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SIS och Info Ops 

– Varför finns det vissa likheter? 
 
Sammandrag: 

Denna uppsats är en jämförelse mellan den verksamhet som Statens Informationsstyrelse 
(SIS) bedrev under andra världskriget och den verksamhet som idag bedrivs inom ramen 
för Informationsoperationer (Info Ops). Uppsatsen syftar till att undersöka om likheterna 
mellan SIS och Info Ops har en koppling till konfliktens (krigets) natur. 

Huvudfrågorna i uppsatsen är: 

1. Vilka likheter finns mellan den statliga informationsverksamheten som bedrevs 
av Statens Informationsstyrelse under andra världskriget och den verksamhet 
som idag bedrivs inom ramen för informationsoperationer? 

2. Kan likheterna kopplas till konfliktens (krigets) natur och i så fall hur? 

För att besvara mina frågor har jag använt mig av följande tillvägagångssätt: 

För min inledande del av uppsatsen har jag valt Deskription. Metodiken jag använt är 
arkiv- och litteraturstudier, vilket vanligen och även i mitt fall föregåtts av en 
litteratursökning. För den avslutande delen av uppsatsen har jag använt mig av 
komparation i syfte att finna likheter mellan SIS och Info Ops. För min slutledning har 
jag använt mig av deduktion. 

Det centrala i likheterna mellan SIS och Info Ops är att båda använde/använder data och 
information för att påverka ett agerande hos människor. Genom att påverka agerandet 
hos människorna i konflikten (kriget), kan man påverka utgången av konflikten (kriget). 

  Nyckelord:  

Statens Informationsstyrelse, SIS, Informationsoperationer, Info Ops, 

Konfliktens natur, Krigets natur. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Under det första världskriget sneglade Sverige på de krigförande nationernas censur- 
och propagandaorganisationer och 1926 inleddes ett arbete med utgångspunkt från visst 
av Generalstaben1 insamlat material att utforma en svensk motsvarighet. Detta arbete 
resulterade senare i införandet av Statens Informationsstyrelse (SIS) under andra 
världskriget.2 Informationsoperationer (Info Ops) är idag ett relativt nytt begrepp, trots 
detta har Försvarsmakten (FM) sedan länge tillämpat principer som hör till detta 
område. 2007 fastställdes FM grundsyn Info Ops som beskriver vad Info Ops är och 
2008 fastställdes FM Handbok (H) Info Ops som beskriver hur Info Ops blir en del av 
en operation.3 Trots att SIS och Info Ops är två olika saker uppfattar jag att det finns 
vissa likheter mellan Info Ops och den verksamhet som bedrevs genom SIS under andra 
världskriget. Världskartan har sedan andra världskrigets slut ritats om vid ett flertal 
tillfällen och en hel del skiljer sig nu från då. Min avsikt är att jämföra den verksamhet 
som SIS genomförde med dagens Info Ops. 

1.2 SYFTE 

Syftet med min uppsats är att försöka redogöra för om likheterna, som jag uppfattar det 
trots allt finns, mellan SIS och Info Ops kan ha att göra med konfliktens (krigets) natur. 

1.3 FORSKNINGSLÄGE OCH KÄLLMATERIAL 

Det som idag infaller under och det som benämns Informationsoperationer finns det en 
hel del skrivet om sedan 1990-talet till och med dagens datum. Rörande Statens 
Informationsstyrelse och dess verksamhet finns det avsevärt mindre skrivet om. Det 
mest utförliga arbete jag funnit är en sammanställning av SIS historik från 1959 
förvarad i SIS arkiv på Riksarkivet, Marieberg. Min uppfattning är att allmänhetens 
kunskap om SIS och dess verksamhet under andra världskriget idag är liten. Det är lika 
så min uppfattning att en liknande undersökning som den jag avser att genomföra, 
tidigare inte har gjorts. 

Det material som jag avser att använda i min uppsats kommer till huvuddel utgöras av 
dels dokument hämtade ur SIS arkiv. Samt dels FM Grundsyn Info Ops och FM H Info 
Ops. Valet av material grundar sig i att dessa källor i största möjliga mån är samtida 
källor för respektive del i min uppsats. 

1.4 KÄLLKRITIK OCH BEGRÄNSNINGAR 

I min redogörelse för SIS och dess verksamhet har jag vid de tillfällen som jag inte 
funnit primärkällorna bland annat nyttjat sammanställningen av SIS historik från 1959. 
När denna sammanställning gjordes var många handlingar som idag är öppna 
fortfarande belagda med sekretess. 

                                                 
1 Generalstab, högsta ledningen för ett lands försvars- eller krigsmakt. Källa: www.ne.se. 
2 SIS Historik, sid. 2. Hämtat ur SIS arkiv vol. 111, förvarat på Riksarkivet, Marieberg. 
3 Försvarsmakten, Försvarsmaktens handbok informationsoperationer, Förord. Sundbyberg, Alfa Print, 

2008. 
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1.5 PROBLEMFORMULERING OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Delfrågor: 

1. Vad är konfliktens (krigets) natur? 

2. Vilka var Statens Informationsstyrelse? 

3. Vilken verksamhet bedrev Statens Informationsstyrelse? 

4. Vad är Informationsoperationer? 

5. Vilken verksamhet bedrivs inom ramen för informationsoperationer? 

Huvudfrågor: 

3. Vilka likheter finns mellan den statliga informationsverksamheten som bedrevs 
av Statens Informationsstyrelse under andra världskriget och den verksamhet 
som idag bedrivs inom ramen för informationsoperationer? 

4. Kan likheterna kopplas till konfliktens (krigets) natur och i så fall hur? 

1.6 TEORIANKNYTNING 

Som stöd för att analysera varför det finns likheter mellan SIS och Info Ops har jag valt 
att använda mig av teorier kring konfliktens (krigets) natur. 

1.7 PROBLEMANALYS 

Mina frågeställningar medför att jag måste beskriva den verksamhet som SIS bedrev 
under andra världskriget. Det material jag kan få tag på för att genomföra denna 
beskrivning är den dokumentation som finns bevarad från denna tid. De källor som jag 
anser lämpa sig bäst återfinns i SIS arkiv på Riksarkivet, Marieberg. I min uppsats 
finner jag det även nödvändigt att redogöra för vad Info Ops är och även grunder för 
informationsoperationer måste beskrivas för att läsaren skall kunna tillgodogöra sig 
uppsatsen. Därefter kommer jag utifrån det fakta som redovisas i kapitel 2-5 att jämföra 
likheter mellan SIS och Info Ops i syfte att kunna dra slutsatser kring konfliktens natur. 
Konfliktens natur kommer därför att presenteras under centrala begrepp. 

1.8 ANTAGANDEN OCH AVGRÄNSNINGAR 

När jag skriver denna uppsats har jag gjort antagandet att läsaren har en tillräcklig 
kunskap om andra världskriget och beredskapstiden i Sverige för att denna skall kunna 
tillgodogöra sig innehållet i denna uppsats. 

Ett ytterligare antagande är att läsaren har genomgått en grundläggande utbildning i 
militärteori. 

Jag har tidsmässigt valt att avgränsa min uppsats till dels den tid som SIS och deras 
föregångare var verksamma (6 september 1939 till och med 30 juni 1945), efter det 
avvecklades alla SIS uppdrag.4 Den andra avgränsningen i tid rör Info Ops och sträcker 
sig från dagens datum och ca 15 år bakåt i tiden, det vill säga ungefär den tid då Info 
Ops varit aktuell inom FM. 

Jag har även valt att avgränsa innebörden av informationsoperationer till det som FM 
redogör för i sin doktrin och inget annat. Jag kommer bara att titta på vad Sverige och 
FM idag skriver om Info Ops och inte vad Informationsoperationer innefattar för andra 
                                                 
4 PM rörande SIS arkiv. Sammanställt av J. P Wieselgren 1959. Förvarat på Riksarkivet, Marieberg. 
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nationer. Fortsättningsvis så har jag valt att inte jämföra kampanjerna från andra 
världskriget med en operation som genomförts i nutid. Detta pga. att jag bedömer att 
dessa är sekretessbelagda och därför inte tillgängliga. Jag har även valt att avgränsa bort 
vissa verkansmedel för Info Ops (Telekrig, Dator- och nätverksoperationer, Övrig 
signalkrigföring, Fysisk bekämpning, Information Assurance samt Vilseledning) på 
grund av utrymmesskäl. En verksamhet som stödjer Info Ops har även den avgränsats 
bort av samma orsak (denna verksamhet är Civil-Militär samverkan). 

När det gäller likheter har jag valt att enbart titta på mål, syfte och metod. 

Slutligen så har jag valt att avgränsa innebörden av konfliktens (krigets) natur till de 
teorier som beskrivs i FM doktrin. 

1.9 CENTRALA BEGREPP 

1.9.1 KAMPEN MELLAN VILJOR 

”Konflikter karaktäriseras av att två eller flera parter försöker påtvinga varandra sin 
vilja. Syftet med kampen är att bryta motståndarens vilja till fortsatt konfrontation. 
Strävan är att uppnå ett avgörande genom att skapa och utnyttja en situation som medför 
en tillräcklig grad av moralisk upplösning hos motståndaren, så att denne förmås att 
acceptera de villkor man vill påtvinga honom. Mer allmänt kan man tala om konsten att 
uppfatta och behärska en växelverkan mellan viljor som använder sig av maktmedel för 
att avgöra en inbördes konflikt.”5 

”En konflikt behöver inte alltid vara destruktiv. I vissa fall kan en konflikt bidra till 
kreativa förändringar som gynnar alla parter. En konflikt mellan parter kan i bästa fall 
lösas eller minimeras genom ett fredligt tillvägagångssätt. Om missnöje kvarstår kan 
dock en kedja av alltmer intensifierade händelser leda till en omslagspunkt där 
kommunikation och förståelse mellan parterna upphör och där en fredlig lösning inte 
längre verkar möjlig. Därmed övergår konflikten till att bli alltmer destruktiv och där 
våld eller hot om våld får avgöra meningsskiljaktigheterna.”6 

1.9.2 KONFLIKTENS NATUR 

1.9.2.1 DEN MÄNSKLIGA FAKTORN 

”Konflikter karaktäriseras av dynamiken i mänsklig växelverkan, med all dess potential 
för djärva handlingar och kreativitet, men också oordning och osäkerhet. Genom att 
utnyttja mänsklig förmåga till varseblivning, omdöme, kreativitet och initiativ kan 
förutsättningarna för att hantera stridens osäkerhet och oordning förbättras. Dessa 
kvaliteter är avgörande för att kunna gripa och utnyttja tillfällen som kan leda till 
överläge.”7 

”Valet av metoder och medel för att nå ett avgörande i en konflikt beror på faktorer som 
vanligen sammanstrålar i motståndarens psykologi. Motpartens motståndskraft betingas 
bland annat av hans viljestyrka och tillgängliga resurser. Parterna kommer att försöka 
bedöma varandras motståndskraft. Viljestyrkan kan till skillnad från resurserna inte 
beräknas.”8 

                                                 
5 Försvarsmakten (2002), Militärstrategisk doktrin, Värnamo, Fälth & Hässler, sid. 15. 
6 Försvarsmakten (2002), Militärstrategisk doktrin, sid. 15. 
7 Ibid, sid. 16. 
8 Ibid, sid. 16. 
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”Den kan bara uppskattas mot bakgrund av styrkan i motiven, vilket försvåras 
ytterligare om motparten inte har deklarerat något klart eller begripligt motiv, eller om 
det föreligger ett förtäckt motiv. En uppskattning av hur långt motparten är beredd att gå 
kan erhållas utifrån det uppfattade motivet eller det våld, eller hot om våld, som har 
realiserats.”9 

”Människan är samhällets viktigaste tillgång. Hon är källan till både framgångar och 
misslyckanden. En människa som utsätts för stress kan uppvisa ett irrationellt beteende, 
exempelvis genom att i ett kritiskt skede i en konflikt fatta felaktiga beslut, vilka kan 
leda till förödande konsekvenser för alla inblandade parter. Avsaknad av utbildning, 
övning, erfarenheter eller information kan också bli avgörande och gränssättande 
faktorer som resulterar i ett misslyckande. Dessa faktorer kan inte kompenseras med 
exempelvis mer avancerad teknik utan bör sammankopplas med individens 
förutsättningar.”10 

1.9.2.2 KOMPLEXITETEN 

”Komplexiteten är en följd av interna och externa faktorer som påverkar 
händelseförloppet, men även av dynamiken i det mänskliga agerandet. Komplexiteten 
blir större när antalet samtidiga händelser ökar och om de får återverkningar på flera 
krigföringsnivåer. Händelser kan vara relativt enkla men resultatet av parternas 
växelverkan i konflikten blir snabbt komplicerat, svårförutsägbart och okontrollerbart. 
Detta förstärks om nya aktörer tillkommer.”11 

”Media och dess rapportering kan påverka konfliktens förlopp och utgång. Media 
dokumenterar konfliktens tillstånd och utveckling, men kan också, mer eller mindre 
omedvetet, utnyttjas av olika aktörer. Information är ett medel i krigföringen som 
exempelvis kan användas för att få folkopinionen att ta ställning i konflikten. I 
förlängningen kan detta påverka såväl politisk som militär handlingsfrihet. Media är 
således en aktör som bidrar till konfliktens komplexitet.”12 

1.9.2.3 OSÄKERHETEN OCH FRIKTIONER 

Osäkerhet: 

”Absolut säkerhet omöjliggörs av krigets och konfliktens natur. Dynamiken i parternas 
agerande, konfliktens komplexitet och oförutsedda händelser, genererar ständigt den 
osäkerhet som ofta kallas krigets dimma. Eftersom krigets dimma aldrig helt kan 
skingras erfordras en vilja och förmåga att kunna fatta beslut och agera under osäkerhet 
och kaotiska förhållanden. Osäkerheten kan reduceras, bland annat genom en aktiv 
informationsinhämtning. Kunskap och förståelse är emellertid ett resultat av att 
människor ger information en tillräckligt säker och korrekt mening. För detta krävs inte 
bara tillräckliga mängder information utan även förmåga och tid att tolka informationen. 
Ändå kvarstår något oförutsägbart som inte går att planera bort. Detta oförutsägbara, 
friktioner, är en ofrånkomlig del av verkligheten och kan helt överraskande uppstå 
under militära operationer.”13 

 

 

                                                 
9 Försvarsmakten (2002), Militärstrategisk doktrin, sid. 17. 
10 Ibid, sid. 17. 
11 Ibid, sid. 18. 
12 Ibid, sid. 18. 
13 Ibid, sid. 19. 
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Friktioner: 

”Friktioner kan beskrivas som oförutsedda händelser som, helt eller delvis, omintetgör 
det önskade eller förväntade händelseförloppet. Såväl människor, materiel som 
miljöfaktorer kan bidra till att friktioner uppstår. Detta kan exemplifieras med individer 
som blir sjuka, glömmer bort viktig information eller fattar irrationella beslut på grund 
av trötthet. Det kan också handla om materiel som går sönder, reservdelar som inte 
passar eller dåligt väder som försvårar framkomligheten för stridskrafterna. Friktioner 
resulterar ofta i att hela situationen måste omvärderas och nya handlingsalternativ 
utarbetas.”14 

1.9.2.4 TIDEN 

”I en konflikt vill man ofta förekomma motståndaren genom ett snabbt agerande för att 
uppnå överraskning eller chock. En aktör kan gynnas av en tidvinnande strategi. Genom 
att fördröja händelseförloppet ökar möjligheten till att engagera andra parter, men också 
till överväganden avseende olika handlingsalternativ. Även inom respektive parts 
organisation föreligger en kamp om tid.”15 

”Information som inhämtas och den kunskap som därifrån utvinns är en färskvara. Det 
finns alltid en risk att kunskapen som ligger till grund för ett beslut har blivit gammal. 
En motståndare eller tredje part kan redan vara på väg att vidta nya åtgärder vilket 
skapar nya förutsättningar för konfliktens utveckling.”16 

”Synen på tid kan skilja sig mellan olika kulturer. I vissa kulturer ses tiden som en 
resurs som kan utnyttjas för att kompensera ett underläge i personal eller materiel. För 
andra är tid en ständig bristvara.”17 

1.10 METOD OCH METODIK 

För att besvara mina frågor avser jag att använda mig av följande tillvägagångssätt: 

För min inledande del av uppsatsen har jag valt Deskription. Deskription innebär att 
man beskriver något, det kan t.ex. vara att man redogör för hur något är, hur något var 
eller hur något fungerar.18  

Metodiken jag avser att använda är arkiv- och litteraturstudier, vilket vanligen och även 
i mitt fall föregås av en litteratursökning.19  I min litteratursökning har jag sökt på 
Internet, i bibliotek, i bokförråd, i databaser och i bokhandlar. 

För den avslutande delen av min uppsats kommer jag att använda mig av komparation i 
syfte att finna likheter mellan SIS och Info Ops. 

Komparation innebär att man jämför två saker/företeelser,20 i mitt fall så kommer jag att 
jämföra den verksamhet som SIS bedrev med den verksamheten som idag benämns 
Informationsoperationer. 

För min slutledning kommer jag att använda mig av deduktion. Deduktion innebär att 
man drar en logisk slutsats som betraktas som giltig om den är logiskt 
sammanhängande.21 
                                                 
14 Försvarsmakten (2002), Militärstrategisk doktrin, sid. 20. 
15 Ibid, sid. 21. 
16 Ibid, sid. 21. 
17 Ibid, sid. 21. 
18 Ejvegård, Rolf (2003), Vetenskaplig metod, Lund, Studentlitteratur, sid. 32. 
19 Ejvegård (2003), sid. 45. 
20 Ibid, sid. 41. 
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1.11 DISPOSITION 

Inledningsvis, i mitt andra kapitel, kommer jag att redogöra för vilka SIS var, vad de 
skulle göra och hur de kom till. Fortsättningsvis kommer jag att ägna varsitt kapitel åt 
de två stora propagandakampanjer som genomfördes i Sverige under andra världskriget 
för att konkret beskriva delar av den verksamhet som SIS bedrev under denna tid. 
Därefter kommer jag i mitt femte kapitel att beskriva grunder för Info Ops och den 
verksamhet som bedrivs inom ramen för Info Ops. Slutligen i ytterligare ett kapitel skall 
jag jämföra SIS verksamhet med Info Ops och analysera vilka likheter som finns, i syfte 
att försöka ta reda på om likheterna kan ha att göra med konfliktens (krigets) natur.  

2  STATENS INFORMATIONSSTYRELSE 

2.1 BAKGRUND 

2.1.1 FÖRSTA VÄRLDSKRIGET 

Under första världskriget fanns inga allvarliga diskussioner bland svenska myndigheter 
om att införa ett centralt statligt organ avsett för censur och propaganda. Detta berodde 
dels på att det inte fanns någon direkt överhängande krigsfara för vårt land. En faktor 
var att metoderna för bred informationsspridning inte nått samma nivå som under andra 
världskriget eller senare. Pressen var under denna tid inte lika betydande, filmen var inte 
lika utvecklad och radion befann sig fortfarande på experimentstadiet.22 

2.1.2 EN SVENSK UPPLYSNINGSCENTRAL 

På uppdrag av Generalstaben påbörjade kaptenen Gustaf Reuterswärd och kaptenen S. 
Wijkman 1926 ett arbete för att ta fram ett förslag till ett svenskt organ för censur och 
propaganda. Staben hade under första världskriget inhämtat material om de krigförande 
nationernas censur- och propagandaorganisationer, vilket blev utgångspunkt för en 
motsvarande svensk organisation. I slutet av Mars 1927 utfärdade cheferna för general- 
och marinstaberna en gemensam skrivelse till Kungl. Maj:t23 där de anhöll om 
uppdraget att efter samverkan med vissa myndigheter inkomma med ett förslag till en 
”upplysningscentral” (UC). Ett halvår senare fick cheferna för generalstaben, 
marinstaben och flygvapnet uppdraget att gemensamt inkomma med ett liknande 
förslag. Efter årsskiftet 1929 inkom ett första utkast från berörda chefer där grunder för 
organiserandet av UC redovisades. Samtidigt anhölls om att de i det fortsatta arbetet 
skulle få samråda med berörda civilmyndigheter. Några månader senare samma år 
lämnades uppgift på de representanter för justitie-, utrikes-, social-, kommunikations-, 
och handelsdepartementen, vilka utsetts att delta i detta arbete. UC var alltså inte tänkt 
att vara en uteslutande militär organisation.24 

Arbetet fortskred och i början av 1930 utfärdades det första förslaget. I skrivelsen 
framhölls att det ansågs lämpligt att indela UC i två huvudsektioner med vardera två 
underavdelningar. De två huvudsektionerna skulle i huvudsak syssla med dels 
kommunikations- och publicitetskontroll och dels sköta den egentliga krigspropagandan 
både inrikes och utrikes. Detta första förslag fastställdes i huvudsak i ett brev utfärdat av 
Kungl. Maj:t den 23 maj 1930. Bland bestämmelserna för inrättandet av UC kan 
                                                                                                                                               
21 Thurén, Torsten (2006), Vetenskapsteori för nybörjare, Malmö, Prinfo/Team Offset & Media, sid. 23. 
22 SIS Historik, sid. 1-2. 
23 Kunglig Majestät, under 1809 års regeringsform (1809-1974) benämning på de statsorgan som beslöt i 

kungens namn, med eller utan dennes personliga medverkan. Källa: www.ne.se. 
24 SIS Historik, sid. 2-3. 
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nämnas att chefen för UC skulle sorteras direkt under Kungl. Maj:t 
(Försvarsdepartementet) och skulle tillträda sin post senast vid anbefallandet av 
förstärkt försvarsberedskap. Vid viktigare ärenden skulle han biträdas av en styrelse där 
det bland annat skulle ingå representanter för departement, vilka berördes av 
motsvarande ärenden. Bestämmelserna gav ytterligare civilt inflytande och det liknade 
mer och mer den utformning som senare skulle komma i och med SIS.25 

 Under 1931 skulle ett nytt förslag på UC:s organisation utformas. Förslaget blev i 
princip gällande som beredskapsplan till dess att det statliga informationsväsendet under 
senare halvåret 1939 på allvar började ta form. I det nya förslaget skulle UC uppdelas i 
sju avdelningar. 

Materialinsamlingsavdelningen, Publicitetsavdelningen, Censuravdelningen, Interna 
specialavdelningen, Externa specialavdelningen, Krigsavdelningen och den sista 
avdelningen var Krigsstatistiska avdelningen. 

Personalbehovet för hela UC beräknades till 42 officerare, 8 underofficerare och 230 
civila. Det enda som gjordes under åren fram till 1938 var att diverse förslag till 
instruktioner utformades. På grund av Försvarsstabens26 upprättande 1936, utfärdades 
den 30 juni 1937 ett nytt brev från Kungl. Maj:t som ersatte brevet från den 23 maj med 
de aktuella ändringarna som därav ansågs nödvändiga.27 

2.1.3 LÄGET SKÄRPS 

Under 1938 skärptes oavbrutet de politiska motsättningarna i Europa. Den mildring som 
skedde i och med Münchenöverenskommelsen visade sig vara tillfällig och risken för 
ett nytt världskrig var överhängande. I och med denna utveckling beslutade sig 
statsledningen för att se över den civila försvarsberedskapen. Samtidigt aktualiserades 
åter planerna på ett centralt statligt organ för censur och propaganda.28 Man ansåg nu att 
organisationen borde läggas under civil myndighet och efter försvarsstabens och 
säkerhetstjänstens tillkomst befrias från de uppgifter som lämpligen kunde övertas av 
dessa. Utrikesdepartementet (UD) övertog arbetet och ett preliminärt beslut fattades i 
september 1938 men det ansågs fortfarande nödvändigt att vidta ytterligare 
förändringar. En kommitté skulle tillsättas med representanter för de departement som 
kunde komma att beröras av UC:s verksamhet. Men först fick Försvarsstaben i uppdrag 
att överlämna ett omarbetat förslag till UD vilket skulle underlätta för denna kommitté 
att överta arbetet. Det nya förslaget syftade till att avskilja allt som inte hörde samman 
med UC:s upplysnings- och kontrollverksamhet. Tyngdpunkten skulle läggas till 
upplysningsverksamheten och huvuddelen av censuravdelningen och krigsstatistiska 
avdelningen utbrytas och deras uppgifter övertas av Försvarsstaben och 
säkerhetstjänsten. Befintliga institutioner vilka bedrev sådan verksamhet som vid 
mobilisering skulle föreligga UC borde i den mån möjligt tillföras organisationen.29 

Ett nytt förslag utarbetades av Nils-Eric Ekblad vid Försvarsstaben som genom sina 
anknytningar till UD ansågs kunna företräda även departementets synpunkter. I Ekblads 
förslag skulle UD:s pressbyrå, Tidningarnas Telegrambyrå (TT), Radiotjänst och 
Telegrafstyrelsens radiobyrå ingå i UC, så att de redan i fredstid kunde utgöra dess 
stomme. UC skulle ha tre avdelningar, materialinsamlingsavdelningen, som skulle 
                                                 
25 SIS Historik, sid. 3-4. 
26 Försvarsstaben var ÖB:s ledningsorgan i fred från 1936. 1994 avvecklades Försvarsstaben och de tre 

försvarsgrensstaberna och ersattes med Högkvarteret som nu är ÖB:s ledningsorgan i fred och krig. 
Källa: www.ne.se. 

27 SIS Historik, sid. 5-7. 
28 Ibid, sid. 1. 
29 Ibid, sid. 7-8. 
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organiseras på grundval av pressbyrån och radiobyrån, publicitetsavdelningen, som 
skulle bygga på TT och slutligen propagandaavdelningen, för vilken Radiotjänst skulle 
vara ett betydelsefullt organ. Ett särskilt pressens förtroenderåd skulle underlätta 
samarbetet mellan statsmakterna och tidningarna. Ekblad föreslog vidare att UC vid 
förstärkt försvarsberedskap endast skulle upprättas i den omfattning Kungl. Maj:t 
fastställde för att vid mobilisering organiseras i full utsträckning. Vid upprättande skulle 
chefen för UC sorteras under det departement som Kungl. Maj:t bestämde. Personalen 
beräknades till 128 man. Initiativet vilade nu hos utrikesministern Rickard Sandler som 
inte följde förslaget att utse en kommitté och arbetet lades åt sidan.30 

Under tiden skärptes på nytt de politiska motsättningarna i Europa och i mars 1939 
marscherade Tyskland in i Tjeckoslovakien. På våren samma år ansåg Sandler tiden 
vara inne att definitivt iordningställa den statliga beredskapen på 
publiceringskontrollens och propagandans område. Även denna gång utses det inte 
någon kommitté utan, troligtvis med anledning att få till ett snabbt beslut, tillsattes en 
enmansutredning. Ansvaret för denna utredning fick Generaldirektör Wilhelm Björck. 
Den 6 juli 1939 redovisade Björck sitt förslag som till stor del liknade Ekblads, vilket 
han i stort sett funnit väl avvägt. UC skulle enligt Björck inrangeras under UD, 
förbindelsen med regeringen skulle förmedlas genom utrikesministern. Den behövliga 
särskilda kommunikationen skulle förmedlas av chefen för en administrativ byrå. Denna 
borde tillika vara chefens ställföreträdare. Björcks förslag minskade behovet av personal 
till ca 90 st. Ekblads materialsamlingsavdelning ersattes med en granskningsbyrå, med 
fem granskningssektioner och en radioavlyssningssektion. Ekblads publicitetsavdelning 
fick heta nyhetsbyrå (eller informationsbyrå). Telegrafstyrelsens radiobyrå skulle inte 
ingå i UC. Propagandaavdelningen ville Björck ersätta med två byråer, en för inre och 
en för yttre propaganda. Radiotjänst skulle inte ingå under propagandaavdelningen utan 
endast fungera som ett hjälpmedel för de båda byråerna. Slutligen så förordade även 
Björck knytandet av ett pressens förtroenderåd till UC. Inte heller Björcks förslag ledde 
till någon omedelbar åtgärd från Sandlers sida.31 

Först när den tysk-polska konflikten i slutet av augusti 1939 blev akut och faran för ett 
krigsutbrott bedömdes kunna vara överhängande, vidtogs dock vissa förberedelser. Den 
26 augusti inrättades inom UD en radioavlyssningssektion, med uppgift att bevaka 
utländsk radiokommunikation. Natten till den 1 september 1939 gick tyska trupper in i 
Polen och striderna tog sin början. Den 3 september förklarade Storbritannien och 
Frankrike krig mot Tyskland. Samma dag anbefalldes förstärkt försvarsberedskap i 
Sverige. Den situation, som enligt föreliggande planer innebar att UC i större eller 
mindre omfattning skulle träda i kraft, hade nu uppstått.32 

2.2 UPPLYSNINGSCENTRALEN TAR FORM 

2.2.1 TREMANNANÄMNDEN 

Den 6 september 1939 beslöt Kungl. Maj:t tillkalla en tremannanämnd för att förbereda 
och vidta åtgärder för upprättandet av ett centralt organ för informationsväsendet. Till 
nämnden utsågs generaldirektör Wilhelm Björck som ordförande och till hans hjälp 
chefen för UD:s pressbyrå O. Thorsing samt på förslag av chefen för Försvarsstaben 
majoren Gustaf Reuterswärd, nu mera chef för TT. Samtidigt bemyndigades 
utrikesministern att tillkalla representanter för pressen, för att ingå i ett råd med uppgift 
att biträda vid handläggning av frågor rörande informationsväsendet. Regeringen ansåg 
                                                 
30 SIS Historik, sid. 8-9. 
31 Ibid, sid. 9-10. 
32 Ibid, sid. 10-11. 
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inte den utrikespolitiska situationen vara så kritiskt att den motiverade ett omedelbart 
upprättande av UC i dess helhet.33 

Tremannanämndens första åtgärd blev en skrivelse till utrikesministern där man 
föreslog att en upplysningscentral liknande Björcks förslag omedelbart skulle upprättas. 
Nästa steg var att föreslå att UC stegvis skulle sättas i funktion, nämnden anhöll om att 
en informationsbyrå motsvarande den första propagandabyrån i Björcks förslag skulle 
upprättas. Informationsbyråns uppgift skulle bli att centralisera förmedlingen av sådana 
meddelanden från civila statsmyndigheter samt övriga statsorgan till allmänheten som 
krävdes under rådande omständigheter. Vidare föreslog nämnden upprättande av en 
granskningsbyrå, likt den i Björcks förslag, med uppgift att bevaka svenska och 
utländska tryckalster, att genom den redan anordnade radioavlyssningssektionen bevaka 
utländsk radiokommunikation samt att uppta och ordna framkommet material.34 

2.2.2 INFORMATIONSBYRÅN OCH GRANSKNINGSBYRÅN 

Den 15 september 1939 kom beslutet att upprätta en informations- och en 
granskningsbyrå med de uppgifter som Tremannanämnden angett. Samtidigt reglerades 
så att Tremannanämnden, intill dess att en chef för den statliga 
informationsverksamheten kunde utses, själva leda denna. Organisationen av UC var av 
provisorisk karaktär och var avsedd att bestå tills dess att en fastare ordning på detta 
område hunnit genomföras. UD:s pressbyrå var som tidigare nämnts tänkt att utgöra UC 
egentliga stomme, men nu tvekade man på den radikala åtgärden att bryta ut pressbyrån 
ur UD och foga in den i UC organisation. Istället ansåg man att ett intimt samarbete 
mellan pressbyrån och UC vara garanterat genom pressbyråchefens medlemskap i 
Tremannanämnden. Chefer för informationsbyrån och granskningsbyrån utsågs och de 
båda byråerna trädde omedelbart i verksamhet. Granskningsbyrån var avsedd som ett 
rent internt organ medan informationsbyrån däremot skulle närmast via press och radio 
träda i förbindelse med allmänheten.35 

2.2.3 STATENS INFORMATIONSBYRÅ; UPPGIFT OCH SYFTE 

Den 15 september 1939 gick Tremannanämndens ordförande ut i Dagens eko och 
pressenterade det nya statliga informationsväsendet och dess syfte. Björck berättade om 
de erfarenheter som dragits under den förra världskrisen och den bristande kontakten 
mellan statliga myndigheter och allmänheten. Han påpekade också att den ökande 
nyhetsförmedlingen genom press och radio krävde en alldeles särskild uppmärksamhet 
från statens sida. Vidare sades att folket måste så snabbt som möjligt underrättas om de 
beslut och åtgärder som regeringen och andra myndigheter vidtog. Regering och 
myndigheter borde också skaffa sig kännedom om allmänhetens reaktioner. Byrån 
skulle därför följa oppositionen och pressens hållning gentemot myndigheternas 
vidtagna åtgärder och överväga dispositioner i tillrättaläggande syfte. Björck fortsatte 
sin monolog med vad det statliga informationsväsendet inte var till för. Han klargjorde 
att informationsbyrån inte syftade till någon censur i förhållande till det offentliga ordet 
utan endast syftade till att undvika oklarheter och förvirring i nyhetsförmedlingen. Här 
skulle pressrådet fylla sin funktion som företrädare för pressen och allmänheten. Björck 
betonade också att det inte heller handlade om att någon politisk propaganda skulle 
sjösättas.36 

                                                 
33 SIS Historik, sid. 12. 
34 Ibid, sid. 13-14. 
35 Ibid, sid. 14-15. 
36 Ibid, sid. 15-16. 



LEDNINGSSKOLAN                      2009-07-07 10 
 
Yrkesofficersprogrammet 2006-2009 

Byråns uppgift var alltså att fungera som en slags clearingcentral för statsorganens 
krismeddelanden. Vilket innebar att alla sådana meddelanden skulle passera byrån för 
att granskas och eventuellt redigeras. Byrån skulle vidarebefordra meddelandena via TT 
och Radiotjänst till allmänheten. Med detta system avsåg man att vinna framförallt två 
syften; nämligen enhetlighet och klarhet i den statliga krisupplysningen. Samtidigt fick 
man en viss kontroll över att informationen inte innehöll några olämpliga upplysningar 
med tanke på läget.37 

2.3 STATENS INFORMATIONSSTYRELSE INRÄTTAS 

Genom beslut av Kungl. Maj:t den 26 januari 1940 ersattes Tremannanämnden med en 
Statens Informationsstyrelse, även denna lydande under UD. Samtidigt utfärdades 
instruktion för styrelsen, vilken skulle gälla från och med den 1 februari 1940.38 

2.3.1 UPPGIFT 

”Informationsstyrelsens uppgift är att vid krig eller krigsfara, vari riket befinner sig, 
eller eljest under utomordentliga av krig föranledda förhållanden under Kungl. Maj:t 
handha ledningen av den erforderliga särskilda informationsverksamheten samt 
övervakningen av alla slags skildringar från allmänheten, såsom genom tidningar, 
tidskrifter, böcker, muntliga föredrag, bilder, film, radio, grammofonskivor m.m.”39 

2.3.2 SYFTE 

”Om informationsverksamhetens syfte hette det, att styrelsen dels skulle bereda 
allmänheten upplysning rörande statsmakternas åtgöranden och ändamålet därmed 
liksom andra förhållanden av allmänt intresse, dels motverka utländsk opinionsbildning 
i för landet ogynnsam riktning. Övervakningsverksamheten skulle ha till syfte att 
förebygga, att sådana skildringar lämnades allmänheten, som med hänsyn till det 
politiska eller militära läget icke borde förekomma.”40 

2.3.3 SIS INFÖR NYA UPPGIFTER 

Kort efter SIS införande skedde omvälvande händelser i Sveriges omedelbara närhet, 
vilka medförde att SIS skulle komma att spela en helt annan och betydligt mer 
framträdande roll än tidigare. Den 9 april 1940 uppdagades att tyskarna trängt in i så väl 
Danmark som Norge. Det var nu uppenbart att Sverige stod inför en överhängande 
krigsfara. Under största sekretess ökades den militära beredskapen stegvis, som i slutlig 
omfattning motsvarade allmän mobilisering. Samtidigt ansågs det nödvändigt att 
omedelbart skärpa kontrollen över publiceringen av militära underrättelser. Den 12 april 
utfärdades en sedan länge planerad kungörelse om förbud mot offentliggörande i tryck 
av vissa underrättelser rörande krigsmakten. Den förklarade att praktiskt taget allt stoff, 
publicerad av icke behöriga myndigheter, rörande försvaret blev åtalbart. Dispens från 
förbudet kunde ges endast av SIS.41 

2.3.4 ORGANISATION 

Det statliga informationsväsendets nya organisation var enligt följande, i toppen en 
styrelse bestående av en ordförande och ställföreträdare samt tre ledamöter, var av en 
                                                 
37 SIS Historik, sid. 17. 
38 PM Kristidsorganisationen, den 2 April 1941. Hämtat ur SIS arkiv vol. 83, förvarat på Riksarkivet, 

Marieberg. 
39 PM Kristidsorganisationen, den 2 April 1941. 
40 SIS Historik, sid. 32. 
41 Ibid, sid. 48-49. 
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militär ledamot. Ny ordförande för organisationen blev professor Sven Tunberg och 
hans ställföreträdare, chefen för UD:s Pressbyrå, O. Thorsing. Kvar som stöd för 
styrelsen fanns Pressrådet med sex av utrikesministern utsedda representanter, 
ordförande i rådet var även här professor Tunberg. Inom styrelsen fanns även ett för 
organisationen gemensamt sekretariat. Vid sidan av styrelsen fanns dels ett reklamråd 
och dels ett filmråd. Under styrelsen sorterades olika avdelningar. En administrativ 
avdelning inrättades. Den med anledning av händelseutvecklingen i april 1940 inrättade 
rådgivnings- och dispensavdelning, med uppgift att ge råd rörande tolkning av 
upplysningar och lämpligheten av särskilda uppgifters publicering eller formulering. En 
annan avdelning var upplysningsavdelningen, i nära samarbete med TT, Radiotjänst och 
Statens biografbyrå, för frågor rörande upplysnings- och propagandaverksamhet inom 
landet. Slutligen en allmän avdelning för de övriga uppgifter som berör 
organisationen.42 

I juni 1940 inrättades under styrelsen en helt ny sektion. Sektionen för kulturell 
folkberedskap, med uppgift att stärka folkrörelsernas andliga försvarsberedskap och 
underlätta samverkan mellan olika på detta område verksamma organ. Sektionen skulle 
även upplysa befolkningen om Sveriges militära och utrikespolitiska läge, samt 
gentemot styrelsen ge råd och anvisningar rörande vad som gjorts och bör göras 
gällande vår andliga beredskap.43 

På hösten 1940 lades den allmänna avdelningen ner, för att 1942 återuppstå i ny 
skepnad. Ny avdelningschef blev Thede Palm, som på samma gång blev chef för den i 
maj 1941 inrättade hemliga samordningsbyrån för motpropaganda, för vilken den nya 
allmänna avdelningen i stor utsträckning tjänade som täckorganisation.44 Thede Palm 
som tidigare jobbat hos C-byrån (hemlig byrå för underrättelsetjänst, inrättad 1939), 
blev senare också chef för T-kontoret som efter C-byråns nedläggning 1946 ersatte 
denna.45 Leif Björkman skriver i sin bok om säkerhetstjänsten att SIS förutom sin 
upplysnings- och kontrollverksamhet också fungerade som en slags officiell kuliss 
bakom vilken säkerhetstjänstens 1:a byrå kom att arbeta med sin individuella censur och 
övervakning av inhemska och utländska brev och telefonsamtal.46 

3 TYSTNADSKAMPANJEN 1939 

3.1 BAKGRUND 

Initiativet till den stora kampanjen för inskärpande av tystnadsplikten, som genomfördes 
under hösten 1939, togs av Tremannanämnden via impulser från Pressrådet. I ett brev 
till Försvarsministern den 27 oktober 1939 skrev nämnden följande: 

”Vid fullgörande av det tremannanämnden meddelade uppdraget hava betydande 
svårigheter framträtt med hänsyn till det sätt, varpå vissa militära myndigheter och 
befattningshavare inom försvarsväsendet ansett sig kunna till allmänheten genom press 
eller radio tillhandahålla försvaret berörande nyhetsmaterial. Då det för nämndens 
fortsatta verksamhet måste anses vara av synnerlig vikt, nödgas nämnden hos Herr 
Statsrådet hemställa om vidtagandet av skyndsamma åtgärder i syfte att skapa 
                                                 
42 PM Statlig informationsverksamhet. Hämtat ur SIS arkiv vol. 83, förvarat på Riksarkivet, Marieberg. 
43 PM Statlig informationsverksamhet. 
44 PM rörande SIS arkiv. Sammanställt av J. P Wieselgren 1959. 
45 Wallberg Evabritta, Thede Palm – Några studier till T-kontorets historia. sid 8-9. Luleå Grafiska, 2007. 
46 Björkman Leif, Säkerhetstjänstens egen berättelse om spionjakten krigsåren 1939-1942 – Så gick det 

till när säkerhetstjänsten skapades. sid 55. WS Bookwell AB: Finland, 2007. 
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förutsättningar för erforderlig varsamhet vid försvarsväsendets kommunikation med 
allmänheten.”47 

Bifogat brevet, var ett hemligstämplad promemoria (PM) där Tremannanämnden 
hänvisar till en rad olika tillfällen då högt uppsatta befattningshavare inom 
försvarsväsendet varit oaktsamma. Bland några exempel kan nämnas att en framskjuten 
befattningshavare inom arméstaben i ett radioföredrag redogjort för den svenska arméns 
stridsvagnsutrustning och annat där till. I ett annat exempel förhindrade TT pressen att 
ta del av en skrivelse från chefen för armén där det noggrant angivits antalet 
motorfordon av olika slag som skulle behövas vid händelse av mobilisering. Slutligen 
kan nämnas att kavalleriinspektören i en intervju, publicerad i Stockholmstidningen den 
23 oktober 1939, utan eftertanke meddelat detaljer rörande egenskaper hos arméns 
bepansrade fordon.48 

Redan den 21 oktober 1939 hade nämnden i en skrivelse till Kungl. Maj:t anhållit om 
bemyndigande att vidta behövliga åtgärder och inom landet sprida propaganda för 
varsamhet avseende muntliga meddelanden. Samma dag som skrivelsen till 
Försvarsministern skickats, biföll Kungl. Maj:t nämndens förslag att igångsätta 
tystnadskampanjen.49 

3.2 PLANERING OCH VARAKTIGHET 

Svenska reklamförbundet hade strax efter Tremannanämndens tillkomst erbjudit sina 
tjänster i och för planerandet av olika slags propagandaaktioner. När Pressrådet till 
Tremannanämnden vid ett flertal tillfällen framfört synpunkter på lösmynthet inom 
försvarsväsendet, ansåg nämnden det ett lämpligt tillfälle att ta tillvara på 
reklamförbundets erbjudande. Två på den här tiden kända reklammän konsulterades och 
mot slutet av oktober 1939 började riktlinjerna för kampanjen att klarna. Kampanjen 
skulle ha två huvudmoment. Dels skulle ett flygblad sändas ut till landets samtliga 
hushåll, samt vissa arbetsplatser och samlingslokaler. I flygbladet skulle det redogöras 
för vårt lands läge i världskonflikten och den neutralitetslinje vilken statsmakterna enats 
om. Dels skulle en blågul affisch med de tre kronorna och devisen ”Allvarstid kräver 
samhällsanda, vaksamhet, tystnad” distribueras över praktiskt taget hela landet. 
Flygbladen skulle tryckas i 1 365 000 exemplar och affischen i 439 000 exemplar. 
Dessutom skulle affischens maning återges i både radio och pressen.50 

Den landsomfattande affischkampanjen skulle vara mellan lördagen den 18 och 
söndagen den 19 november 1939.51 

3.3 MÅLGRUPP OCH SYFTE 

Trots att det var enskilda befattningshavare inom försvarsväsendet som på grund av sin 
oaktsamhet legat till grunden för kampanjens uppkomst, var det inte bara personalen 
inom försvaret som kampanjen riktade sig till, utan hela landets befolkning. 
Informationsbyrån hade tagit tillfället i akt att upplysa samtliga medborgare om vikten 
                                                 
47 Skrivelse från Tremannanämnden till försvarsministern, 27 oktober 1939. Hämtat ur SIS arkiv vol. 4, 

förvarat på Riksarkivet, Marieberg. 
48 PM bifogad skrivelse från Tremannanämnden till försvarsministern, 27 okt 1939. Hämtat ur SIS arkiv 

vol. 4, förvarat på Riksarkivet, Marieberg. 
49 SIS Historik, sid. 24-25. 
50 Ibid, sid. 24-26. 
51 Skrivelse från Statens Informationsbyrå till samtliga tidningar angående affischpropaganda, den 11 

november 1939. Hämtat ur SIS arkiv vol. 4, förvarat på Riksarkivet, Marieberg. 
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av samhällsanda, vaksamhet och tystnad. Syftet var främst att motverka industri-, 
handels- och militärspioneri.52  

”Framför allt gällde sekretesskravet självfallet vår rent militära beredskap. I detta 
sammanhang kunde det ligga nära till hands att tänka på det ansvar, som åvilade 
tidningarna, vilka ju på sätt och vis måste betraktas som spionernas främsta 
informationskälla.”53 

3.4 UTFORMNINGEN 

Kampanjen bestod dels av en blå-gul affisch med tre kronor och texten ”Allvarstid 
kräver – Samhällsanda, Vaksamhet, Tystnad” enligt bilden nedan. 

 

Affischen finns bevarad i SIS arkiv på Riksarkivet, Marieberg. 

Foto: Daniel Ferneborg, bilden är något beskuren. 

Kampanjen bestod även av färdiga artiklar med samma tema, skrivna av 
Informationsbyrån, som sedan skickades ut till lokala tidningar på landsorten att fritt 
publiceras. Byrån gick även ut i radio och påminde om budskapet vid ett flertal 
tillfällen.54 Slutligen, som tidigare nämnts, så skickades ett flygblad ut till landets 
samtliga hushåll. På flygbladets totalt fyra sidor förklarades på var sin sida innebörden 
av de fyra orden allvarstid, samhällsanda, vaksamhet och tystnad. På första sidan under 
rubriken allvarstid förklarar man hur striderna i Europa dragit allt närmare vårt land och 
man citerar konungen: 

”Ett krig har brutit ut, vars omfattning och verkningar ej kunna överskådas. Omätlig är 
den olycka, som drabbar de i kriget indragna folket. Förödande följder äro att vänta 
även för andra. Det är ett nederlag för mänskligheten, att krigets makter blivit fredens 
övermäktiga.”55 ”Orden äro vår konungs till den församlade urtima riksdagen. Sveriges 
strävan skall, fortsatte konungen, alltfort förbliva att hävda vår självbestämmanderätt 
                                                 
52 Skrivelse från Statens Informationsbyrå till samtliga tidningar, den 11 november 1939. 
53 SIS Historik, sid. 24. 
54Skrivelser från Statens Informationsbyrå till samtliga tidningar angående affischpropaganda, den 11 och 

12 november 1939. Hämtat ur SIS arkiv vol. 4, förvarat på Riksarkivet, Marieberg.  
55 Flygbladet från Tystnadskampanjen 1939 bevarat i SIS arkiv vol. 4, förvarat på Riksarkivet, Marieberg. 
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och vårt oberoende samt vilja att med alla de i kriget deltagande nationerna upprätthålla 
vänskapliga förbindelser.”56  

Under rubriken vaksamhet beskriver man hur Sverige blivit ett uppehålls- och 
genomfartsland för folk från andra länder och att en del främlingar kan vara spioner. 
Senare förklaras vad spioneri är och vad de kan få för konsekvenser. Man uppmanar 
även befolkningen att tipsa och på annat sätt underlätta för polismyndigheterna att 
förebygga spioneriverksamhet. Slutligen så trycker man på att vaksamheten och 
misstänksamheten inte skall drivas till vansinne eller framkalla panik hos allmänheten 
och att vaksamheten skall riktas mot händelser som kunna leda till men för rikets 
säkerhet.57 

På sidan tre beskrivs innebörden av ordet tystnad i detta sammanhang. Sidan inleds med 
att svenska folket på grund av 125 år av fred blivit allt för öppna och godtrogna i 
förhållande till främlingar och att detta under rådande omständighet måste upphöra. Det 
är var och ens skyldighet att inte sprida information som i fel händer kan orsaka men för 
rikets säkerhet. Man är även tydliga med att det skvaller man hör inte skall spridas 
vidare då dessa rykten kan vara igångsatta av främmande makt, i syfte att vilseleda och 
framkalla rädsla hos folket. Därefter ger man exempel på saker som är högst olämpliga 
att prata med obehöriga om och vad sådana saker kan få för konsekvenser. Slutligen 
påminner man om alla de svenska sjömän som under första världskriget fick sätta livet 
till.58 

På sista sidan redogörs för vad Informationsbyrån kallar samhällsanda. Här förklaras att 
det svenska folket måste, oavsett politisk åsikt eller bakgrund, sluta sig samman för att 
hantera den uppkomna situationen. Var och en måste vara beredda att göra uppoffringar, 
stora som små.59 

”Det är icke samhällsanda att allenast tänka på sitt och egen fördel. Det är icke 
samhällsanda att söka undandraga sig sin andel av bördorna och övervältra dem på 
andra, måhända svagare axlar. Det är icke samhällsanda att utnyttja krisläget för att sko 
sig på kanske sämre ställda medborgares bekostnad. Det är icke samhällsanda att utan 
hänsyn till fattiga medmänniskor samla i det egna skafferiet. Det är icke samhällsanda 
att genom en utmanade livsföring väcka till nytt liv den gulascheriets anda, som under 
världskriget förpestade atmosfären i samhället.”60 

”Låt oss därför möta den onda tiden med viljestark samhällsanda, skuldra vid 
skuldra!”61 

3.5 GENOMFÖRANDET 

6 november 1939 skickade Tremannanämnden ut en skrivelse till riksförbund, 
föreningar och andra organisationer landet runt för att informera om kommande 
kampanj samt uppmana till hjälp avseende spridningen av propagandaaffischen.62 Den 8 
november skickades ut en skrivelse till de stora politiska ungdomsförbunden i Sverige. I 
denna skrivelse, efter att de informerat om tremannanämnden och kommande kampanj, 
ber byrån ungdomsförbunden att sluta sig samman och i en stor aktion stå för det stora 
                                                 
56 Flygbladet från Tystnadskampanjen 1939. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Skrivelse från Statens Informationsbyrå till riksförbund mm. angående affischpropaganda, den 6 

november 1939. Hämtat ur SIS arkiv vol. 4, förvarat på Riksarkivet, Marieberg. 
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spridandet av propagandaaffischen.63 Den 11 november skickas en skrivelse till 
samtliga tidningar i Sverige, byrån informerar även här om kommande kampanj och 
uppmanar tidningarna att publicera de artiklar som byrån avser att tillhandahålla 
tidningarna med. Dagen efter börjar byrån skicka de färdiga artiklarna till landets 
samtliga tidningar.64 SIS förbereder och genomför kampanjen enligt följande schema: 
tisdag den 14 och onsdag den 15 november, uppmaningar genom TT till Sveriges 
ungdomsförbund att lyssna till Dagens Eko den 16 november. Torsdag den 16 
november sänds ett radiotal angående kampanjen, samt att distribuering av affischer 
inleds. Lördagen den 18 november klockan 15:00 inleds affischeringen över hela landet 
och fortsätter på vissa platser även över söndagen.65 

4 VAKSAMHETSKAMPANJEN 1941 

4.1 BAKGRUND 

I april 1941 hade Överbefälhavaren till SIS uttryckt sitt intresse för en ny 
”tystnadskampanj” i stil med den 1939. SIS framförde att de saknade medel att själva 
organisera en sådan kampanj, då denna beräknades kosta åtskilliga hundratusentals 
kronor. Men styrelse förklarade sig samtidigt intresserade och beredd att ställa 
sakkunskap till förfogande.66 Detta anbud accepterades från försvarets sida och den 6 
maj 1941 inkom till styrelsens ordförande en hemligstämplad skrivelse från 
Försvarsstaben. I denna skrivelse förklaras den planerade kampanjens bakgrund och 
syfte.67 

4.2 MÅLGRUPP OCH SYFTE 

”Under den tid det nuvarande kriget pågått ha skärpta beredskapsåtgärder vidtagits inom 
vitt skilda områden; dessa åtgärder äro i de flesta fall av sådan natur, att de icke böra 
komma till obehörigas kännedom. Erfarenheten under den gångna tiden har tydligt 
visat, att de lika ofta är civila som militär personal, som brutit mot tystnadsplikten och 
att ifrågavarande brott icke endast berört militära utan även civila förhållanden, såsom 
industri, folkförsörjning etc. Det är även tydligt, att det icke är tillräckligt med att 
bekämpa den lösmyntheten inom de militära leden. Skall ett verkligt resultat vinnas, 
måste den stora massan av folket nås; en brett anlagd upplysningsverksamhet genom 
press, radio och film måste i ökad omfattning bedrivas. Denna upplysningsverksamhet 
bör särskilt förklara och betona nödvändigheten av tystlåtenhet.”68 

Vaksamhetskampanjen syftade till att motverka ryktesspridning och lösmynthet, samt 
att fästa uppmärksamhet på spioneri och stärka befolkningens moral.69  

                                                 
63 Skrivelse från Statens Informationsbyrå till ungdomsförbunden angående affischpropaganda, den 8 

november 1939. Hämtat ur SIS arkiv vol. 4, förvarat på Riksarkivet, Marieberg. 
64 Skrivelser från Statens Informationsbyrå till samtliga tidningar angående affischpropaganda, den 11, 12 

och 14 november 1939. Hämtat ur SIS arkiv vol. 4, förvarat på Riksarkivet, Marieberg. 
65 Protokoll, presskampanjen veckan 12-19/11. Hämtat ur SIS arkiv vol. 4, förvarat på Riksarkivet, 

Marieberg. 
66 SIS Historik, sid. 136. 
67 Skrivelse från Försvarsstaben till chefen för SIS angående tystnadsplikt, den 6 maj 1941. Hämtat ur SIS 

arkiv vol. 78, förvarat på Riksarkivet, Marieberg. 
68 Skrivelse från Försvarsstaben till chefen för SIS angående tystnadsplikt, den 6 maj 1941. 
69 SIS Historik, sid. 137. 
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4.3 UTFORMNINGEN 

Kampanjen fick dimensioner, som väl kunde mäta sig med den tidigare 
tystnadskampanjen. Bland annat lanserades en hel serie affischer och annonser på temat, 
så som ”Tänk på din tystnadsplikt”, ”Spionen lägger puzzle”, ”En svensk tiger”, 
”Familjen Prate”, med flera. Dessa spreds över hela landet och även film och radio togs 
i anspråk för kampanjen.70 

 

En svensk tiger. Bild: Bertil Almqvist, 1941. 

4.4 GENOMFÖRANDET OCH VARAKTIGHET 

Den 21 november 1941 startade den sju veckor långa Vaksamhetskampanjen med en 
presskonferens och ett radioanförande av SIS ordförande Sven Tunberg. Talet 
avslutades med orden: 

”Tig med vad Du vet – tig med vad Du inte vet – blir alltså vår menings dubbla paroll. 
Var på Din vakt mot allt vad pratmakare heter. Hjälp inte spionen lösa pussel – Slå vakt 
om Ditt land.”71 

Den 17 december 1941 skickade SIS en skrivelse till alla eftermiddagstidningar där 
överbefälhavaren manade till vaksamhet och informerade om kampanjen och dess 
syfte.72 

5 INFORMATIONSOPERATIONER 

5.1 DEFINITION 

”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.”73 

                                                 
70 SIS Historik, sid. 137. 
71 Pressöversikt. Hämtat ur SIS arkiv vol. 40, förvarat på Riksarkivet, Marieberg. 
72 Skrivelse från SIS till alla eftermiddagstidningar den 17 december 1941. Hämtat ur SIS arkiv, förvarat 

på Riksarkivet, Marieberg. 
73 Försvarsmakten (2007), Försvarsmaktens grundsyn informationsoperationer, Sundbyberg, Alfa Print 

AB, sid. 10. 
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5.2 GRUNDER FÖR INFORMATIONSOPERATIONER 

”Informationsoperationer syftar till att påverka viljan och förståelsen hos utvalda 
beslutsfattare eller andra målgrupper för att därigenom påverka deras handlande eller 
förmåga till handling. Informationsoperationer kan även syfta till att direkt påverka 
motståndarens förmåga genom att begränsa dennes fysiska möjlighet till handlande. 
Informationsoperationer genomförs således i dessa två huvudspår (vilja och förståelse, 
samt förmåga).”74 

”Alla operationer som genomförs kräver samordning av ingående delar i någon grad. 
För informationsoperationer är kravet på samordning stor, både mellan olika nivåer och 
arenor och avseende insatser med olika verkansmedel.”75 

5.2.1 INFORMATIONSMILJÖN 

”Genom att skapa, förändra eller avbryta flödet av data och information på 
informationsarenan, påverkas individers olika psykologiska processer och agerande. 
Denna påverkan kan leda till ett önskat beteende i den fysiska världen och därmed få 
önskade effekter. Likväl kan denna påverkan leda till ett icke önskat beteende och 
därmed få icke önskad effekt.”76 

 

Illustration: Leif Sundberg, Sörman Information & Media AB.77 

 

Illustrationen är en förenklad modell över hur data flödar mellan den fysiska världen, 
informationsarenan och en beslutsfattare.78 ”Den beskriver hur data överförs direkt från 
den fysiska världen eller informationsarenan till människan. Oftast är tilltron till direkta 
observationer större än till indirekta observationer. Direkta observationer är oftast 
svårare att påverka än indirekta. Allmänt sett strävar alla aktörer efter att deras 
uppfattning av informationsarenan ska vara en spegling av den fysiska världen, vilket 
ger en lägesbild.”79 

                                                 
74 Försvarsmakten (2008), Försvarsmaktens handbok informationsoperationer, sid. 23. 
75 Ibid, sid. 17. 
76 Försvarsmakten (2007), Försvarsmaktens grundsyn informationsoperationer, sid. 10. 
77 Hämtad ur Försvarsmakten (2008), Försvarsmaktens handbok informationsoperationer, sid. 16. 
78 Försvarsmakten (2007), Försvarsmaktens grundsyn informationsoperationer, sid. 10. 
79 Ibid, sid. 11. 
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”Beslutsfattare på högre nivå inhämtar i större utsträckning sitt beslutsunderlag från 
indirekta observationer. Detta medför att den egna verksamheten på informationsarenan 
behöver skyddas för egna behov.”80  

”För att något ur den fysiska världen ska återfinnas i informationsarenan krävs att någon 
eller något upptäcker och registrerar händelsen. Detta görs av olika typer av sensorer 
som utgör gränsskiktet mellan den fysiska världen och informationsarenan. Allt som 
sker i den verkliga, fysiska världen registreras inte av sensorer och informationsarenan 
kommer därför aldrig att innehålla en komplett beskrivning av verkligheten.”81 

”Alla intryck passerar genom ett ”filter” benämnt mänsklig varseblivning. Filtret är 
uppbyggt av individens personliga kunskaper och färdigheter, erfarenheter, attityder och 
andra individuella egenskaper. Detta bidrar till att den kognitiva domänen är olika för 
varje individ och grupp.”82 

”I den fysiska världen existerar nutid medan informationsarenan och den kognitiva 
domänen innehåller data som speglar den fysiska världen i både förfluten tid och 
nutid.”83 

Effekter på informationsarenan och i den kognitiva domänen uppnås genom att förändra 
informationsarenans innehåll eller omfattning, alternativt att förändra tillgången till 
informationsarenan.84 

5.2.2 INFORMATIONSARENAN 

”Begreppen data och information är centrala i samband med informationsarenan och 
informationsoperationer. Termerna blandas ofta ihop i dagligt tal. 

Data är representation av fakta, begrepp eller instruktioner i en form lämpad för 
bearbetning av människor eller maskiner. 

Information är det mottagna och bearbetade innehåll som överförs vid kommunikation i 
olika former. Information uppstår först när data bearbetas av mottagaren, t ex när en 
följd av skrivna bokstäver uppfattas som en mening med en viss innebörd. Detta 
förutsätter en mottagare med förmåga till bearbetning av data. Bearbetning kan utföras 
av såväl en människa som en maskin.”85 

”Informationsarenan består av en oändlig mängd data och är dessutom sektionerad, 
vilket innebär att tillgången varierar för olika aktörer. Sektioneringen är i vissa fall 
konstruerad, exempelvis genom brandväggar, slutna system, fristående system och 
sekretesslagen. I andra fall är sektioneringen naturlig genom att det helt enkelt inte finns 
möjlighet att ta till sig all data som finns86. Det medför att delar av informationsarenan 
är gemensamma med en motståndare eller annan aktör medan andra delar inte är det. 
Kunskap om sektioneringen är en förutsättning för att kunna verka på 
informationsarenan och nå önskade effekter. Lika viktig är insikt i vilka delar som är 
tillgängliga samt hur dessa används och är möjliga att påverka.”87 

”Informationsarenan är ett eget stridsrum även om striden här till sin form kan vara 
skild från den mer fysiskt traditionella militära striden. Dock kan traditionella begrepp 
                                                 
80 Försvarsmakten (2007), Försvarsmaktens grundsyn informationsoperationer, sid. 11. 
81 Ibid, sid. 11. 
82 Försvarsmakten (2008), Försvarsmaktens handbok informationsoperationer, sid. 17. 
83 Ibid, sid. 17. 
84 Ibid, sid. 17. 
85 Försvarsmakten (2007), Försvarsmaktens grundsyn informationsoperationer, sid. 12. 
86 Exempelvis mängden böcker på ett bibliotek. 
87 Försvarsmakten (2007), Försvarsmaktens grundsyn informationsoperationer, sid. 13. 
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och uttryck för stridens förande användas. Den största skillnaden mot de andra arenorna 
(mark-, marina- och luftarenorna) är att informationsarenan inte utgörs av fysiska och 
geografiska platser som man kan befinna sig på.”88 

5.2.3 DEN KOGNITIVA DOMÄNEN 

Med den kognitiva domänen menas i detta sammanhang människans förmåga att 
bearbeta, lagra, hantera och agera på information från omvärlden. Denna kognitiva, 
begåvningsmässiga förmåga är inte statisk utan påverkas av våra personlighetsmässiga 
egenskaper, t.ex. vår förmåga att hantera stress i en specifik situation och hur vi 
uppfattar vår omvärld, dvs. perceptionsförmåga. Dessa egenskaper bygger i sin tur på 
våra egna tidigare erfarenheter, kunskaper och den kultur vi lever i.89 

”Känslor (emotioner) och motivationsfaktorer, som bakomliggande faktorer att vilja 
uppnå ett specifikt mål, påverkar även vår kognitiva förmåga och kan bli avgörande för 
vilken information som tas in och hur den sedan behandlas.”90 

Begreppet ”den kognitiva domänen” omfattar i detta sammanhang samtliga mentala 
processer och faktorer som perception, kognition, emotioner och motivation mm. som 
påverkar tolkningen av omvärlden och som i slutändan ger varje enskild människas bild 
av en så kallad verklighet. Känslor och motivation räknas normalt inte som kognitiva 
aktiviteter ur ett vetenskapligt perspektiv, men omfattas här ändå begreppet ”kognitiv 
domän”. Perception ses dels som ett eget forskningsområde inom psykologin men har 
även, liksom känslor och motivation, en mycket nära koppling till (påverkan) kognitiva 
processer hos människan. Begreppet ”kognitiv” används alltså i detta sammanhang i en 
vidare bemärkelse än den traditionellt vetenskapliga.91 

”Genom kunskap om kognitiva domänen kan man bättre förstå hur man kommer fram 
till ställningstaganden för att finna bättre metoder att påverka motståndarens 
information. Det är denna förståelse som lägger grunden för effektiva 
informationsoperationer på det moderna stridsfältet.”92 

”Utifrån detta resonemang är det således möjligt att genom olika metoder påverka hur 
man vill att människan ska uppfatta omvärlden och därmed agera, såsom genom 
vilseledande information (kognition), skrämselpropaganda/hot (emotioner) eller genom 
att appellera till mänskliga svagheter och behov (motivation).”93 

5.2.4 DEN FYSISKA VÄRLDEN  

”Huvuddelen av traditionell militär verksamhet sker i den fysiska världen såsom anfall, 
försvar och förflyttning till sjös, i luften och på marken. Den fysiska världen omfattar 
med andra ord markarenan, den maritima arenan och luftarenan.”94 

”Tekniska system utgör informationsarenans fysiska grund, men är inte en del av 
informationsarenan utan räknas till den fysiska världen. Dessa insamlar, bearbetar, 
lagrar, och distribuerar data. I systemen existerar databärare. All data i 
informationsarenan är beroende av dessa.”95 

                                                 
88 Försvarsmakten (2007), Försvarsmaktens grundsyn informationsoperationer, sid. 13. 
89 Ibid, sid. 14. 
90 Ibid, sid. 14. 
91 Ibid, sid. 15. 
92 Ibid, sid. 15. 
93 Ibid, sid. 15. 
94 Ibid, sid. 16. 
95 Ibid, sid. 16. 
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”En databärare är ett fysiskt medium som innehåller information etc. Tekniska system 
omfattar såväl ett systems tekniska utrustning som operatörens aktiviteter och rutiner. 
Exempel är system som ger stöd för att planera, övervaka eller styra verksamhet i en 
organisation, t ex beslutsstödsystem, bildhantering, elektronisk post, 
informationsdatabaser.”96 

”Registrerad data lagras kortare eller längre tid beroende på vilken typ av databärare 
som nyttjas. En registrering måste inte motsvaras av en verklig händelse eller företeelse 
i den fysiska världen utan kan vara konstruerad, vilket ger en felaktig lägesbild.”97 

”Människan utgör den kognitiva domänens grund, men är inte en del av domänen. 
Människan är den kognitiva domänens databärare och räknas därför till den fysiska 
världen.”98 

5.3 VERKANSMEDEL FÖR INFO OPS 

Följande verkansmedel för Info Ops har av utrymmesskäl exkluderats ur min 
undersökning. Telekrig, Dator- och nätverksoperationer, Övrig signalkrigföring, Fysisk 
bekämpning, Information Assurance samt Vilseledning. 

5.3.1 PSYKOLOGISKA OPERATIONER 

Definition: 

”Psykologiska operationer (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.” 99 

”Målsättningen med psyops är att påverka attityder för att ytterst ändra beteendet hos 
målgrupper, på ett för våra avsikter gynnsamt sätt. Detta kan göras med budskap som 
riktas direkt till beslutsfattare eller indirekt t ex genom andra målgrupper inom aktörens 
militära styrkor eller samhälle.”100 

Psyops liknar till stor del marknadsföring, huvuddelen av de metoder som skapats för 
att sälja produkter kan användas inom psyops. Den främsta skillnaden mellan psyops 
och marknadsföring är att man inom den senare säljer en tjänst eller en produkt. Med 
psyops säljer man en idé.101 

Psyops kräver mycket god kunskap om de målgrupper som man avser att påverka. Delar 
av denna kunskap kan inhämtas via underrättelser, men en stor del kommer troligtvis att 
behöva införskaffas via i förväg upparbetade nätverk.102 

Skydd mot motståndarens psyops (counter psyops) ingår som en del av psyops. Syftet 
med denna verksamhet är att upptäcka och minska effekten av motståndarens försök att 
påverka målgrupper.103 

”Att kunna nyttja psyops-teman snabbt är ofta en framgångsfaktor. Därför är det av stor 
vikt att det finns fastställda rutiner för planering, produkttester samt 
                                                 
96 Försvarsmakten (2007), Försvarsmaktens grundsyn informationsoperationer, sid. 16. 
97 Ibid, sid. 16. 
98 Ibid, sid. 16. 
99 Försvarsmakten (2008), Försvarsmaktens handbok informationsoperationer, sid. 29. 
100 Ibid, sid. 29. 
101 Ibid, sid. 29. 
102 Ibid, sid. 29. 
103 Ibid, sid. 30. 
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godkännandeprocedurer så att ledtider mellan analys, produktion och spridning av 
psyops-budskap, -handlingar och -produkter minskar.”104 

För att nå ut till den tänkta målgruppen verkar psyops huvudsakligen genom egna 
kommunikationskanaler men psyops kan även nyttja andra kanaler.105 

Verkansmedel för psyops kan vara visuella media (affischer, flygblad, tidningar), 
audiomedia (radio, högtalare), audiovisuella media (TV, film, Internet, MMS) samt 
direkt kommunikation mellan människor.106 

”Psykologiska operationer verkar i den kognitiva domänen, men använder sig av 
informationsarenan för överföring av data.”107 

5.3.2 OPERATIONSSEKRETESS, OPSEC 

Definition: 

”OPSEC är verksamhet för att systematiskt och metodiskt vidta åtgärder för att 
undanhålla egen kritisk information för en motståndare eller annan aktör i syfte att 
bibehålla egen handlingsfrihet.” 108 

OPSEC handlar om att identifiera, kontrollera och skydda icke hemlig information och 
verksamhet som har med känsliga delar av en operation eller andra aktiviteter att göra, 
så kallad kritisk information. Tillsammans med annan öppen information vid t.ex. 
presskonferenser, information på hemsidor, nyhetsutsändningar mm. kan helheten 
avslöja kommande operativa avsikter. Med kritisk information avses t.ex. 
förbandsförflyttningar, stridsteknik vid övningar, operativa kapaciteter inför en 
operation mm.109  

”För en väl fungerande OPSEC krävs en kombination av aktiva och passiva åtgärder. 
Passiva åtgärder är sådana som syftar till att höja säkerheten i egna system. Aktiva 
åtgärder är sådana som vidtas för att hindra inhämtningen eller påverkan av egen 
avgörande information. Detta åstadkoms genom insatser mot en motståndares 
underrättelseverksamhet, övervakning, målbekämpning eller spaning.”110 

5.4 VERKSAMHETER SOM STÖDJER INFO OPS 

Följande beskrivningar redogör i huvudsak enbart för hur dessa verksamheter stödjer 
Info Ops och inte ingående vad de i övrigt syftar till. Civil-Militär Samverkan, CIMIC 
är en verksamhet som stödjer Info Ops men som exkluderats från min undersökning på 
grund av utrymmesskäl. 

5.4.1 UNDERRÄTTELSER, UND 

Underrättelsetjänstens stöd till Info Ops är att lämna beslutsunderlag (underrättelser) av 
rätt kvalitet och i rätt tid för att möjliggöra strategiska, operativa eller taktiska 
informationsoperationer. Dessa operationer kräver speciellt inriktade och omfattande 
                                                 
104 Försvarsmakten (2008), Försvarsmaktens handbok informationsoperationer, sid. 30. 
105 Ibid, sid. 30. 
106 Ibid, sid. 31. 
107 Ibid, sid. 31. 
108 Ibid, sid. 50. 
109 Ibid, sid. 48. 
110 Ibid, sid. 51. 
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underrättelser. Underrättelseunderlaget är i många fall avgörande för att kunna 
genomföra framgångsrika informationsoperationer.111 

För operativ planering är målsättningen med underrättelserna att skapa ett tillräckligt 
detaljerat och uppdaterat underlag genom att: 

 fastställa vilka aktörer som finns i området och vilka medel och metoder dessa 
kan använda mot oss 

 bedöma vilka av motståndarens förmågor, metoder och/eller funktioner på 
informationsarenan som går att påverka med våra tillgängliga resurser 

 identifiera motståndarens beslutsprocesser 

 identifiera motståndarens sårbarheter samt skapa underlag för 
målgruppsanalys.112 

Målgruppsanalys är en detaljerad, systematisk analys av underrättelser för att välja ut 
målgrupper som kan underlätta lösandet av uppgiften.113 

5.4.2 INFORMATIONSTJÄNST, INFO 

Definition: 

”Informationstjänst är planerad kommunikation och fyller en viktig funktion i varje 
företag, myndighet, institution, organisation och förening. Informationstjänst förvaltar 
och utvecklar organisationens förtroendekapital och skapar därmed handlingsutrymme 
för pågående och planerad verksamhet” 114 

Det finns tre olika kategorier av INFO: 

 Interninformation är information riktad till egen personal med anhöriga. 

 Externinformation avser information riktad till målgrupper utanför den egna 
organisationen (då det finns psyops-resurser i förbandet hanteras extern 
kommunikation mot målgrupper i ett missionsområde av dem). 

 Presstjänst som utgör en del av externinformationen svarar för kontakter med 
press, radio och TV samt ger underlag för publicering av artiklar, 
presskonferenser, pressorienteringar, pressmeddelande och 
massmediebevakning.115 

”Försvarsmaktens informationstjänst planerar vad som ska kommuniceras när med 
massmedierna. När och vad massmedierna sedan publicerar har inte Försvarsmakten 
kontroll över.”116 

”Informationstjänst och psyops kan uppfattas ha en stark koppling till varandra. Båda 
kommunicerar budskap till målgrupper, men psyops riktas vanligen mot en särskild 
utvald målgrupp inom operationsområdet och får inte riktas mot egna styrkor eller 
hemmaopinion. Informationstjänsten kommunicerar internt och med media.”117 

”Det är viktigt att sända budskap från psyops respektive informationstjänsten inte är 
motstridiga. Detta koordineras genom en överordnad strategi vad avser information 
                                                 
111 Försvarsmakten (2008), Försvarsmaktens handbok informationsoperationer, sid. 55-56. 
112 Ibid, sid. 56. 
113 Ibid, sid. 56.  
114 Ibid, sid. 59. 
115 Ibid, sid. 60. 
116 Ibid, sid. 62. 
117 Ibid, sid. 62. 
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samt ett tydligt ledarskap inom en mission/operation. I kontakter med media eller annan 
spridning av information får inte information som är kritisk för operationens framgång 
delges.”118 

6 ANALYS 

Nedan följer min analys avseende de likheter jag funnit mellan SIS och Info Ops. 
Likheterna kopplat till teorier om konfliktens natur pressenteras i form av citat ur 
uppsatsen med efterföljande analys. 

6.1 LIKHETER AVSEENDE MÅL 

Påverka människors agerande 

SIS: 

”Sidan inleds med att svenska folket på grund av 125 år av fred blivit allt för öppna och 
godtrogna i förhållande till främlingar och att detta under rådande omständighet måste 
upphöra. Det är var och ens skyldighet att inte sprida information som i fel händer kan 
orsaka men för rikets säkerhet.” (Se sid. 14). 

”På sista sidan redogörs för vad Informationsbyrån kallar samhällsanda. Här förklaras 
att det svenska folket måste, oavsett politisk åsikt eller bakgrund, sluta sig samman för 
att hantera den uppkomna situationen. Var och en måste vara beredda att göra 
uppoffringar, stora som små.” (Se sid. 14). 

Info Ops: 

”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.” (Se sid. 16). 

”Målsättningen med psyops är att påverka attityder för att ytterst ändra beteendet hos 
målgrupper, på ett för våra avsikter gynnsamt sätt. Detta kan göras med budskap som 
riktas direkt till beslutsfattare eller indirekt t ex genom andra målgrupper inom aktörens 
militära styrkor eller samhälle.” (Se sid. 20). 

Konfliktens natur: 

”Människan är samhällets viktigaste tillgång. Hon är källan till både framgångar och 
misslyckanden. En människa som utsätts för stress kan uppvisa ett irrationellt beteende, 
exempelvis genom att i ett kritiskt skede i en konflikt fatta felaktiga beslut, vilka kan 
leda till förödande konsekvenser för alla inblandade parter. Avsaknad av utbildning, 
övning, erfarenheter eller information kan också bli avgörande och gränssättande 
faktorer som resulterar i ett misslyckande.” (Se sid. 4). 

Analys: 

Premiss: Både SIS och Info Ops strävade/strävar efter att påverka människor. 

Premiss: Teorier om konfliktens natur säger att människor är avgörande för utgången av 
en konflikt. 

Slutsats: Att både SIS och Info Ops hade/har som målsättning att påverka människor 
beror på att det är människor som avgör konflikters utgång. 

                                                 
118 Försvarsmakten (2008), Försvarsmaktens handbok informationsoperationer, sid. 62. 
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6.2 LIKHETER AVSEENDE SYFTE 

Koordinering och samordning 

SIS: 

”Informationsbyråns uppgift skulle bli att centralisera förmedlingen av sådana 
meddelanden från civila statsmyndigheter samt övriga statsorgan till allmänheten som 
krävdes under rådande omständigheter.” (Se sid. 9). 

”På sista sidan redogörs för vad Informationsbyrån kallar samhällsanda. Här förklaras 
att det svenska folket måste, oavsett politisk åsikt eller bakgrund, sluta sig samman för 
att hantera den uppkomna situationen. Var och en måste vara beredda att göra 
uppoffringar, stora som små.” (Se sid. 14). 

Info Ops: 

”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.” (Se sid. 16). 

”Det är viktigt att sända budskap från psyops respektive informationstjänsten inte är 
motstridiga. Detta koordineras genom en överordnad strategi vad avser information…” 
(Se sid. 22). 

Konfliktens natur: 

”Information är ett medel i krigföringen som exempelvis kan användas för att få 
folkopinionen att ta ställning i konflikten. I förlängningen kan detta påverka såväl 
politisk som militär handlingsfrihet.” (Se sid. 4). 

”Osäkerheten kan reduceras, bland annat genom en aktiv informationsinhämtning. 
Kunskap och förståelse är emellertid ett resultat av att människor ger information en 
tillräckligt säker och korrekt mening. För detta krävs inte bara tillräckliga mängder 
information utan även förmåga och tid att tolka informationen.” (Se sid. 4). 

Analys: 

Premiss: Både SIS och Info Ops koordinerade/koordinerar verkan på 
informationsarenan i syfte att påverka människors agerande. 

Premiss: Teorier om konfliktens natur visar på att information är ett medel i 
krigföringen och att information eller underrättelser kan reducera den osäkerhet som 
människor upplever i en konflikt. 

Slutsats: Genom att förmedla ett enat budskap, olika budskap, ta bort eller lägga till data 
och information eller nyttja kombinationer av dessa, påverkade/påverkar SIS och Info 
Ops människors agerande då människan vill ha information som upplevs riktig och äkta 
för att utifrån den välja ett agerande. På motsvarande sätt vill militära staber kunna fatta 
sina beslut inför en operation, exempelvis opinionsbildning, på riktiga underrättelser. 

Skydd av egen information 

SIS: 

”Det var nu uppenbart att Sverige stod inför en överhängande krigsfara. Under största 
sekretess ökades den militära beredskapen stegvis, som i slutlig omfattning motsvarade 
allmän mobilisering. Samtidigt ansågs det nödvändigt att omedelbart skärpa kontrollen 
över publiceringen av militära underrättelser.” (Se sid. 10). 

”Vid fullgörande av det tremannanämnden meddelade uppdraget hava betydande 
svårigheter framträtt med hänsyn till det sätt, varpå vissa militära myndigheter och 
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befattningshavare inom försvarsväsendet ansett sig kunna till allmänheten genom press 
eller radio tillhandahålla försvaret berörande nyhetsmaterial.” (Se sid. 11). 

Info Ops: 

”OPSEC är verksamhet för att systematiskt och metodiskt vidta åtgärder för att 
undanhålla egen kritisk information för en motståndare eller annan aktör i syfte att 
bibehålla egen handlingsfrihet.” (Se sid. 21). 

”Aktiva åtgärder är sådana som vidtas för att hindra inhämtningen eller påverkan av 
egen avgörande information. Detta åstadkoms genom insatser mot en motståndares 
underrättelseverksamhet, övervakning, målbekämpning eller spaning.” (Se sid. 21).  

”I kontakter med media eller annan spridning av information får inte information som är 
kritisk för operationens framgång delges.” (Se sid. 22). 

Konfliktens natur: 

”Konflikter karaktäriseras av dynamiken i mänsklig växelverkan, med all dess potential 
för djärva handlingar och kreativitet, men också oordning och osäkerhet. Genom att 
utnyttja mänsklig förmåga till varseblivning, omdöme, kreativitet och initiativ kan 
förutsättningarna för att hantera stridens osäkerhet och oordning förbättras. Dessa 
kvaliteter är avgörande för att kunna gripa och utnyttja tillfällen som kan leda till 
överläge.” (Se sid. 3). 

”Motpartens motståndskraft betingas bland annat av hans viljestyrka och tillgängliga 
resurser. Parterna kommer att försöka bedöma varandras motståndskraft.” (Se sid. 3). 

”Media och dess rapportering kan påverka konfliktens förlopp och utgång. Media 
dokumenterar konfliktens tillstånd och utveckling, men kan också, mer eller mindre 
omedvetet, utnyttjas av olika aktörer. Information är ett medel i krigföringen som 
exempelvis kan användas för att få folkopinionen att ta ställning i konflikten. I 
förlängningen kan detta påverka såväl politisk som militär handlingsfrihet. Media är 
således en aktör som bidrar till konfliktens komplexitet.” (Se sid. 4). 

Analys: 

Premiss: Både SIS och Info Ops strävade/strävar efter att skydda egen kritisk 
information. 

Premiss: Teorier om konfliktens natur visar på att motståndaren kommer att försöka 
bedöma, oavsett öppna källor eller särskild inhämtning, din motståndskraft och dina 
handlingar för att utifrån detta agera. 

Slutsats: Att både SIS och Info Ops strävade/strävar efter att skydda egen kritisk 
information beror på att det ligger i konfliktens natur att motståndaren agerar på 
tillgänglig data eller information och att skydda egen kritisk information reducerar 
motståndarens möjligheter till att få initiativet. 

6.3 LIKHETER AVSEENDE METOD 

Medias närvaro 

SIS: 

”Han påpekade också att den ökande nyhetsförmedlingen genom press och radio krävde 
en alldeles särskild uppmärksamhet från statens sida.” (Se sid. 9).  

Info Ops: 
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”Presstjänst som utgör en del av externinformationen svarar för kontakter med press, 
radio och TV samt ger underlag för publicering av artiklar, presskonferenser, 
pressorienteringar, pressmeddelande och massmediebevakning.” (Se sid. 22). 

Konfliktens natur: 

”Media och dess rapportering kan påverka konfliktens förlopp och utgång. Media 
dokumenterar konfliktens tillstånd och utveckling, men kan också, mer eller mindre 
omedvetet, utnyttjas av olika aktörer. Information är ett medel i krigföringen som 
exempelvis kan användas för att få folkopinionen att ta ställning i konflikten. I 
förlängningen kan detta påverka såväl politisk som militär handlingsfrihet. Media är 
således en aktör som bidrar till konfliktens komplexitet.” (Se sid. 4).  

Analys: 

Premiss: Både SIS och Info Ops ansåg/anser det viktigt att media rapporterar önskad 
data och information. 

Premiss: Teorier om konfliktens natur säger att bilden som förmedlas i media kan vara 
antingen till din fördel eller till din nackdel i en konflikt eftersom media är en stor källa 
för folket att skapa sig information.  

Slutsats: Att både SIS och Info Ops ansåg/anser media viktig beror på att media 
påverkar människor och en fördelaktig bild i media ger handlingsfrihet i en konflikt. 

Vilja och förståelse 

SIS: 

”På sista sidan redogörs för vad Informationsbyrån kallar samhällsanda. Här förklaras 
att det svenska folket måste, oavsett politisk åsikt eller bakgrund, sluta sig samman för 
att hantera den uppkomna situationen. Var och en måste vara beredda att göra 
uppoffringar, stora som små.” (Se sid. 14). 

”Vaksamhetskampanjen syftade till att motverka ryktesspridning och lösmynthet, samt 
att fästa uppmärksamhet på spioneri och stärka befolkningens moral.” (Se sid. 15). 

Info Ops: 

”Informationsoperationer syftar till att påverka viljan och förståelsen hos utvalda 
beslutsfattare eller andra målgrupper för att därigenom påverka deras handlande eller 
förmåga till handling.” (Se sid. 17). 

”Känslor (emotioner) och motivationsfaktorer, som bakomliggande faktorer att vilja 
uppnå ett specifikt mål, påverkar även vår kognitiva förmåga och kan bli avgörande för 
vilken information som tas in och hur den sedan behandlas.” (Se sid. 19). 

”Utifrån detta resonemang är det således möjligt att genom olika metoder påverka hur 
man vill att människan ska uppfatta omvärlden och därmed agera, såsom genom 
vilseledande information (kognition), skrämselpropaganda/hot (emotioner) eller genom 
att appellera till mänskliga svagheter och behov (motivation).” (Se sid. 19). 

Konfliktens natur: 

”Syftet med kampen är att bryta motståndarens vilja till fortsatt konfrontation.” (Se sid. 
3). 

”Genom att utnyttja mänsklig förmåga till varseblivning, omdöme, kreativitet och 
initiativ kan förutsättningarna för att hantera stridens osäkerhet och oordning 
förbättras.” (Se sid. 3). 
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”Människan är samhällets viktigaste tillgång. Hon är källan till både framgångar och 
misslyckanden. En människa som utsätts för stress kan uppvisa ett irrationellt beteende, 
exempelvis genom att i ett kritiskt skede i en konflikt fatta felaktiga beslut, vilka kan 
leda till förödande konsekvenser för alla inblandade parter. Avsaknad av utbildning, 
övning, erfarenheter eller information kan också bli avgörande och gränssättande 
faktorer som resulterar i ett misslyckande.” (Se sid. 4). 

Analys: 

Premiss: Både SIS och Info Ops strävade/strävar efter att påverka människors agerande 
genom att försöka att förändra deras vilja eller förståelse. 

Premiss: Teorier om konfliktens natur säger att människans förmåga till varseblivning 
påverkar hur man hanterar osäkerheten i en konflikt och att viljan är central för att 
människan ska fortsätta att kämpa. 

Slutsats: Genom att försöka att förändra människors vilja och förståelse strävade/strävar 
både SIS och Info Ops efter att påverka människors agerande genom att påverka deras 
vilja att fortsätta kampen eller hur de uppfattar situationen i en konflikt. 

Kunskap om målgruppen 

SIS: 

”Regering och myndigheter borde också skaffa sig kännedom om allmänhetens 
reaktioner. Byrån skulle därför följa oppositionen och pressens hållning gentemot 
myndigheternas vidtagna åtgärder och överväga dispositioner i tillrättaläggande syfte.” 
(Se sid. 9). 

”…samt övervakningen av alla slags skildringar från allmänheten, såsom genom 
tidningar, tidskrifter, böcker, muntliga föredrag, bilder, film, radio, grammofonskivor 
m.m.” (Se sid. 10). 

Info Ops: 

”Psyops kräver mycket god kunskap om de målgrupper som man avser att påverka. 
Delar av denna kunskap kan inhämtas via underrättelser, men en stor del kommer 
troligtvis att behöva införskaffas via i förväg upparbetade nätverk.” (Se sid. 20). 

Krigets natur: 

”Syftet med kampen är att bryta motståndarens vilja till fortsatt konfrontation.” (Se sid. 
3). 

”Genom att utnyttja mänsklig förmåga till varseblivning, omdöme, kreativitet och 
initiativ kan förutsättningarna för att hantera stridens osäkerhet och oordning 
förbättras.” (Se sid. 3). 

”Människan är samhällets viktigaste tillgång. Hon är källan till både framgångar och 
misslyckanden. En människa som utsätts för stress kan uppvisa ett irrationellt beteende, 
exempelvis genom att i ett kritiskt skede i en konflikt fatta felaktiga beslut, vilka kan 
leda till förödande konsekvenser för alla inblandade parter. Avsaknad av utbildning, 
övning, erfarenheter eller information kan också bli avgörande och gränssättande 
faktorer som resulterar i ett misslyckande.” (Se sid. 4). 

Analys: 

Premiss: Både SIS och Info Ops ansåg/anser att det är viktigt att ha god kunskap om sin 
målgrupp. 
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Premiss: Teorier om konfliktens natur säger att människans förmåga till varseblivning 
påverkar hur man hanterar osäkerheten i en konflikt och att viljan är central för att 
människan ska fortsätta att kämpa. 

Slutsats: Både SIS och Info Ops strävade/strävar efter att ha en god kunskap om 
målgruppens vilja och förståelse, eftersom det ökar möjligheten att påverka 
målgruppens agerande i konflikten. 

7 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

7.1 SLUTSATSER AVSEENDE MÅL 

Att både SIS och Info Ops hade/har som målsättning att påverka människor beror på att 
det är människor som avgör konflikters utgång. 

7.2 SLUTSATSER AVSEENDE SYFTEN 

Genom att förmedla ett enat budskap, olika budskap, ta bort eller lägga till data och 
information eller nyttja kombinationer av dessa, påverkade/påverkar SIS och Info Ops 
människors agerande då människan vill ha information som upplevs riktig och äkta för 
att utifrån den välja ett agerande. På motsvarande sätt vill militära staber kunna fatta 
sina beslut inför en operation, exempelvis opinionsbildning, på riktiga underrättelser. 

Att både SIS och Info Ops strävade/strävar efter att skydda egen kritisk information 
beror på att det ligger i konfliktens natur att motståndaren agerar på tillgänglig data eller 
information och att skydda egen kritisk information reducerar motståndarens 
möjligheter till att få initiativet. 

7.3 SLUTSATSER AVSEENDE METODER 

Att både SIS och Info Ops ansåg/anser media viktig beror på att media påverkar 
människor och en fördelaktig bild i media ger handlingsfrihet i en konflikt. 

Genom att försöka att förändra människors vilja och förståelse strävade/strävar både SIS 
och Info Ops efter att påverka människors agerande genom att påverka deras vilja att 
fortsätta kampen eller hur de uppfattar situationen i en konflikt. 

Både SIS och Info Ops strävade/strävar efter att ha en god kunskap om målgruppens 
vilja och förståelse, eftersom det ökar möjligheten att påverka målgruppens agerande i 
konflikten. 

7.4 DISKUSSION 

Som grund för denna diskussion måste jag reflektera över att Info Ops idag är en militär 
funktion för att påverka den militära utgången av en operation medan SIS var en 
funktion för att stärka samhället. Trots detta anser jag att det centrala i likheterna mellan 
SIS och Info Ops är att båda använde/använder data och information för att påverka ett 
agerande hos människor. Genom att påverka agerandet hos människorna i konflikten 
(kriget), kan man påverka utgången av konflikten (kriget). För att uppnå detta 
använde/använder sig både SIS och Info Ops av data och information, eftersom 
människor söker information som uppfattas som riktig för att försöka reducera den 
osäkerhet som upplevs i en konflikt (ett krig). Jag anser därför att likheterna mellan SIS 
och Info Ops går att koppla till konfliktens (krigets) natur. Denna uppsats visar på att 
det är möjligt att påverka människor med enbart information som anses vara riktig. 
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Denna uppsats nämner i princip inget om olikheterna mellan SIS och Info Ops. Min 
uppfattning är att olikheterna är minst lika många som likheterna. Idag har FM en 
annorlunda inriktning och världsbilden ser även den annorlunda ut. Jag tror att 
olikheterna framförallt har med konfliktens (krigets) karaktär att göra. Detta skulle 
kunna vara en ansats för vidare forskning. 

8 SAMMANFATTNING 

Under det första världskriget sneglade Sverige på de krigförande nationernas censur- 
och propagandaorganisationer och 1926 inleddes ett arbete med utgångspunkt från visst 
av Generalstaben insamlat material att utforma en svensk motsvarighet. Detta arbete 
resulterade senare i införandet av SIS under andra världskriget. Info Ops är idag ett 
relativt nytt begrepp, trots detta har FM sedan länge tillämpat principer som hör till 
detta område. 2007 fastställdes FM grundsyn Info Ops som beskriver vad Info Ops är 
och 2008 fastställdes FM H Info Ops som beskriver hur Info Ops blir en del av en 
operation. Trots att SIS och Info Ops är två olika saker uppfattar jag att det finns vissa 
likheter mellan Info Ops och den verksamhet som bedrevs genom SIS under andra 
världskriget. Världskartan har sedan andra världskrigets slut ritats om vid ett flertal 
tillfällen och en hel del skiljer sig då från nu. Avsikten med min uppsats är att jämföra 
den verksamhet som SIS genomförde med dagens Info Ops. 

Syftet med min uppsats är att försöka redogöra för om likheterna, som jag uppfattar det 
trots allt finns, mellan SIS och Info Ops kan ha att göra med konfliktens (krigets) natur. 

Det material som jag använt mig av utgörs till huvuddel av dels dokument hämtade ur 
SIS arkiv. Samt dels FM Grundsyn Info Ops och FM H Info Ops. Valet av material 
grundar sig i att dessa källor i största möjliga mån är samtida källor för respektive del i 
min uppsats. 

Delfrågor för min uppsats är följande: 

6. Vad är konfliktens (krigets) natur? 

7. Vilka var Statens Informationsstyrelse? 

8. Vilken verksamhet bedrev Statens Informationsstyrelse? 

9. Vad är Informationsoperationer? 

10. Vilken verksamhet bedrivs inom ramen för informationsoperationer? 

Huvudfrågorna för min uppsats är följande: 

5. Vilka likheter finns mellan den statliga informationsverksamheten som bedrevs 
av Statens Informationsstyrelse under andra världskriget och den verksamhet 
som idag bedrivs inom ramen för informationsoperationer? 

6. Kan likheterna kopplas till konfliktens (krigets) natur och i så fall hur? 

Som stöd för att analysera varför det finns likheter mellan SIS och Info Ops har jag valt 
att använda mig av teorier kring konfliktens (krigets) natur. 

Jag har tidsmässigt valt att avgränsa min uppsats till dels den tid som SIS och deras 
föregångare var verksamma (6 september 1939 till och med 30 juni 1945), efter det 
avvecklades alla SIS uppdrag. Den andra avgränsningen i tid rör Info Ops och sträcker 
sig från dagens datum och ca 15 år bakåt i tiden, det vill säga ungefär den tid då Info 
Ops varit aktuell inom FM. 

Jag har även valt att avgränsa innebörden av informationsoperationer till det som FM 
redogör för i sin doktrin och inget annat. Jag kommer bara att titta på vad Sverige och 
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FM idag skriver om Info Ops och inte vad Informationsoperationer innefattar för andra 
nationer. Fortsättningsvis så har jag valt att inte jämföra kampanjerna från andra 
världskriget med en operation som genomförts i nutid. Detta pga. att jag bedömer att 
dessa är sekretessbelagda och därför inte tillgängliga. Jag har även valt att avgränsa bort 
vissa verkansmedel för Info Ops (Telekrig, Dator- och nätverksoperationer, Övrig 
signalkrigföring, Fysisk bekämpning, Information Assurance samt Vilseledning) på 
grund av utrymmesskäl. En verksamhet som stödjer Info Ops har även den avgränsats 
bort av samma orsak (denna verksamhet är Civil-Militär samverkan). 

När det gäller likheter har jag valt att enbart titta på mål, syfte och metod. 

Slutligen så har jag valt att avgränsa innebörden av konfliktens (krigets) natur till de 
teorier som beskrivs i FM doktrin. 

Centrala begrepp för min uppsats är kampen mellan viljorna och konfliktens natur. 

För att besvara mina frågor har jag använt mig av följande tillvägagångssätt: 

För min inledande del av uppsatsen har jag använt metoden deskription.  

Metodiken jag använt mig av är arkiv- och litteraturstudier, vilket vanligen och även i 
mitt fall föregås av en litteratursökning. I min litteratursökning har jag sökt på Internet, i 
bibliotek, i bokförråd, i databaser och i bokhandlar. 

För den avslutande delen av min uppsats har jag använt mig av metoden komparation i 
syfte att finna likheter mellan SIS och Info Ops. 

För min slutledning har jag använt mig av deduktion. Deduktion innebär att man drar en 
logisk slutsats som betraktas som giltig om den är logiskt sammanhängande. 

Jag inleder min avhandling (i mitt andra kapitel) med att redogöra för vilka SIS var, vad 
de skulle göra och hur de kom till. SIS huvudsakliga uppgift löd enligt följande: 

”Informationsstyrelsens uppgift är att vid krig eller krigsfara, vari riket befinner sig, 
eller eljest under utomordentliga av krig föranledda förhållanden under Kungl. Maj:t 
handha ledningen av den erforderliga särskilda informationsverksamheten samt 
övervakningen av alla slags skildringar från allmänheten, såsom genom tidningar, 
tidskrifter, böcker, muntliga föredrag, bilder, film, radio, grammofonskivor m.m.” 

Därefter har jag ägnat varsitt kapitel åt två av de stora propagandakampanjerna som 
genomfördes i Sverige under andra världskriget för att konkret beskriva delar av den 
verksamhet som SIS bedrev under denna tid. Dessa två kampanjer var 
Tystnadskampanjen, 1939 och Vaksamhetskampanjen, 1941. Kampanjerna syftade till 
att motverka lösmynthet, uppmärksamma spionfrågan samt stärka befolkningens moral. 
Målgrupp för bägge dessa kampanjer var hela den svenska befolkningen. Därefter, i mitt 
femte kapitel beskriver jag grunderna för Info Ops och den verksamhet som bedrivs 
inom ramen för Info Ops. Definitionen av Info Ops är enligt följande: 

”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.” 

Informationsoperationer syftar till att påverka viljan och förståelsen hos utvalda 
beslutsfattare eller andra målgrupper för att därigenom påverka deras handlande eller 
förmåga till handling. Informationsoperationer kan även syfta till att direkt påverka 
motståndarens förmåga genom att begränsa dennes fysiska möjlighet till handlande. 
Informationsoperationer genomförs således i dessa två huvudspår (vilja och förståelse, 
samt förmåga). 
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Utifrån de likheter som jag funnit och efter min analys ser slutsatserna i min uppsats ut 
enligt följande: 

Påverka människors agerande 

Slutsats: Att både SIS och Info Ops hade/har som målsättning att påverka människor 
beror på att det är människor som avgör konflikters utgång. 

Koordinering och samordning 

Slutsats: Genom att förmedla ett enat budskap, olika budskap, ta bort eller lägga till data 
och information eller nyttja kombinationer av dessa, påverkade/påverkar SIS och Info 
Ops människors agerande då människan vill ha information som upplevs riktig och äkta 
för att utifrån den välja ett agerande. På motsvarande sätt vill militära staber kunna fatta 
sina beslut inför en operation, exempelvis opinionsbildning, på riktiga underrättelser. 

Skydd av egen information 

Slutsats: Att både SIS och Info Ops strävade/strävar efter att skydda egen kritisk 
information beror på att det ligger i konfliktens natur att motståndaren agerar på 
tillgänglig data eller information och att skydda egen kritisk information reducerar 
motståndarens möjligheter till att få initiativet. 

Medias närvaro 

Slutsats: Att både SIS och Info Ops ansåg/anser media viktig beror på att media 
påverkar människor och en fördelaktig bild i media ger handlingsfrihet i en konflikt. 

Vilja och förståelse 

Slutsats: Genom att försöka att förändra människors vilja och förståelse strävade/strävar 
både SIS och Info Ops efter att påverka människors agerande genom att påverka deras 
vilja att fortsätta kampen eller hur de uppfattar situationen i en konflikt. 

Kunskap om målgruppen 

Slutsats: Både SIS och Info Ops strävade/strävar efter att ha en god kunskap om 
målgruppens vilja och förståelse, eftersom det ökar möjligheten att påverka 
målgruppens agerande i konflikten. 

Uppsatsen avslutas därefter med en diskussion. 

Det centrala i likheterna mellan SIS och Info Ops är att båda använde/använder data och 
information för att påverka ett agerande hos människor. Genom att påverka agerandet 
hos människorna i konflikten (kriget), kan man påverka utgången av konflikten (kriget). 
För att uppnå detta använde/använder sig både SIS och Info Ops av data och 
information, eftersom människor söker information som uppfattas som riktig för att 
försöka reducera den osäkerhet som upplevs i en konflikt (ett krig). Jag anser att 
likheterna mellan SIS och Info Ops går att koppla till konfliktens (krigets) natur. Denna 
uppsats visar på att det är möjligt att påverka människor med enbart information som 
anses vara riktig. Denna uppsats nämner i princip inget om olikheterna mellan SIS och 
Info Ops. Min uppfattning är att olikheterna är minst lika många som likheterna. Jag 
tror att olikheterna framförallt har med konfliktens (krigets) karaktär att göra. Detta 
skulle kunna vara en ansats för vidare forskning. 
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