre än de ynka cent han betalt för 

läsken som gavs bort.25 

En relevant fråga att ställa sig nu är hur denna teori kan appliceras och passa in i den 

här uppsatsen i ämnet Krigsvetenskap. Förklaringen är inte svårare än att 

                                                 

23 Cialdini, R. B. (2005).  s. 34f  
24 Cialdini, R. B. (2005). s. 35 
25 Cialdini, R. B. (2005). s. 46f 
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Försvarsmakten som militär styrka också kan använda oss av samma mekanism under 

internationella missioner och på så vis vinna stora synergieffekter. En stor styrka med 

reciprocitetsregeln är att den är utbredd och anses gällande inom alla kulturer.26  

1.8.2.2    Sympati 

Människor tenderar att vara positiva till förslag som kommer från människor de tycker 

om oavsett förslagets mening.27 Vad som specifikt får en person att tycka om en annan 

person är givetvis svårt att kort förklara på ett generellt plan, dock finns en förklaring 

som är relevant för vår uppsats, kontakt och samarbete. 

Regeln gör gällande att människor som träffas och samarbetar kring något som båda 

känner är viktigt för dem kommer en sympati mellan parterna att uppstå. Väl etablerad 

leder sympatin i sin tur till att personerna får ett ökat inflytande över varandra. För att 

sympati skall uppstå är det viktigt att samarbetet pågår över tiden så att mötet mellan 

parterna blir frekvent och en del av normalbilden.28  

Flera forskare menar dessutom att man bör eftersträva att mötas som jämlikar på 

samma nivå för att vinna varandras sympati. Detta är särskilt viktigt när personer från 

olika etniska befolkningsgrupper.29 

2.    METOD 

2.1    Val av metod 

Uppsatsen kommer att använda sig av en idé och ideologianalys, då den i sin struktur 

är lämplig för uppsatsen då den fokuserar på att klarlägga en texts innebördsaspekt, 

                                                 

26 Cialdini, R. B. (2005). s. 31 
27 Cialdini, R. B. (2005). s. 166 
28 Cialdini, R. B. (2005). s. 173 
29 Cialdini, R. B. (2005). s. 173 
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exempelvis Försvarsmaktens vision om framtidens försvar.30 I vårt fall blir dock 

metoden inte fullständig då det officiella källmaterialet från Försvarsmakten inte är 

tillräckligt omfattande i frågan och bär tydliga drag av att ännu inte vara fullt 

utvecklat. Således är det inte tillräckligt att försöka besvara frågan enkom med denna 

metod som grund, utan får istället tillämpas som en bas i delar där materialet är 

tillämpligt. Vilket är i fundamentala avsnitt så som att CIMIC kan stötta psyops med 

information rörande den civila arenan. Därutöver måste vi själva dra egna slutsatser 

över möjliga områden för CIMIC att stötta inom, vilket kräver att vi noga analyserar 

och bryter ner frågeställningen. 

Problemformuleringen är ställd så att den avser att förstå vilka olika omständigheter 

och förhållanden som påverkar samarbetet mellan psyops och CIMIC. Funktionernas 

enskilda empiri finns väl dokumenterad i Försvarsmaktens egna publikationer. Mot 

detta anser jag att en kvalitativ deskriptiv textanalys är den bästa metoden för att 

redogöra för funktionernas struktur och särarter. Deskriptionen är en bra metod när 

frågeställningen syftar till att beskriva hur något förhåller sig.31 Vid tillämpandet av 

deskription som metod för en uppsats av det här slaget är det viktigt med en tydlig 

struktur i empirin för att säkert få med relevant information och avhålla sig från 

motsatsen.32  

Mot bakgrund av kravet på struktur kommer empirin struktureras efter funktionerna 

vari de beskrivs separat. Frågeställningen ställer två tydliga krav på den undersökande 

delen för uppsatsen. Först måste vi tydliggöra vilket behov av stöd psyops har utifrån, 

genom att undersöka vad psyops faktiskt gör. Andra kravet innebär att vi på samma 

sätt måste känna till CIMIC:s förehavanden. Vad gör de och i nästa tur cilken förmåga 

har de att stötta psyops inom ramen för sin egen verksamhet?  

                                                 

30 Rydén, B. (2008). Metoder, tekniker och forskningsetik. i J. Hallenberg, S. Ring, B. 
Rydén, & G. Åselius, Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt 
sätt - En introduktion i metodlära (ss. 12-38). Stockholm: Försvarshögskolan. s. 17 
31 Ejvegård, R. (2003). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. s. 32 
32 Ejvegård, R. (2003). s. 32f 
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För att få ytterligare stuktur beskrivs funktionerna psyops och CIMIC även utifrån en 

enhetlig disposition vad det gäller det faktiska arbetet i samband med en insats. 

Strukturen har disponerats efter rubrikerna före-, under- och efter insats. På så vis 

erhålls en enkel struktur som är lätt för läsaren att följa med i. 

2.2    Materialinsamling 

2.2.1    Litteraturval 

Ambitionen för det källmaterial som utgör empirin för uppsatsen har varit att utgå från 

Försvarsmaktens eget material, vilket har uppfyllts så när som för det mer detaljerade 

materialet rörande psyops. Anledningen är avsaknaden av en Handbok psyops eller 

motsvarande. Istället har Konnanders utredning från FHS använts, vilken närmare 

kritiseras under rubriken källkritik senare i detta block. Kriteriet för adopterandet av 

den litteratur som inte är utgiven Försvarsmakten har varit att den skall ha en tydlig 

koppling mot Försvarsmakten. 

Valet av Cialdinis teori är baserat på att den används som fördjupningslitteratur för 

Grundsyn Informationsoperationer. Genom att använda Cialdinis teori kommer 

uppsatsens empiri analyseras av ett verktyg som således även ligger till grund för 

författandet av grundsynen. 

Agrells teori behandlar som bekant underrättelseanalysens egenskaper. Agrell som är 

professor i underrättelseanalys och har en lång erfarenhet av att studera svensk 

underrättelsetjänst får anses tillhöra de främst representerade inom området. 

2.2.2    Intervjuer 

Det faktum som tidigare berördes beträffande att så lite skrivits om relationen mellan 

funktionerna gör att jag även kommer att använda mig av intervjuer i mitt arbete. 

Intervjuerna är av typen informationsintervju och syftar till att söka efter information 

kring strukturerna som i dagsläget inte är närmare presenterade i Försvarsmaktens 

litteratur. Utvecklingen inom området får antas vara så pass fortlöpande att 

dokumentationen inte hinner med. Därför anser jag att informationsintervjuer är en bra 
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metod för att säkerställa närhetskriteriet.33 Den information som intervjuerna ger 

kommer i största möjliga mån att bekräftas i skrivna källor för att säkerställa dess 

validitet.  

Intervjuobjekten har valts efter deras tidigare erfarenheter i aktiva befattningar på 

området. Således bottnar vi i ett idealtypiskt urval34 där intervjuobjektets egenskaper 

varit styrande för urvalet. De utgörs av chefen för InfoOps under NGB 08, övlt Patrik 

Thomé, samt av mj Miguel Riera, som har god erfarenhet av CIMIC arbete inom NBG 

08 så väl som internationella missioner på Balkan.  

2.3     Källkritik 

Källmaterialet för delarna rörande psyops verksamhet är i stort hämtat från källor 

författade av en och samma person. Vid en första anblick kan detta uppfattas 

problematiskt med hänsyn till teorierna om källkritik. Mot bakgrund av psyops unga 

ålder inom försvarsmakten förhåller det sig emellertid så att lite finns skrivet om det 

svenska utövandet. 

Vi har tidigare konstaterat att psyops är en ung verksamhet inom Försvarsmakten och 

att den är under stark utveckling. Konnanders material är författat mellan 2003 och 

2006. Det är därför relevant att ur ett omvänt närhetskriterium35 vara ödmjuk inför att 

utvecklingen sedan dess har fortgått och saker kan ha ändrats under tidens gång. 

Konnanders utredning är inte ett officiellt dokument av doktrinär karaktär som är 

antaget av Försvarsmakten, utan en utredning utgiven av Försvarshögskolan på 

Försvarsmaktens uppdrag. Jag anser ändå att den är en relevant källa i avsaknad av 

och i väntan på att Försvarsmakten själva kan producera en Handbok psyops eller 

motsvarande. 

                                                 

33 Petersson, M., & Åselius, M. (2008). Källkritik och kritik av bearbetningar. i J. 
Hallenberg, S. Ring, B. Rydén, & G. Åselius, Om konsten att tänka, granska och 
skriva på ett vetenskapligt sätt. En introduktion i metodlära (ss. 39-48). Stockholm: 
Försvarshögskolan. s. 42 - samt - Rydén, B. (2008). s. 18 
34 Rydén, B. (2008). s. 20 
35 Rydén, B. (2008). s. 20 
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Vad det ankommer Cialdinis teori för uppsatsen kan det konstateras att 

Försvarsmakten är synnerligen global i sin verksamhet och det är rimligt att ifrågasätta 

huruvida teorierna är tillämpbara över hela vårt möjliga aktionsområde. En relevant 

fråga blir huruvida dessa teorier är av den digniteten att de är grundade i oss som 

människor eller om det snarare är så att de är formade och skapade i ett 

västerländsktsamhälle och kultur? I den första reciprocitetsteorin så finns det 

forskning som visar att den är att betrakta som globalt allmän. Cialdini påpekar på 

flera ställen i boken att det är en lång tradition av seder och traditioner som har 

föranlett att vi idag reagerar instinktivt och flera gånger ofrivilligt på dessa metoder 

för påverkan.36  

Teorin hänvisar till utvecklade samhällen i fred och har i många delar en ekonomisk 

utgångspunkt riktad mot företags metoder för att förbättra affärerna genom 

marknadsföring. Detta är dock inte nödvändigtvis ett problem då skillnaden mellan ett 

företags och en militär styrkas syfte för påverkan är nära identiska. Grunden utgörs av 

att båda parter vill sälja en idé eller uppfattning till målgruppen. 

Agrell poängterar själv i sin bok att det även finns risker med ett allt för stort intresse 

för motståndarens kulturella bakgrund. Förståelsen av den andra sidan i sig löser inga 

underrättelsefrågor, vilket gör att det återigen är viktigt med en varsam balansgång för 

att inte hamna fel i sin utgångspunkt.37 Dock ligger en sådan problematik utanför vår 

uppsats angreppspunkt då syftet för oss är att undersöka CIMIC:s förmåga till stöd 

snarare än hur detta stöd senare bör förvaltas av mottagaren. 

3.    EMPIRI 

3.1    Psyops 

Definitionen för en konflikt enligt Militärstrategisk doktrin är att grunden för den 

innebär att inblandade parter försöker påtvinga sin motståndare sin egen vilja. Det är 

                                                 

36 Cialdini, R. B. (2005). s. 24 
37 Agrell, W. (2009). s. 134 
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alltså en kamp mellan just detta; olika viljor. Målet för all aktivitet är att skapa en 

situation där motståndarens moral och vilja att fortsätta försämras till den grad att han 

ger upp kampen och kapitulerar inför motståndarens vilja.38 Den traditionella militära 

metoden för att uppnå nämnda tillstånd görs genom att mätta fienden med militärt 

våld. Dock är inte våld den allena rådande metoden. Psykologiska operationer har 

också visat sig utgöra en effektiv metod för att utan fysiskt våld försätta motståndaren 

i önskat tillstånd.  

Även om psyops är en ny företeelse inom vår försvarsmakt har psykologi och 

krigföring en lång gemensam historia tillsammans. Sun Zi (540-496 f.Kr.) menade 

exempelvis att verklig krigskonst är påverka motståndarens psykologiska inställning 

och därmed förleda honom in på en förutbestämd väg.  

Att få motståndaren att ge upp har länge varit en grundläggande strävan inom 

krigskonsten. En beprövad metod under flera tidsepoker har varit att övertyga 

motståndarens soldater om att gräset är grönare på andra sidan och att alternativet till 

kapitulation inte är angenämt i jämförelse. Ett bra exempel på en sådan aktion är när 

USA under Gulfkriget spred flygblad med budskapet att varje irakisk soldat som gav 

upp skulle erbjudas ”skydd, mat och arabisk gästfrihet”. Som bevis på flygbladens 

effekt bar en majoritet av de deserterade soldaterna dessa flygblad på sig, trots att den 

irakiska administrationen hade belagt innehav av flygbladen med dödstraff.39 

Det hela handlar om att påverka den kognitiva dimensionen40 istället för den fysiska. 

Genom att göra detta riskerar motståndaren tappa moral och motivation för fortsatt 

kamp och därmed bli försätt ur spel. Hur går då detta till och vilka verktyg behövs för 

att utföra psyops? Jag kommer nedan att beskriva psyops struktur och metodik för att 

bringa klarhet i frågan. 

                                                 

38 Försvarsmakten. (2002). Militärstategisk doktrin. Stockholm: Försvarsmakten. s. 15 
39 Konnander, F. (2004). Trovärdighet är allt. (J.-I. Askelin, Red.) Framsyn , 4. 
40 Kognitiva dimensionen förstås här som alla de överväganden och ställningstagande 
vi gör som individer. Dessa lede i sin tur fram till ett aktivt agerande. 
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3.1.2    Syfte 

Syftet med psyops är att påverka personer och gruppers uppfattningar i avgörande 

frågor. Påverkan är därtill ett begrepp som spänner över ett stort spektra. Påverka, 

vadå och hurdå är en rimlig fråga att ställa sig. I Sverige har vi idag två huvudlinjer för 

påverkan. Man kan således kategorisera psyops operationer efter vilken typ av effekt 

man vill uppnå hos målgruppen efter varje kampanj. 

3.1.2.1    Sammanhållande psyops  

Psyops i sammanhållande syfte är avsett att skapa sammanhållning kring en given 

fråga hos målgruppen. I fredsbevarande operationer kan det finnas ett behov av att 

skapa en vikänsla hos lokalbefolkningen i syfte att stärka tron på förändring och viljan 

till återuppbyggnad.41  

Ett annat bra exempel på sammanhållande psyops är den färgläggningsbok som 

amerikanska trupper delade ut till irakiska barn efter invasionen 2003. Syftet med 

boken var att lära barnen riskerna med att leka med minor och ammunition.42 

Aktionen kan verka banal och självklar, dock är den mycket genomtänkt ur den 

aspekten att den är väl anpassad för att påverka sin givna målgrupp. Initial har en 

analys gjorts över målgruppens egenskaper efter vilken kampanjen utformats för att nå 

målgruppen efter dess förutsättningar. 

Kampanjen en svensk tiger är exempel på att psyops även kan riktas mot det egna 

folket. Syftet med kampanjen var att uppmana det svenska folket till ett ökat 

säkerhetsmedvetande.43 

3.1.2.2    Splittrande psyops  

Syftet bakom splittrande psyops är som benämningen antyder att underminera 

individers eller grupperingars inbördes relationer. Grundläggande exempel är de 

försök att få motståndarens soldater att desertera, som tidigare berördes i inledningen.  

                                                 

41 Tubin, E. (2007). Besegra utan strid. Stockholm: Sanérus Förlag. s. 28 
42 Tubin, E. (2007). s. 310 
43 Konnander, F. (2004). 
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3.1.3    Behovet av underrättelser 

De grundläggande metoderna för psyops idag är till stor del desamma som genom 

historien alltid använts för att påverka motståndarens vilja. Framför allt är det 

metoderna för att förmedla budskap som har förändrats under efterkrigstiden. I takt 

med att teknikutvecklingen accelererat under senare år har metoderna för 

informationsspridning flerfaldigats. Av samma anledning har utvecklingen också 

kommit att medföra att mottagarens möjlighet att kontrollera förmedlad information 

idag avsevärt har förbättrats. Detta ställer högre krav på att informationen är riktig och 

äkta, vilket i sin tur kräver högre krav på kvalitativt bakgrundsmaterial genom 

underrättelser. 

Metoderna för psyops kan i flera avseenden liknas med kommersiell 

marknadsföring.44 Grundtanken innebär att avsändaren vill påverka mottagaren att 

köpa avsändarens idé eller produkt genom att presentera ett tema. För att mottagaren 

skall ta till sig temat krävs att det är anpassat efter dennes tolkningsramar, vilket 

åstadkoms genom en djup förståelse för hur mottagaren uppfattar sin omgivning. 

Hemligheten bakom en lyckad försäljningskampanj eller psyopsoperation ligger i den 

kulturella kunskapen om mottagaren av budskapet.45 Kunskap som är synnerligen 

tvärvetenskaplig och kräver god kännedom om mottagarens förhållande till religion, 

samhälle, kultur, utbildningsnivå, mediala infrastruktur etc.46 Med militärt språk skulle 

det kallas att ha goda underrättelser.  

Dock behöver begreppet underrättelse vidgas från ett traditionellt militärt synsätt47 

med hänsyn till den tvärvetenskapliga komplexiteten ovan. Kersti Larsdotter menar i 

sin artikell i tidskriften Framsyn att denna typ av underrättelser inriktade mot kulturell 

                                                 

44 Försvarsmakten. (2008). FM Handbok Info Ops. Stockholm: Försvarsmakten. s. 20 
45 Larsdotter, K. (2004). Fredsuppdrag kräver kulturell förståelse. (J.-I. Askelin, Red.) 
Framsyn , 4. 
46 Konnander, F. (2006). Psykologiska operationer och underrätelsetjänst. Stockholm: 
Försvarshögskolan. s. 1 
47Med traditionellt militärt synsätt avses i det här fallet ett mer fiende inriktat 
underrättelsearbete som i stort fokuserar på dennes militära kapacitet.  
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beskrivning och förståelse prioriterats lågt av underrättelsetjänsten och därför bör 

stärkas för att tillgodose psyops behov.48 Samma bild ges även av Miguel Riera och 

Patrik Thomé.49 En relevant uppgift blir i vårt fall att hitta förklaringen till de 

kulturella underrättelsernas låga prioritet, trots dess vitala nödvändighet för psyops. 

Initialt kan vi konstatera att psyops unga ålder medfört att behovet tidigare inte varit 

lika utbrett som det är idag. Detta är dock inte hela förklaringen, vi skall nu genom en 

historisk tillbakablick visa på en kompletterande förklaring. 

Underrättelsetjänst har under den senaste 20 års perioden genomgått stora och radikala 

förändringar. Förklaringen hittar vi i resterna från det kalla krigets utveckling. 

Begreppet ”spying is dying” myntades inom CIA under de sista åren av 70-talet som 

ett resultat av den snabba tekniska utveckling av inhämtningsmetoder utgjorde, 

exempelvis satelliter med förmågan till nära ständig bevakning.50 Sateliterna medförde 

att den traditionella spionen fick en allt mindre roll inom underrättelsevärlden 

tillförmån för tekniska analytiker. Senare visade det sig att satelliternas kapacitet 

överskattats och hade svårt att ensamt skapa en heltäckande bild. Svagheten låg i 

svårigheterna att förstå varför motståndaren gjorde som de gjorde, på den här punkten 

var det mänskiga insamlandet effektivare. Det skall även poängteras att mänsklig 

insamling (HUMINT) under 70-talet, endast utgjorde cirka 13 procent av USAs totala 

underrättelseinsamling.51 Övriga delen, 87 procent, var inhämtade genom tekniska 

hjälpmedel.  

Ytterligare konsekvenser från kalla kriget som inverkat negativt på vår förmåga att 

samla in underrättelser av kulturell art i dagens konfliktområden, är den stereotypa 

indelningen av fienderna öst och väst som kom sig av stormakternas dominans. Efter 

9/11 insåg världens militära organisationer slutligen att ett paradigmskifte inträffat. En 

ny fiende tornade upp sig på horisonten. En fiende med ett annat språk, annan kultur 

                                                 

48 Larsdotter, K. (2004). 
49 Riera, M. (den 7 april 2009). CIMICs roll som stödfunktion. (D. Eklund, 
Intervjuare) – samt - Thomé, P. (den 6 april 2009). CIMICs roll som stödfunktion. (D. 
Eklund, Intervjuare) 
50 Agrell, W. (1998). Konsten att gissa rätt. Lund: Studentlitteratur. s. 55ff 
51 Agrell, W. (1998). s. 83 
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och en helt ny syn på konflikter. Problemet för underrättelseorganisationerna låg nu i 

att snabbt ställa om och anpassa sig till det nya hotet. En omställning som skulle visa 

sig lättare sagd en gjord. Underrättelseorganisationernas kapital ligger till stor del i 

dess erfarenhet och kännedom om motparterna. Vilket värde har en den personal, 

inhämtande såväl som analytiskt, vars kompetens och inriktning under en hel 

yrkeskarriär har varit inriktad mot öst och slaviska språk? Omställningen låg i att hitta 

personal med bakgrund och kompetens riktad mot det nya hotet.52 En omställning som 

visade sig vara mycket omfattande och är på intet sätt över för våra 

underrättelseorganisationer. 

Ett bra exempel som beskriver nivån på underrättelsebehovet är att den 

underlagsframtagande funktonen inom den amerikanska psyops organisationen har ett 

tätt samarbete med världens största underrättelsetjänster CIA och DIA. Trots detta 

anser de att underlaget som levereras inte är av tillräcklig kvalitet och omfattning för 

att planera och genomföra psyops verksamhet.53  

Dagens konflikter kännetecknas även av ett stort informationsflöde och vår omvärld 

förändras i takt med detta allt fortare. Allianser bildas och upplöses ständigt och 

dagens fiende kan vara morgondagens bundsförvant. Denna verklighet medför att en 

underrättelses liv kan vara till ända långt innan det att psyops har möjlighet att omsätta 

den i praktiken. Konsekvenserna av föråldrade underrättelser kan innebära stora 

skador för en operation och trovärdighetsaspekten löses genom en kontinuerlig analys 

och uppföljning av den analys som ligger till grund för arbetet.54 Således skall 

underrätelser behandlas som färskvaror och ständigt följas upp och utvärderas. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är av största vikt för psyops att ha 

tillgång till ett ständigt underrättelseflöde som är väl anpassat och styrt mot de aktuella 

projekt som arbetas med. Dessutom har vi sett att underrättelsetjänsten inte ensamt 

                                                 

52 Agrell, W. (2009). s.126 
53 Dr Norman Gardner, ”Chef för Strategic Studies Department vid U.S Army 4th 
PSYOPS Group.” – hämtat från -  Fredrik Konnander, Psykologiska operationer och 
underrätelsetjänst - Biliaga 7, (Stockholm: Försvarshögskolan). s. 1 
54 Konnander, F. (2006). Psykologiska operationer och underrätelsetjänst. Stockholm: 
Försvarshögskolan.s. 1 
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klarar att tillgodose underrättelsebehovet. Vi ska i kommande stycken titta närmare på 

hur psyops använder den information man efterfrågar. 

3.1.4    Metodik och arbetsprocess 

3.1.4.1    Före insats – Planering och Analys 

Det första som sker inom ramen för en psyops operation är att man skapar ett 

grundläggande fundament för den fortsatta verksamheten, som kallas för Basic 

Psychological Study (BPS) och syftar till att producera en grundläggande 

informationsbas inför det kommande arbetet. BPS har stora likheter med en vanlig 

omvärldsanalys vars syfte är att skapa en beskrivande bild av operationsområdet. Den 

huvudsakliga frågeställningen eller angreppspunkten för framtagandet kan sägas vara 

Vad och Vilka?. Vad och vilka finns i vårt område som vi kan tänkas komma i kontakt 

med och arbeta mot? Konnanders utredning fastslår tre områden som BPS skall 

uppfylla:55 

 Den skall vara och fungera som en tillgänglig och tillförlitlig informationskälla 

om kommande målgrupper som senare kan användas som referensmaterial. 

 Identifiera mindre grupper inom en given målgrupp som kan vara särskilt 

mottagliga för psykologiska operationer eller personal som innehar viktiga 

positioner inom den militära sektorn och statsapparaten.  

 Peka ut opinionsledare och opinonsbildare som har ett avgörande inflytande 

över målgrupper. (Key Communicators) 

Till punkterna tillkommer ämnen som geografi, kritiska anläggningar, internationella 

relationer och infrastrukturella strukturer.56 Dessa senare strukturer innefattar inte bara 

det som vanligtvis underskrivs begreppet infrastruktur, så som transportmöjligheter, 

elnät och kommunikationer etc. Istället delar man upp och vidgar begreppet 

infrastruktur i tre specifika ämnen; industriell- ekonomisk- och mänsklig infrastruktur.  

                                                 

55 Konnander, F. (2006). Psyops Metoder. Stockholm: Försvarshögskolan. s. 1 
56 Konnander, F. (2006). Psyops Metoder. s. 1f 
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Inom mänsklig infrastruktur studeras exempelvis demografi, sociala nätverk och dess 

strukturer, samhällets byråkratiska uppbyggnad, organisationer, akademisk elit, 

dissidenter, kultur etc. Kort och gott bör alla de faktorer i samhället som tillsammans 

skapar ett lands dynamik och unika fingeravtryck studeras så ingående som möjligt. 

Tid och tilldelade resurser sätter gränserna för hur djupt varje enskild fråga är möjlig 

att studera. Dock är det så att BPS detaljnivå i avseendet att spegla verkligheten direkt 

kommer påverka sannolikheten att de kampanjer som sedan utformas är anpassade 

mot målgruppens karakteristika och därigenom ha förutsättningar att erhålla önskat 

utfall hos målgruppen. 

Ett bra exempel på hur precis och väl avvägd målgruppsanalysen bör göras kan vi 

hämta från en psyopskampanj under Balkankonflikten. Här utformade psyops 

kampanjer mot civilbefolkningen från Sarajevo. När kampanjer senare användes ute 

på landsbygden fick den andra konsekvenser än de förutspådda och önskade. Orsaken 

var den skillnad som rådde mellan den urbana befolkningen kontra landsbygdens 

befolkning. Referensramarna och den kulturella bakgrunden var inte 

överrensstämmande vilket ledde till att budskapet uppfattades olika.57  

Nästa stora fas i arbetet är att utifrån högre chefers inriktningar och prioriteringar göra 

en analys över vilka uppgifter som skall lösas. En övergripande studie som benämns 

för kampanjmål görs över hur omgivningen bör förändras ur psykologisk synvinkel för 

att högre chefs mål skall uppnås. Kampanjmålen betonar med andra ord vilken attityd 

eller uppfattning en given målgrupp förväntas ha efter kampanjens lyckosamma 

genomförande.58 

3.1.4.2    Under insats - Uppdragsanalys och utarbetandet av kampanjer 

Vi har tidigare konstaterat att förståelsen för målgruppens förväntade reaktion på en 

given kampanj är avgörande för hur väl målen uppfylls. Under insatsen konstrueras 

ytterligare en analys av målgruppen, en så kallad Target Audience Analysis, (TAA) 

som har en betydligt högre detaljnivå än föregående analyser. Målgrupper delas in i tre 

                                                 

57 Larsdotter, K. (2004). Fredsuppdrag kräver kulturell förståelse. (J.-I. Askelin, Red.) 
Framsyn , 4.  
58 Konnander, F. (2006). Psyops Metoder. Stockholm: Försvarshögskolan. s. 3 
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kategorier baserat på deras nuvarande status med hänsyn till hur pass påverkbara de 

anses vara.  

 Negativa – Svåra att påverka  

 Påverkbara – Grupp med potential att övertygas i en fråga. Denhär gruppen är 

den som åtnjuter de största resurserna, mätt i hur många kampanjer som riktas 

mot dem.  

 Positiva – Redan övertygade/sympatiserande, fokus ligger här på att 

upprätthålla aktuell status 

TAA skall ge svar på målgruppens styrkor och svagheter psykologiskt sätt, i syfte att 

utröna på vilket sätt det är troligt att vi kan påverka gruppen med hänsyn till dess 

aktuella status. Målgruppen kan exempelvis vara i behov av sjukvård på grund av 

situationen i området. Erbjudandet av sådan kan vara en metod att påverka med.  

För att i nästa steg förmedla budskapet till målgruppen krävs det att en noggrann 

analys upprättas över vilken typ media som är lämpligt att använda för spridning.  

Avgörande är att känna till teknisk status, graden av analfabetism och förtroendet för 

valt media. Teman och symboler för kampanjen arbetas slutligen fram och när alla 

faktorer sedan vägs samman kan kampanjen börja få sin fysiska gestaltning.59  

3.1.4.3    Efter insats - Mottagande och återkoppling 

Även om kampanjen är sjösatt är inte arbetet över för psyops vidkommande. Viktigt är 

nu att det redan initialt i planeringsarbetet har fastställts tydliga mätbara faktorer och 

indikatorer på hur kampanjen har mottagits och uppfattats av målgruppen.60 Genom att 

erhålla underrättelser på hur dessa har utfallit kan en bedömning göras av hur väl 

anpassad kampanjen varit för målgruppen och i vilken grad den uppfyllt målet eller 

PCO om man så vill. Dessa indikatorer delas in i två kategorier som utvärderar den 

genomförda kampanjen ur två olika perspektiv.  

                                                 

59 Konnander, F. (2006). Psyops Metoder. Stockholm: Försvarshögskolan. s. 6 
60 Försvarsmakten. (2008) s. 77 
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Den första benämns som Measure of performance (MOP) och syftar till att fysiskt 

mäta hur operationen genomfördes.61 Relevanta kontrollfrågor som ställs här är 

huruvida vårt budskap distribuerades på rätt sätt och om antalet producerade exemplar 

tillräckligt? 

Efter att hur kampanjen genomfördes har analyserats är nästa fråga vad som 

uppnåddes med densamma. Andra kategorin utgörs av Measure of effectiveness 

(MOE) och kommer att ge oss svar på vad som åstadkommits och förändrats hos 

målgruppen.  

Dessa indikatorer kan utgöras av såväl kvalitativa som kvantitativa mätpunkter. Om vi 

exempelvis genomfört en kampanj i syfte att minska vådabekämpning av barn, genom 

odetonerad ammunition i området, likt den som exemplifierades under rubriken 

sammanhållande psyops, är en lämplig indikator att rent kvantitativ mäta antalet 

förolyckade barn efter kampanjen och jämföra detta mot det värde vi hade inför 

densamma.  

Om kampanjen i istället har syftet att förändra en framträdande målgrupps inställning 

till oss som militär styrka, är det svårare att mäta utvecklingen kvantitativt. 

Lämpligare metod är då istället att använda sig av en kvalitativ metod där en analys 

görs över gruppens uttalanden i massmedia och genom den försöka spåra eventuella 

effekter.  

Insamlingsförfarandet av indikatorerna är kopplat via underrättelsetjänsten, och styrs 

genom att psyops utfärdar Request of information (RFI) som redogör för vilket 

underrättelsebehov som föreligger. Underrättelsetjänsten bedömer i sin tur hur 

informationen skall samlas in för att tillgodose psyops behov. Initialt bör fokus ligga 

på att så snabbt som möjligt skapa sig en bild av utfallet i syfte att korregera delar som 

inte utfallit enligt förväntan.62 Om denna korregering dröjer minskar möjligheterna till 

omfall kontinuerligt i takt med tiden som fortlöper. 

                                                 

61 Försvarsmakten. (2008). s. 78 
62 Försvarsmakten. (2008). s. 80 
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Bedömningen av utfallet skall sedan ligga till grund för kommande kampanjer och en 

mycket viktig erfarenhet i det fortsatta arbetet.63 

3.2    CIMIC 

Civil-Militär samverkan (CIMIC) har till sin natur utövats inom Försvarsmakten sedan 

50-talet. Dock inte alltid tydligt formulerad som enskild funktion, men likväl har man 

tänkt och handlat i samma anda och av samma motiveringar som fortfarande gör 

idag.64 

Den traditionella konflikten mellan två prydligt uppradade arméer på var sin sida av 

slagfältet är sedan länge förbi. Dagens konflikter kännetecknas istället av en allt mer 

komplex sammansättning av aktörer. Den nya verkligheten är som tydligast i fasen av 

återuppbyggnad och fredsbevarande som präglat det internationella arbetet Sverige 

genomfört efter omställningen från invasions- till insatsförsvar. Komplexiteten i 

antalet aktörer och målsättningar gör att en militär stryka inte endast kan lösa sin 

uppgift efter eget tycke, utan måste ta hänsyn till konfliktens övriga parter. För att lösa 

kommunikationen har Försvarsmakten skapat CIMIC och vi skall nu titta närmare på 

funktionens konkreta uppgifter. 

3.2.1    Uppgifter 

CIMIC verksamhet skall vara inriktat och utformat så att det stödjer övergripande 

militära uppgifter som högre chef fastställt i området.65 Ansvarsområdet är enkelt 

utryckt att vara chefens förlängda arm och kontaktyta mot den civila delen av 

verksamhetsområdet. Ansvaret innebär att man skall vara uppdaterad om händelser 

som inträffar och därtill kunna genomföra en analys av dessa ur ett militärt synsätt. 

För att åstadkomma detta kategoriseras arbetet under en insats in tre renodlade 

arbetsinriktningar eller uppgifter om man så vill. Under kommande avsnitt kommer 

                                                 

63 Konnander, F. (2006). Psyops Metoder. Stockholm: Försvarshögskolan. s. 10ff 
64 Försvarsmakten. (2005). Handbook CIMIC 2005. Stockholm: Försvarsmakten. s. 3 
65 Försvarsmakten. (2005). s. 19 
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dessa att presenteras och vi kommer att få exempel och förklaringar för vad de innebär 

i parktiken. 

3.2.1.1    Civil-militär samverkan 

Första uppgiften beskriver kärnverksamheten i självklara ordalag om man lyckats lösa 

ut förkortningen CIMIC. Samverkan mellan militära och civila enheter utgör essensen 

för arbetet. Dock kan det mest uppenbara behöva understrykas och konkretiseras för 

att verkligen förstås fullt ut. För vad är det man skall samverka om och hur? Den civil-

militära samverkan innefattar:66 

 Etablering och upprätthållande av kontakt, samarbete och samverkan med 

civila myndigheter och organisationer samt andra aktörer av betydelse för den 

militära insatsen. 

 Insamling och bearbetning av information, upplysningar, och klagomål. 

 

3.2.1.2    Stöd till samhällsfunktionerna 

Syftet med stödet till civila samhällsfunktioner ligger i en att konfliktens oroligheter 

riskerar medföra att det är nödvändigt att erbjuda militärt skydd åt dessa funktioner för 

att de skall ha möjlighet att genomföra sina respektive uppdrag.67  

I en sådan situation kan närvaron av militär styrka skydda samhällsfunktioner och 

andra civila aktörer så att dessa kan komma fram till utsatta för att exempelvis leverera 

förnödenheter eller utföra annat humanitärt arbete. 

En militärstyrka av typen som Sverige bidrar med i sina större insatser har även 

resurser att hjälpa till med andra saker utöver de kopplade till den militära 

styrkedemonstrationen som åsyftades ovan. Styrkan har en mängd materiell som kan 

vara till stor nytta för den icke-militära delen av konflikten, transportfordon och 

kommunikationsutrustning är några av dem.68  

                                                 

66 Försvarsmakten. (2005). s. 29 
67 Försvarsmakten. (2005). s. 29 
68 Försvarsmakten. (2005). s. 29 
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3.2.1.3    Stöd till den militära styrkan 

Att stödja den övriga militära styrkan på plats utgör den sista uppgiften. Militära 

enheter är, trots sin i fredsbevarande insatser ofta överlägsna militära styrka, i allra 

högsta grad beroende av acceptans från det värdland och den lokalbefolkning de 

gästar.69 Irakkonflikten har tydliggjort behovet i samband med att åtskilliga soldater 

har fått sätta livet till i samband med exempelvis dolda vägbomber och liknande. 

Upprorsmännen bakom bomberna är beroende av ett folkligtstöd för att ha möjlighet 

att genomföra sin verksamhet. 

Maos teorier för en framgångsrik gerillakrigföring baserar sig på nära samarbete och 

sympatier från lokalbefolkningen.70 Mao hade en tydlig strategi för att vinna 

befolkningens sympatier och fick på så vis stora resurser, i form av möjligheter till 

logi, underrättelser etc. kopplade till sig. Den stora massans sympatier innebar alltså 

fler ögon, öron och munnar som kunde sprida hans budskap vidare. Om en militär 

styrka kan använda sig av civilbefolkningen enligt samma principer som Mao och 

andra upprorsmän innebär det att också den åtnjuter samma resultat. Ett resultat som 

kan vara ovärderligt i den typen av konflikter vi idag verkar inom. 

Genom ett nära och frekvent samarbete med lokalbefolkning och det civila samhället i 

övrigt ökar samförståndet mellan militär och civila. I ett sådant klimat minskar 

manöverutrymmet för grupper som vill störa återuppbyggandet och sympatierna för 

den militära styrkan ökar. 

3.2.2    Samarbetspartners 

Som tidigare beskrevs består dagens konflikter av en mängd aktörer. Merparten av 

organisationerna, i numerär räknat, är civila. Målet för dem är varierande och deras 

uppdragsgivare är även de av olika karaktär. En vedertagen indelning är dock att 

sortera dem i tre kategorier baserat på deras huvudman. Vi ska nu titta närmare på 

                                                 

69 Försvarsmakten. (2005). s. 30 
70 John A Nagal, Learning to eat soup wth a knife (Chicago: The University of 
Chicago Press, 2002). s 27, 71. enligt Henrik Lysholm Nielsen, Civilt-milieart 
samarbejde (CIMIC) under Counterinsurgency (COIN) Operationer, Uppsats 
(Stockholm: Försvarshögskolan, 2008). s. 9 
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dessa kategorier för att bilda oss en övergripande uppfattning över CIMIC:s 

kontaktytor. 

3.2.2.1    International governmental organisation 

På svenska benämner vi dessa som mellanstatliga organisationer i vårt sammanhang. 

Den gemensamma nämnaren som gett upphov till dess kategori är avsaknaden av 

endast en anknytning mot enskild unik stat eller nation. Basen för verksamheten är 

multinationell och medlemmarna är det antal stater som tillsammans ratificerat 

organisationens stadgar. 

3.2.2.2    Governmental organisation 

Organisationer som har en stat som huvudman. De är skapade av denna och styrs av 

dess direktiv. Statliga organisationer utgörs exempelvis av myndigheter eller statliga 

biståndsorganisationer. Viktigt att komma ihåg här är att huvudmannen ofta ser dessa 

organisationer som en del av en större politisk apartat för påverkan. Således kan även 

biståndsorganisationer utgöra ett medel för politisk påverkan enligt samma principer 

som militär och polis. 

3.2.2.3    Non-governmental organisation 

Icke-statliga organisationer är styrda och utformade av medlemmar utan statlig 

koppling. Röda korset och Amnesty International är goda exempel. Trots att dessa 

organisationer inte förfogar över möjligheten till våldsanvändning eller åtnjuter en 

stats resurser utgör de, genom sin privata och många gånger folkliga förankring, idag 

en stor maktfaktor på den internationella arenan. Ofta har de varit engagerade i 

konflikten och operationsområdet under en längre tid jämfört med militära styrkor 

vilket gör att de har stor kännedom om operationsområdet beträffande kulturell 

förståelse, konfliktens dynamik och byråkratiska genvägar.71 

3.2.2.4    Övriga 

Utöver dessa finns andra aktörer som inte sorterar inom dem men som ändå är av stort 

intresse för CIMIC. Till sådana hör klanledare, byöverstar, chefer för större företag, 

                                                 

71 Larsdotter, K. (2004). Fredsuppdrag kräver kulturell förståelse. (J.-I. Askelin, Red.) 
Framsyn , 4. 
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rektorer på skolor etc. Kort sagt alla personer som anses ha en opinionsbildande 

förmåga är av möjligt intresse för CIMIC. 

Vi inser snart att det finns en stor mängd av skilda motiv bakom att dessa 

organisationer och personer är involverade i konflikten. De har vitt skilda agendor och 

syften. Det är därmed sannolikt att de kommer att inrikta sitt arbete i olika riktningar 

och se på verkligheten genom olika glasögon.  

3.2.3    Metodik och arbetsprocess 

3.2.3.1    Före insats 

Inför en insats är CIMIC:s uppmärksamhet riktad mot insamlingen av all tänkbar 

information rörande den civila dimensionen som kan vara av intresse ur ett CIMIC 

perspektiv. Insamlat material analyseras och sammanställs till en rapport över 

insatsområdet som beskriver den icke-militära situationen.72 Insamlingen och analysen 

som genomförs har i princip inga större olikheter jämfört med den BPA som görs av 

psyops när de under ett senare skede kommer in i bilden.  

Tidsmässigt bör CIMIC:s undersökning vara bland det första som sker i operationen 

totalt sätt. Eftersom den sedan skall ligga tillgrund för övrig utbildning för övrig 

personal som är tänkt att delta i insatsen. 

Slutligen deltar man fysiskt på den rekognosering som genomförs på plats innan 

huvudstyrkan har avrest för att på ett så tidigt stadium som möjligt upprätta kontakter 

med de organisationer och personer som man vill ha ett samarbete eller utbyte med 

under insatsen. 

3.2.3.2    Under insats 

Som vi tidigare har konstaterat är CIMIC:s huvuduppgift under en insats att skapa 

bästa möjliga klimat och förutsättningar för den övriga militära styrkan. För att göra 

detta har man följande ansvarsområden att svara inför:73 

                                                 

72 Försvarsmakten. (2005). s. 32 
73 Försvarsmakten. (2005). s. 33 
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 Bistå staben som kunskapskälla inom det icke-militära området och samordna 

sina aktiviteter med denna.  

 Etablera och förkovra kontakter med organisationer, lokala myndigheter och 

befolkning som verkar i området. Detta görs genom att man initialt med 

bjuder in berörda parter för inledande samtal och förhandlingar i syfte att 

initiera ett kommande samarbete. Därefter ligger fokus på deltagande i möten 

och förhandlingar för att företräda den egna saken och för att hålla sig i augur 

med utvecklingen i området. 

 Informera och samverka med kontakterna angående den militära 

verksamheten som bedrivs i syfte att skapa förståelse. Samt koordinera 

parternas verksamhet i syfte att minimera störningar dem i mellan. Ett 

exempel på samverkan är informationen kring mineringar, odetonerad 

ammunition och annan farlig militär verksamhet. 

 Vidareutveckla och uppdatera studierna avseende kulturella förhållande i 

området. Kartlägga förekomsten av konventionellt skyddade objekt och 

byggnader av kulturhistoriskt värde. Här undersöks också hur den humanitära 

situationen utvecklar sig. Om nödvändigt undersöks och planläggs hur 

flyktingströmmar kan tas om hand och lotsas vidare.  

 Undersöka och informera sig om hur den militära närvaron uppfattas av andra 

aktörer i området. 

3.2.3.2.1    CIMIC center 

Genom att upprätta ett CIMIC center verksamma myndigheter, organisationer och 

civilbefolkning i området, möjlighet att enkelt komma i kontakt med den militära 

styrkan. Tanken är att centret skall fungera som en nod mellan det militära och civila i 

operationsområdet och utgörs helt enkelt av en lokal dit alla har tillgång. Målet är att 

upprätta en mötesplats för att enkelt möjliggöra informationsutväxling och 

kommunikation mellan samtliga aktörer.74 

                                                 

74 Försvarsmakten. (2005). s. 72  
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Centret utgör även en möjlighet för oss som militär styrka att distribuera vår 

information och vårt budskap till besökarna. Genom att möta olika typer av parter i 

konflikten möjliggör centret ett bra arbetsredskap för att exempelvis inhämta 

civilbefolkningens klagomål och upplysningar i olika frågor. 

3.2.3.2.2    Projekt 

I samband med militära konflikter föreligger ofta ett stort behov av att återskapa eller 

upprätta vital infrastruktur i området.75 En fungerande infrastuktur utgör många gånger 

en förutsättning för att skapa stabilitet och möjlighet för en hållbar återgång till fred. 

Basala samhällsfunktioner så som tillgången på rent vatten, fungerande skolor, 

sjukvård och sociala inrättningar är särskilt viktiga. 76 Projekten utgörs alltså av att 

man genom finansiell och fysisk stöttning bygger eller restaurerar dessa 

samhällfunktioner. 

Återuppbyggnad är normalt inte en uppgift som åligger den militära styrkan utan bör 

generellt skötas av andra organisationer så som NGO eller liknande. Dock kan vi inom 

vårt mandat identifiera behov samt stötta andra aktörer i arbetet, i enlighet med vad 

som beskrivs under rubriken stöd till samhällsfunktioner. Stöd kan exempelvis 

erbjudas genom att bistå med arbetskraft i from av personal eller fordon som kan 

behövas i arbetet eller att i oroliga områden utgöra ett skydd åt de civila 

organisationerna så att de får möjlighet att utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Ett 

sådant åtagande kommer sannolikt att hjälpa till att skapa ett förtroende hos 

befolkningen i området.77 Förtroende som leder till en ökad säkerhet för våra egna 

styrkor som rör sig i området.78 

I samband med dessa humanitära insatser är det viktigt att vara väl medvetenheten om 

hur projekt kommer uppfattas av omgivningen som inte innefattas av insatsen. Därför 

bör dessa åtaganden vara noga över vägda och jämt fördelade mellan olika grupper 

                                                 

75 Försvarsmakten. (2005). s. 75 
76 Försvarsmakten. (2005). s. 75 
77 Försvarsmakten. (2005). s. 75 
78 Riera, M. (den 7 april 2009). 
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och parter i konflikten.79 Risken är annars att vi uppfattas som partiska och skapar en 

grogrund illasinnad propaganda.80 

3.2.3.4    Efter – Övergångs- och avvecklingsfas 

Under det militära tillbakadragandet har CIMIC en central roll i överlämningen av 

ansvarsområden till den lokala administrationen eller vid avsaknad av sådan till utsedd 

förrättare. 

3.2.4    Rapportering 

CIMIC har ytterligare en uppgift som innebär att man kontinuerligt under arbetet skall 

producera CIMIC rapporter (CIMICREP) i syfte att sprida information om CIMIC:s 

arbete vidare i organisationen, främst till underrättelsetjänst, högkvarter och andra 

berörda myndigheter.81 Innehållet för denna rapport kan variera och innehålla allt som 

utgör CIMIC:s ansvarsområde. Uppgifter av känsligare natur eller som behövs 

analyseras förmedlas direkt till underrättelsetjänsten för vidare bearbetning och analys.  

4    ANALYS 

I metodkapitlet konstateras att vi behöver klargöra två delar för att sedan från dessa 

besvara vår frågeställning med hjälp av analysramen. Frågeställningen lyder som 

bekant; Vilka förutsättningar har CIMIC funktionen inom den Svenska 

Försvarsmakten att stötta funktionen psyops under en internationell insats? 

Dessa delar är; vilket behov psyops har till stöttning och därefter vad CIMIC har för 

förutsättningar att stötta psyops. Således kommer vår analysdel här att struktureras 

efter dessa delar. Där efter följer slutsatserna där resultatet av analysen kommer att 

sammanfattas. 

                                                 

79 Försvarsmakten. (2005). s. 76 
80 Riera, M. (den 7 april 2009). 
81 Försvarsmakten. (2005). s. 67 
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4.1    Psyops behov 

Psyops bränsle i sitt arbetet utgörs av underrättelser om målgrupper och dess 

omgivning. Dessa underrättelser spänner över hela sträckan från klassiskt militära82 till 

de kulturella. Om dessa kan konstateras att de kulturella underrättelserna är av särskilt 

vikt för psyops möjlighet att anpassa kampanjer efter sina målgrupper samt för 

förmågan att förutspå en förväntad reaktion som resultat av kampanjen. 

Under empirin såg vi även att underrättelsetjänsten situation och historiska arv 

fortfarande medför att de har svårt att tillgodose psyops behov. 

När vi tidigare studerade arbetsprocessen konstaterades att psyops inom alla moment, 

före, under och efter en kampanj, är i behov av underrättelser.  Före och under 

utarbetandet av en kampanj ligger behovet av underrättelser på att beskriva 

målgruppen och dess karakteristika och efter en genomförd kampanj behövs 

underrättelserna för att utvärdera kontrollfrågorna measure of performance och 

measure of effectiveness. 

4.2    CIMIC:s förmåga 

CIMIC:s förmåga till stöttning anser jag vara mycket goda och ur flera perspektiv 

unika, när det kommer till inhämtning av underrättelser. Varför och på vilket sätt 

kommer jag att redogöra för här nedan. Jag kommer presentera min analys efter vad 

jag anser utgöra två huvudlinjer för CIMIC:s potential som underrättelseinhämtande 

funktion, kontaktnätet och möjligheten att genomföra projekt. 

4.2.1    Kontaktnät 

CIMIC har som vi nu har konstaterat under empirikapitlet tillgång till en mängd olika 

typer av kontakter. Dessa kontakter är i sin tur av vitt skilda karaktärer och spänner 

över hela det civila spannet för konfliken, från enskild medborgare till världens största 

multinationella organisationer. Dessa parter har helt skilda syften och intressen i 

konflikten. Jag menar att kombination av aktörer och syften utgör CIMIC:s stora 

                                                 

82 Materiell standard, styrkeförhållanden etc. 
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potential i kontaktnätet. Vi skall nu genom att applicera Agrells teorier om 

problematiken kring att tolka omvärldens avsikter och agerande titta närmare på vad 

dessa innebär för CIMIC och därefter identifiera vilket stöd detta kan bidra med till 

psyops. 

4.2.1.1    Spegelseende och den rationella aktörsmodellen 

Vi skall i kommande analys utgå från Grundsyn Informationsoperationers beskrivning 

av grunderna för mänskligt agerande.  

Människans fysiska sinnesorgan, som hjälper oss att registrera omvärlden (perception) 

är i princip likartat konstruerade hos varje individ, men trots det tolkar vi människor 

en till synes likartad omvärld på olika sätt. Detta beror på vår individuella förmåga att 

tänka, förstå och bearbeta information (kognitiv förmåga), våra personlighetsmässiga 

egenskaper liksom vår erfarenhet, vår kunskap, vår emotionella status, våra 

värderingar och vår motivation liksom hur vi påverkats av den sociala och kulturella 

miljö vi levt och lever i. Vår tolkning påverkas sedan även av att vi eftersträvar 

meningsfullhet, begriplighet och en känsla av sammanhang, för att göra det vi 

uppfattar mer förståligt. Vi skapar således var och en omedvetet en bild av en så kallad 

verklighet såsom vi helst skulle vilja se den själva.83 

Av ovanstående kan vi konstatera att olika personer således uppfattar skeenden olika 

och värderar händelser som mer eller mindre viktiga beroende på hur de korrelerar 

mot egna intressen. Vissa kan uppfatta ett fenomen eller en händelse som extra 

ordinär, samtidigt som någon annan knappt lägger märke till densamma. Detta är inget 

konstigt eller unikt på något sätt utan helt naturligt och ofrånkomligt. Vad har då detta 

att göra med CIMIC:s kontaktnät och hur kopplar vi det till Agrells teori och ger det i 

sin tur någon stöttning till psyops? 

Svaret är inte mer komplicerat än att vi vänder på teorins resonemang. Vi vet att det är 

svårt att tolka och förutspå organisationers och personers kommande agerande 

pågrund av svårigheterna att tänka utanför den egna referensramen, vilket riskerar leda 

till spegelseende eller att tolkningen baseras på den rationella aktörsmodellen. Vi vet 

samtidigt att CIMIC har tillgång till ett brett kontaktnät med många olika typer av 

                                                 

83 Försvarsmakten. (2007). s. 15 
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referensramar. Dessa personer och organisationer tolkar i sin tur omvärlden innan de 

delger den vidare till någon annan, exempelvis CIMIC. När erhållen information 

senare skall analyseras innebär ovanstående fenomen en stor tillgång för att inte 

felaktigt tolka uppgifter i spegelseendets och rationella aktörsmodellens fallgropar. 

Vinsten ligger i att vi redan har fått hjälp att applicera olika synsätt och tolkningsramar 

på varje unik situation av våra varierade uppgiftslämnare. På så vis blir det enklare att 

se olika mönster till omvärldens agerande.  

Resultatet för psyops utgörs i detta fall av utökad information om målgruppen från 

källor som annars är svåra att närma sig för militär personal. CIMIC:s trumfkort i 

sammanhanget är att de naturligt rör sig i nyss åsyftad miljö.  

Underrättelserna innehåller även en mängd information om hur förmedlaren av 

informationen uppfattar densamma. Personen eller organisation som utgör CIMIC:s 

kontakt har med stor sannolikhet även förmedlat sin tolkning och syn på situationen. 

Dessa tolkningar och synsätt som kommer vara av stor vikt vid planeringen av en 

psyops kampanj då det är relevant att även ha en uppfattning om hur perifera parter 

kan förväntas att reagera på en kampanj mot en målgrupp.  

Det bör även understrykas att CIMIC:s insamlade information även kan vara nyttig för 

stora delar av den övriga militära styrkan. Den information som CIMIC uppfattar 

förmedlas som bekant vidare till underrättelsetjänsten som därefter kan distribuera den 

vidare.  

4.2.2    Projekt 

CIMIC:s möjlighet att utföra projekt riktade mot det civila samhället tillsammans med 

andra aktörer är också mycket intressant ur psyops synvinkel och kan medföra 

synergieffekter utöver de uppenbara, så som att bidra till styrkans säkerhet som i 

exemplet tidigare under empirin. 

Cialdinis teorier om reciprocitet och sympati beskriver två av de sociala regler som 

våra samhällen vilar på. Dessa teorier eller regler om man så vill är synnerligen 

verksamma i samband med de projekt som CIMIC kan tänkas genomföra. Genom att 

genomföra projekt där det civila samhället avlastas och hjälps får vi en direkt 

avkastning till den övriga militära verksamheten genom Cialdinis teorier. 



SJÖSTRIDSSKOLAN  UPPSATS xxxxx:xxxx  
Yrkesofficersprogrammet 06-09 2009-07-08 
Flkd Daniel Eklund  Sida 39 (44)  

  
4.2.2.1    Sympati 

Genom sympatiregeln kan vi anta att CIMIC genom sitt arbete, om det utförs väl, får 

en närmare relation till alla inblandade i projektet. För den enskilda människan är det 

sannolikt svårt att skilja på vilka enheter av den svenska uniformerade personalen som 

utgör CIMIC-team eller annorlunda. Således lär samtlig svensk uniformerad personal 

dra nytta av sympatiregeln. Cialdini diskuterar i sin teori effekten av att sympatin 

medför att personer tenderar bli mer mottagliga och mindre kritiska mot de personer 

man känner sympati inför. Vi inser snart att detta är en stor fördel för psyops när de 

skall utföra sina kampanjer. 

Projektarbetets fortskridande medför mycket goda förutsättningar att inhämta 

kulturella underrättelser om den lokalbefolkning man hjälper, genom att på ett nära 

sätt ha möjlighet att studera lokalbefolkningen under arbetet och lära känna dem. För 

psyops del kommer nyvunnen information och kunskap utgöra en unik kunskapskälla 

att utforma kommande kampanjer efter. 

Sympatiregeln kommer även att fungera mot de organisationer som är med och 

genomför projektet. I takt med att relationen blir tätare ökar CIMIC:s möjligheter och 

potential att effektivt utföra sitt arbete, vilket för psyops vidkommande resulterar i 

bättre underrättelser. 

4.2.2.2    Reciprocitet 

Regeln kring reciprocitet ger oss nästa dimension av projektarbetets avkastning. Alla 

inblandade parter som känner sig hjälpta av CIMIC:s insatser kommer enligt regeln 

återgälda utförda tjänster. Styrkan för CIMIC:s och psyops del är möjligheten att styra 

över hur detta skall återgäldas, genom att själva efterfråga hjälp. Exempelvis kan en 

målgrupp utgöra en testpatrull på en kampanj för att uppskatta hur den värderas, 

förutsatt att grupperna är jämförbara ur ett kulturellt perspektiv. 

Det är vikigt att vara ytterst varsam i efterfrågandet av återgäldande tjänster, så att det 

inte känns påtvingat av oss som militär styrka. Om så skulle vara fallet riskerar utbytet 

bli kortvarigt. Enligt Cialdini kommer sannolikt en påträngande förfrågan accepteras 

och utföras, men till priset av att målgruppen känner sig utnyttjad och kommer 

sannolikt avstå från fortsatt samarbete så snart tjänsten är återgäldad. Huruvida det är 

värt att offra en kontakt enligt detta mönster måste avgöras från fall till fall. Här krävs 
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det emellertid en god förståelse för att ett sådant agerande sannolikt sprider sig även 

utanför målgruppen. 

4.3    Slutsatser 

Nyttan för psyops från avkastningen av CIMIC:s kontaktnät blir ett ökat flöde av goda 

och för dem ändamålsenliga underrättelser. Fördelen är att CIMIC inte bör få en ökad 

arbetsbelastning då forumet för inhämtning av tidigare åsyftade underrättelser ligger 

inom ramen för den ordinarie verksamheten.  

En förutsättning för att så skall vara fallet är dock ett nära och frekvent samarbete 

mellan funktionerna. Utan detta är det omöjligt för CIMIC att veta vilken information 

som psyops är behjälpt av och risken är överhängande att arbetet blir ineffektivt och 

inte tycks leda till konkreta resultat. 

5    Diskussion 

Vad innebär då uppsatsens resultat? Direkt kan vi konstatera att goda civila relationer i 

operationsområdet genom CIMIC:s försorg inte enkom kommer psyops till godo. 

Snarare är det så att det i praktiken är underrättelsetjänsten som får ytterligare en 

sensor i sitt arbete inom ett område som tidigare inte varit dominerande. 

Underrättelserapporter sprider sig sedan i organisationen som helhet och det blir på så 

vis en nytta för alla. 

En relevant fråga är då om uppsatsens analys har missat målet. Svaret på detta enligt 

mitt tycke är att så inte är fallet. Bakgrunden är att ingen annan del av en insats är så 

beroende av så detaljrik kunskap om specifika målgrupper som psyops. Vid avsaknad 

av sådan blir utgången av psyops kampanjer i det närmaste lotteribetonat och kan få 

stora konsekvenser för den militära styrkan i sin helhet. Till detta kommer att CIMIC 

enligt vår analys är ytterst väl lämpade att inhämta åsyftad information. Således är det 

för sannolikt att psyops kommer vara den funktion som har mest att vinna på CIMIC:s 

kontaktnät sett ur underrättelsesynpunkt. 

Ett populärt dilemma som uppmärksammats är huruvida CIMIC riskerar sitt goda 

anseende om de av sina externa samarbetspartners uppfattas vara en 
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underrättelseinhämtande funktion. Initialt var ambitionen att även besvara denna 

frågeställning inom ramen för uppsatsen. Avsaknaden av tidigare dokumentation 

angående de funktionernas inbördes relationer samt omfattningen av uppsatsen 

medförde dock att denna uppgift fick stå åt sidan den här gången. Jag avser dock ta 

tillfället i akt att beröra frågan kort här. 

Den identifierade risken för CIMIC är att personer som lämnar uppgifter till CIMIC i 

ett senare skede ser ett samband mellan dessa och exempelvis en psyops kampanj och 

då känner sig utnyttjade. En sådan situation leder sannolikt till att CIMIC:s 

förtroendekapital hos kontakten raseras. Ett förtroendekapital som tveklöst utgör en 

förutsättning för ett gott resultat av CIMIC:s arbete och som får direkta konsekvenser 

för psyops i ett senare skede om behovet av underrättelser inte kan tillgodoses.  

Min personliga åsikt är att risken är förhållandevis liten om vi erinrar oss vilken typ av 

information CIMIC bidrar med för psyops räkning. Främst handlar det om 

underrättelser i avseende att öka kännedomen om den enskilda målgruppen. Således 

finns det ingen tydlig information som kan väcka anstöt i ett senare skede hos 

uppgiftslämnaren. Det vore dessutom naivt att tro att någon som lämnar information 

till uniformerad personal, CIMIC eller ej, inte tror att denna information kommer att 

nyttjas internt. Där i mot bör man inte väcka den björn som sover genom att med 

obetänksamt uppträdande skylta med att man de facto söker information som av vissa 

kan uppfattas som känslig. Det slutgiltiga avgörandet i vilken utsträckning CIMIC bör 

utgöra en aktiv sensor för inhämtning ligger dock i högre chefs bedömning. CIMIC:s 

överordnade mål är som vi minns att stötta den militära styrkan.  

Jag är väl medveten om att min uppsats riskerar utmåla vår underrättelsetjänst som 

bristfällig när det gäller att tillhandahålla kulturella underrättelser. Detta har inte varit 

min avsikt, dock kan man inte heller blunda inför den omställning som skett under den 

senaste 20 års perioden inom verksamheten. En insats av den typen Försvarsmakten 

tillhandahåller har trots allt en begränsad storlek och resurserna är även de begränsade. 

Mot bakgrund av detta måste man vara mån om att utnyttja alla positiva 

synergieffekter som möjligt. Underrättelseområdet är dessutom ett område där 

möjligheterna till multinationella samarbeten är begränsade, vilket gör det svårare för 

oss att förlita oss på de stora nationerna. Dessutom är uttalandet en fingervisning även 
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för svenska förhållanden, om inte ens CIA och DIA kan tillgodose det amerikanska 

psyops behovet av underrättelser.   

En annan mycket intressant aspekt av Cialdinis teorier är att säkerställa att 

Försvarsmakten själva inte hamnar i en situation där man blir påverkade enligt samma 

mönster som man påverkar andra. Nyckeln här är enligt min uppfattning en 

grundläggande förståelse och vaksamhet inför de olika påverkansmetoder som 

används. Finns ett sådant ökar även motståndskraften. 

Behovet av styrning av CIMIC från psyops sida är tydligt. Tänkbart är att psyops 

ställer detaljerade informationsbehov som CIMIC sedan kan vara extra vaksamma 

inför och snabbt rapportera tillbaka reella uppgifter om en målgrupps förehavanden 

eller karakteristik. Hur och i vilken form detta bör ske är en viktig fråga för framtiden. 

Avslutningsvis vill jag kort beröra möjligheten till samverkan mellan funktionerna. 

Lyckas man på ett tidigt stadium identifiera och samordna verksamheten är jag 

övertygad om att psyops även kan stötta CIMIC i dess arbete. Ett enkelt exempel 

utgörs av projektarbeten i CIMIC:s försorg. Här bör psyops tidigt vara en del i arbetet 

för att genom sin kompetens och fackkunskap förstärka effekten av CIMIC:s arbete 

genom att parallellt genomföra kampanjer i projektets intresse. 

6    AVSLUTNING 

6.1    Förslag till vidare forskning 

Hur bör underrättelser insamlade av CIMIC bör förmedlas och hanteras internt? 

Hur bör kontaktytan och befälstrukturen mellan psyops, underrättelsetjänst och CIMIC 

vara formaliserad för att säkerställa en effektiv inhämtning? 

Vilken av parterna, underrättelsetjänsten, CIMIC och psyops bör stå för analysarbetet 

av insamlat material i syfte att stötta psyops? 
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