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Sammanfattning: 
Under det senaste 10-15 åren finns ett ökande inslag av särskilda förband och enheter för 
inhämtning av information och underrättelser från mänskliga källor i de insatsområden som 
Sverige skickar trupp till. Dessa förband kan vara av typen Field Humint Teams (FHT) eller 
National Intelligence Cells (NIC). Ökningen av denna typ av förband samt ökningen av det 
militära behovet av att agera i miljöer som präglas av kontakter med människor har skapat en 
ökad användning av det engelska uttrycket HUMINT (Human Intelligence) i den svenska 
militära vokabulären.  HUMINT och Personbaserad inhämtning (PBI) är det två begrepp som i 
Sverige används för att beskriva inhämtningen av information och underrättelser från mänskliga 
källor. I Försvarsmaktens Underrättelsehandbok - Förhandsutgåva (FM UndH Fu) från 2006 
används begreppet HUMINT trots sitt engelska ursprung och ingen tydlig svensk översättning är 
där gjord. De övriga underrättelsedisciplinerna är dock översatta till en svensk benämning. 
Begreppet personbaserad inhämtning nämns inte en enda gång i boken.   
 
Inom Försvarsmakten finns det dessutom olika uppfattningar om vad som är HUMINT och PBI 
eller vad det inte är. Dessa två begrepp används ibland lite slarvigt och jämställs ibland med 
varandra.  
 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att pröva hypotesen att de i Sverige vedertagna 
begreppen HUMINT och PBI uppfattas och värderas olika av individer och organisationer. 
Dessutom syftar uppsatsen till att jämföra de svenska definitionerna med andra försvarsmakter, 
organisationer och enskilda författares tolkningar av begreppen i syfte att utröna om dessa skiljer 
sig åt. Avslutningsvis syftar uppsatsen till att diskutera huruvida det har någon betydelse att 
begreppen tolkas olika. 
 
Nyckelord: 
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HUMINT- An analysis of the concept 

 
Abstract: 
Over the past 10-15 years there is an increasing feature of special units for collecting information 
and intelligence from human sources in the areas that Sweden sends its troops to. These units can 
be Field Humint Teams (FHT) or National Intelligence Cells (NICs). The increase in this type of 
units and the increase of the military need to operate in environments characterized by contact 
with humans have created a greater use of the English word HUMINT (Human Intelligence) in 
the Swedish military vocabulary. HUMINT and Personnel Based Collection (PBI), is the two 
concepts used in Sweden to describe the collection of information and intelligence from human 
sources. The Armed Forces Intelligence Handbook - Preliminary Edition (FM UndH Fu) from 
2006 uses the term HUMINT despite its English origins and no clear Swedish translation is done. 
The other intelligence disciplines, however, is translated into a Swedish names. The concept of 
personality-based Collection is not mentioned even once in this handbook.  
 
Within the Swedish Armed Forces, there are also some different conceptions about what 
HUMINT and PBI are and what its not. These two concepts are sometimes used a bit sloppy, and 
sometimes equated with each other.  
 
The overall purpose of this written composition is to try the hypothesis that the in Sweden 
commonly used terms of HUMINT and Personnel Based Collection (PBI) is understood and 
interpreted different by individuals and organisations. Second this composition aims to compare 
the Swedish definitions with other armed forces, organizations and authors to find out if there is 
any difference between them. Finally the purpose is to discus if any differences in the 
interpretations of the conception matters. 
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1. Inledning 
 
“If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles. 
If you know yourself but not the enemy, for every victory gained you will also suffer a defeat. 
If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle”. 

Sun Tzu 

1.1 Bakgrund 
Under det senaste 10-15 åren finns ett ökande inslag av särskilda förband och enheter för 
inhämtning av information och underrättelser från mänskliga källor i de insatsområden som 
Sverige skickar trupp till. Dessa förband kan vara av typen Field Humint Teams (FHT) eller 
National Intelligence Cells (NIC). Ökningen av denna typ av förband samt ökningen av det 
militära behovet av att agera i miljöer som präglas av kontakter med människor har skapat en 
ökad användning av det engelska uttrycket HUMINT (Human Intelligence) i den svenska 
militära vokabulären.  HUMINT och personbaserad inhämtning (PBI) är det två begrepp som 
i Sverige används för att beskriva inhämtningen av information och underrättelser från 
mänskliga källor. I Försvarsmaktens Underrättelsehandbok - Förhandsutgåva1 (FM UndH Fu) 
från 2006 används begreppet HUMINT trots sitt engelska ursprung och ingen tydlig svensk 
översättning är där gjord. De övriga underrättelsedisciplinerna2 är dock översatta till en 
svensk benämning. Begreppet personbaserad inhämtning nämns inte en enda gång i boken.   
 
Inom Försvarsmakten finns det dessutom olika uppfattningar om vad som är HUMINT och 
PBI eller vad det inte är. Dessa två begrepp används ibland lite slarvigt och jämställs ibland 
med varandra. Vidare finns det olika uppfattningar om vad som är HUMINT, något som jag 
själv upplevde under utbildningen inför och under pågående utlandstjänstgöring i Kosovo. 
Det finns t.ex. personer som anser att HUMINT och PBI bara kan och får utföras av särskilt 
utbildade förband och individer, medan det finns andra som anser att all inhämtning av 
information och underrättelser från människor är HUMINT. Denna diskrepans mellan hur 
man uppfattar HUMINT och PBI kan exemplifieras genom att säga att det endast är FHT3 
som bedriver HUMINT verksamhet i Kosovo (KFOR4). Eller bedriver alla som träffar och 
samtalar med lokalbefolkningen HUMINT i någon form.  

1.2 Problemformulering 
Finns det i Sverige en gemensam förståelse avseende HUMINT och PBI som begrepp? 
Uppfattas och värderas begreppen HUMINT och PBI olika i Sverige och internationellt? Vad 
kan en eventuell begreppsförvirring innebära ur den militära aspekten vid t.ex. internationella 
insatser? 

1.3 Syfte och hypotes 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att pröva hypotesen att de i Sverige vanligt 
förekommande och normalt använda begreppen HUMINT och PBI uppfattas och värderas 
olika av individer och organisationer. Dessutom syftar uppsatsen till att jämföra de svenska 
definitionerna med andra försvarsmakter, organisationer och enskilda men tongivande 
författares tolkningar av begreppen i syfte att utröna om dessa skiljer sig åt i sina tolkningar 
och beskrivningar av HUMINT och PBI som begrepp. Avslutningsvis syftar uppsatsen till att 

                                                
1 Försvarsmakten (2006), Försvarsmaktens Underrättelsehandbok- Förhandsutgåva, Stockholm 
2 ACINT, IMINT, MASINT, OSINT, RADINT, SIGINT, TECHINT. 
3 Field Humint Team 
4 Kosovo Force, NATO:s militära styrka i Kosovo enligt FN resolution 1244. 
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diskutera om begreppet HUMINT kan generaliseras samt huruvida det har någon betydelse att 
begreppen tolkas olika. 

1.4 Frågeställningar 
 

1. Vad innebär begreppen HUMINT och Personbaserad inhämtning? Detta främst 
avseende innebörd, metoder, begrepp och teorier i ett svenskt och internationellt 
sammanhang? 

2. Vad kännetecknar HUMINT i Sverige och internationellt och vilka är 
skillnaderna? 

3. Kan begreppet HUMINT generaliseras i syfte att skapa en teoretisk modell av 
begreppets innebörd? 

1.5 Tidigare forskning 
Under arbetet med denna uppsats har jag funnit att forskningen kring underrättelsetjänst är 
relativt omfattande men forskningen kring just begreppen HUMINT och personbaserad 
inhämtning är mycket bristfällig främst kopplat till omfattning. Detta beror delvis på det 
faktum att begreppet PBI är svenskt och används därmed endast i Sverige. Däremot finns en 
hel del litteratur och forskning kring vad som tolkas in och ingår i denna 
underrättelsedisciplin. I detta fall är även för- och nackdelar samt riskerna inom denna 
underrättelsedisciplin frekvent beskrivet. I övrigt finns en hel del litteratur kring främst kalla 
krigets kända och mindre kända personer inom underrättelsebranschen och deras livsöden. 
Dessa personers beskrivningar kring underrättelseinhämtning från mänskliga källor är inte 
kopplade till vad HUMINT är och hur begreppet definieras.  Deras skildringar beskriver 
vanligtvis de historiska aspekter på HUMINT, egna upplevda händelser samt beskrivningar av 
metoder, än just beskrivningar kopplade till hur begreppet HUMINT skall definieras. 
 
I samband med litteraturstudierna inför denna uppsats har författaren noterat att ingen av den 
studerade litteraturen innehåller någon forskning kring eller en beskrivning av vad en 
eventuell begreppsförvirring kan innebära för inblandad personal och organisationer.  

1.6 Metod och material 

1.6.1 Metod och urval 
Denna uppsats utgår ifrån en hypotes om att det råder en omfattande begreppsförvirring inom 
främst den svenska Försvarsmakten kring begreppen Human Intelligence (HUMINT) och 
Personbaserad inhämtning (PBI). Enligt Hallenberg, Ring, Rydén och Åselius i ”Om konsten 
att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt” från 2006 beskrivs teoriformen 
hypotes enligt följande: ”En hypotes är ett hjälpmedel för att bringa klarhet i något som man 
vill hålla för sant eller falskt” 5. Denna formulering har jag valt som grund att arbeta utifrån i 
min ansats, syftande till att antingen bekräfta eller falsifiera huruvida det råder en 
begreppsförvirring kring begreppen HUMINT och PBI. Den främsta anledningen till att jag 
valt att arbeta utifrån en hypotes, i stället för en teori i denna uppsats, härstammar främst från 
det faktum att det är svårt att finna, för ämnesvalet relevanta teoretiska modeller att utgå ifrån. 
Svårigheten har här varit att finna en teori som är ett generellt antagande kopplat till 

                                                
5 Hallenberg Jan, Ring Stefan, Rydén Birgitta, Åselius Gunnar (2006), Om konsten att tänka, granska och skriva 
på ett vetenskapligt sätt, Bokmanus, sid. 27 
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HUMINT, medan hypotesen i detta fall är ett antagande som är avgränsat i rumspannet dvs. 
studerad litteratur enligt Metodpraktikan6 från 2009. 
 
Denna uppsats kommer att argumentera för att det råder en begreppsförvirring avseende 
begreppen HUMINT och PBI i Sverige samt även internationellt. Denna begreppsförvirring 
finns i olika nivåer i inhämtningshänseende och inom vilka kontexter som begreppen 
förekommer. Vidare kommer jag att diskutera utifrån den för uppsatsen valda hypotesen, 
huruvida begreppsförvirringen påverkar den operativa förmågan eller inte, kan påverka de 
olika aktörerna som verkar inom området för HUMINT och dess uppdragsgivare.  
 
Inledningsvis kommer studien under avsnittet begreppsanalys att med en deskriptiv ansats att 
genomföra en begreppskritisk analys av begreppet HUMINT, där även begreppet 
personbaserad inhämtning (PBI) ingår. Denna analys kommer att ske utifrån en kvalitativ 
innehållsanalys av ett antal olika västerländska militära handböcker samt annan för ämnet 
relevant litteratur. Här har en eftersökning efter lämplig litteratur till uppsatsen genomförts för 
att finna litteratur där sök orden HUMINT, Human Intelligence eller personbaserad 
inhämtning återfinns. När sådan litteratur återfunnits har en fördjupad gallring skett för att 
identifiera den litteratur som definitionsmässigt beskriver HUMINT och PBI. 
 
Denna analys syftar till att beskriva hur begreppen HUMINT och Personbaserad inhämtning 
definieras och vad som tolkas in i begreppet avseende dess omfattning och innehåll. Efter 
dessa två avsnitt kommer dessutom ett antal olika inhämtningsmetoder och andra inom 
området vanligt förekommande begrepp att diskuteras, för att ge läsaren en bredare 
uppfattning om vad som kan karakteriseras som HUMINT. Syftet ligger här i att analysera om 
det även här råder en förvirring bland begreppen som i den studerade litteraturen förekommer 
inom HUMINT området.  
 
Därefter kommer begreppet HUMINT att deskriptivt diskuteras i syfte att utreda huruvida 
begreppet HUMINT kan generaliseras i syfte att skapa ett analysverktyg utifrån Michael 
Hermans HUMINT pyramid som beskriver HUMINT ur olika nivåer. 7 Dessa kan vara 
kopplade till definitioner, metoder, typ av källor mm.  
 
Slutligen redovisas slutsatserna ur uppsatsen i en avslutande diskussion, där huvudsyftet är att 
redovisa för läsaren huruvida hypotesen om att en begreppsförvirring råder eller inte. Vidare 
diskuteras huruvida den eventuella begreppsförvirringen har någon betydelse för svenska 
Försvarsmakten eller den operativa förmågan för den samma i ett insatsområde. Denna 
avslutande diskussion utgår dels från analysen i kapitel två och tre samt från författarens egna 
erfarenheter. Vidare förs ett resonemang kring problematiken med en eventuell 
begreppsförvirring kopplat till olika aktörer och dess samspel. I detta kapitel kommer även 
förslag på framtida forskning inom området HUMINT föreslås för läsaren. 
 
 
 
 

                                                
6 Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wängnerud Lena, Metodpraktikan, Vällingby, 2009, sid. 
39 
7 Herman Michael (1996), Intelligence power in peace and war, Cambridge, sid. 63 
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1.6.2 Material 
Inför denna studie har jag brett sökt efter litteratur som avhandlar HUMINT. Det har dock 
visat sig svårt att finna litteratur som endast inriktat sig på just ämnet HUMINT. Huvuddelen 
av litteraturen är av sådan karaktär att den främst beskriver vad som ingår i det allmänt breda 
begreppet HUMINT. Ett stort flertal av författare beskriver HUMINT utifrån sina egna 
erfarenheter inom olika underrättelsetjänster under kalla kriget men i princip inga väljer att 
beskriva sina definitioner eller andra begrepp som beskriver HUMINT och är därmed inte 
intressanta för denna studie.  
 
Av den valda litteraturen i denna studie så är det främst Michael Hermans bok Intelligence 
power in peace and war som valts som utgångspunkt för beskrivningen av HUMINT. De 
främsta motiven till detta är att boken används som kurslitteratur vid skolan och kan därför 
anses därför hålla sådan källkritisk nivå som i detta fall eftersträvas. Vidare härstammar den 
allmänt vedertagna HUMINT pyramiden från just Michael Herman, vilken är den modell som 
ligger till grund för utvecklingen av den HUMINT modell som redovisas senare i uppsatsen. 
Därefter har jag strävat efter att hitta litteratur med geografisk spridning i syfte att få en 
bredare bas i studien. Författarna har i princip alla ett förflutet inom underrättelsevärlden 
vilket gör att deras beskrivningar riskerar att ha tendenser som inte alltid kan spåras ur ett 
källkritiskt perspektiv. En annan svaghet hos en rad författare är att deras litteratur beskriver 
underrättelseinhämtning ur en annan historiskt kontext och kan därmed inte direkt kopplas till 
dagens konflikter. 
 
När det gäller de olika handböckerna som används i denna studie är dessa främst hämtade från 
västerländska försvarsmakter. Dessa handböckers vetenskapliga grund kan alltid diskuteras 
men det är inte denna veteskaplighet som eftersträvas i såväl studien som i de studerade 
handböckerna. Utan det rör sig främst om den beprövade erfarenheten och de vedertagna 
begreppen som redovisas i dessa dokument. 
 
Vidare har ett antal officiella skrivelser används i studien. Dessa är främst skrivelser som 
utgivits av svensk regering och riksdag samt den svenska polisen, varför dessa inte heller 
innehåller någon större grad av vetenskaplighet men är relevanta i sammanhanget för att 
återigen belysa hur begrepp och definitioner nyttjas. 
 
I något enstaka fall har material nyttjas som författaren endast har återfunnit via Internet. 
Dessa har endast nyttjas för att skapa en breddare bild av hur begreppen HUMINT och PBI 
används och definieras. 

1.7 Avgränsningar 
I denna uppsats har två uppenbara avgränsningar tidigt identifierats, dessa är; För det första 
har endast litteratur eller artiklar på svenska eller engelska används. För det andra har inga 
sekretessbelagda dokument eller annat hemligt underlag nyttjas i uppsatsen, då strävan från 
början av detta arbete har varit att slutprodukten skall vara öppen.  
 
Studien är i huvudsak inriktad på den militära aspekten av HUMINT och inte kopplad till den 
civila eller ekonomiska underrättelsevärlden, även om vissa paralleller diskuteras i texten. 
Dock förekommer vissa diskussioner kring den svenska polisens inhämtning via mänskliga 
källor.  
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I detta fall har inga brittiska handböcker nyttjas, då dessa allt för ofta är sekretessbelagda och 
därmed inte kan användas i denna uppsats. Dock bör påpekas att den brittiska handboken som 
beskriver HUMINT i stora drag påminner om de övriga handböckerna i sammanhanget. 8 
 
Någon djupgående analys av metoder, inhämtningstekniker och säkerhetstänkandet hos de 
enheter som bedriver inhämtningen har inte skett av två olika skäl. Det första skälet är att 
omfattningen i uppsatsen inte medger detta och att det inte heller ligger inom 
problemformuleringens område. Det andra och något mera självklara motivet till att detta 
delområde inom HUMINT inte diskuteras djupare är den sekretess som finns kring metoder 
och rutiner vid denna typ av inhämtning. 
 
Endast litteraturstudier har genomförts som grund för arbetet med uppsatsen, detta i syfte att 
begränsa även här begränsa uppsatsens omfång. 

1.8 Disposition 
I det inledande kapitlet av uppsatsen redovisas den problemformulering som utgör grunden 
för denna studie. Vidare redovisas det övergripande syftet och den hypotes som valts för att 
frågeställningarna, som presenteras i detta kapitel skall vara relevanta och kopplade till min 
problemformulering. I det första kapitlet ingår även en redovisning av vald metod genom hela 
uppsatsen samt vilken material med källkritik som används. I slutet av detta kapitel redovisas 
dessutom ett fåtal definitioner som genomsyrar hela uppsatsen och som kan vara otydliga eller 
okända för läsaren. Vidare presenteras en kortfattad redovisning av tidigare forskning inom 
det aktuella ämnesområdet. 
 
I kapitel två redovisas själva begreppsanalysen av de två olika huvudbegreppen i denna 
uppsats. Dessa två huvudbegrepp är Human Intelligence (HUMINT) och personbaserad 
inhämtning (PBI). Sammanfattningen och de viktigaste slutsatserna från detta kapitel 
redovisas i kapitel fem för att där diskutera huruvida en begreppsförvirring råder. I detta 
kapitel besvaras frågeställning ett. 
 
I det tredje kapitlet redovisas olika metoder, tekniker och definitioner kring hur HUMINT och 
PBI kan bedrivas genom ett antal olika beskrivningar hämtade från andra författare och 
handböcker. Även här sammanfattas och diskuteras detta kapitel i uppsatsens femte och sista 
kapitel. I detta kapitel besvaras frågeställning två. 
 
I det fjärde kapitlet beskrivs en vidareutveckling av Michael Hermans HUMINT pyramid som 
kan användas som ett analysverktyg för att tydligare beskriva de olika nivåerna och begreppen 
inom HUMINT. I detta kapitel besvaras frågeställning tre. 
 
I det femte och avslutande kapitlet görs en syntes och sammanfattning av hela studien 
syftandes till att redovisa huruvida det råder en begreppsförvirring och vilka eventuella 
konsekvenser detta har. I detta kapitel diskuteras dessutom huruvida en eventuell 
begreppsförvirring har någon betydelse för Försvarsmakten och dess samverkan med andra 
organisationer och nationer, främst utifrån författarens sammanfattande diskussion kopplat till 
de tidigare diskuterade kapitlen. Vidare kommer i detta kapitel förslag på vidare forskning 
inom detta område att presenteras. 
 

                                                
8 Ministry of Defence (2007), (Restricted), AC 71869 Field Army ISTAR Handbook 
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Avslutningsvis kommer all i uppsatsen förekommande litteratur, artiklar, handböcker mm att 
redovisas. 

1.9 Definitioner 

1.9.1 Inhämtare 
Inhämtare är i denna uppsats samlingsnamnet på den person som genom sina kontakter med 
andra personer inhämtar den information som utgör grunden för HUMINT. Uttrycket är inte 
allmänt vedertaget, men är i sammanhanget neutralt, då ett antal andra utryck förekommer 
som beskriver just den inhämtande personen. Därför förekommer uttrycket inhämtare vid 
tillfällen där något särskilt kontext saknas och ingen annan beskrivning finns beskriven. 

1.9.2 Källa 
Källa är ett ord som i svenska språket har flera betydelser. Det kan vara t.ex. en källa med 
vatten och en källa till information. Begreppet källa används i uppsatsen för att benämna 
informationslämnare i vidare bemärkelse medan ett antal andra begrepp som redovisas i 
uppsatsen beskriver olika typer av uppgiftslämnare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Sid 10 (35) 
   

10 (35) 

2. Begreppsanalys  
 
”Vetskap får man inte av gudarna, genom liknelser eller experiment utan från den som 
känner till fiendens situation” 
      Sun Tzu 

2.1 HUMINT 
I FM UndH Fu delas metoderna för inhämtning in i åtta olika underrättelsediscipliner. Denna 
indelning är främst kopplad till den typ av produkt som inhämtningen har givit för handen 
men benämningen i discipliner kan även användas för att namnge en specifik gren inom 
underrättelseområdet. Indelningen av underrättelser i olika discipliner är inte något som är 
globalt fastställt utan kan skilja sig från nation till nation eller inom olika typer av 
organisationer. Sverige har i FM UndH FU valt att använda den indelning som förekommer 
inom NATO. Dessa åtta underrättelsediscipliner är:9 
 

 Aucoustic Intelligence (ACINT), akustiska underrättelser. 
 Human Intelligence (HUMINT) 
 Imagery Intelligence (IMINT), bildunderrättelser 
 Measurement and Signature Intelligence (MASINT), signaturunderrättelser 
 Open Source Intelligence (OSINT), underrättelser från öppna källor 
 Radar Intelligence (RADINT), radarunderrättelser 
 Signals Intelligence (SIGINT), signalunderrättelser 
 Technical Intelligence (TECHINT), tekniska underrättelser 

 
Underrättelsedisciplinen HUMINT har i FM UndH FU ingen svensk översättning i detta 
kapitel, vilket alla de övriga disciplinerna har. Däremot framkommer en svensk översättning 
senare i boken som lyder, ”Underrättelser från mänskliga källor”. 10 Denna svenska 
definition känns för långt för ett sammanfattande namn och därför kommer benämningen 
även fortsättningsvis i denna studie att vara det engelska ordet HUMINT för att beskriva 
denna disciplin.  
 
Här kommer nu en rad olika författare och handböcker som avhandlar begreppet HUMINT att 
analyseras utifrån hur begreppet HUMINT valts att översättas, tolkas och definieras. 
 
HUMINT definieras i FM UndH FU enligt följande ”Med HUMINT avses underrättelser från 
bearbetning av information inhämtad genom mänskliga källor”.11 Denna form av inhämtning 
kan vara av mycket enkel karaktär där samtal med lokalbefolkning på enskild soldatnivå kan 
vara ett exempel och ett annat exempel kan vara ända upp till nivån där källdrivning 
genomföres av särskilt utbildad personal. Handboken pekar på ett antal för- och nackdelar 
med HUMINT. De klart största fördelarna med HUMINT är att genom denna disciplin kan 
man inhämta intentioner och avsikter hos en motståndare, vilket normalt inte är möjlig med 
de andra disciplinerna då dessa inte interagerar med individerna på samma sätt som vid ett 
mänskligt möte. 12 En annan fördel med HUMINT är att den kan genomföras i alla typer av 

                                                
9 Försvarsmakten (2006), Försvarsmaktens Underrättelsehandbok- Förhandsutgåva, Stockholm, sid. 41 
10 Ibid, sid. 88 
11 Ibid, sid. 42 
12 Ibid, sid. 43 
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konflikter, miljöer och konfliktnivåer under förutsättning att kontakter med mänskliga källor 
är möjliga.13 
De nackdelar som är redovisade i FM UndH FU är främst att HUMINT ofta är väldigt resurs- 
och tidskrävande.14 Med detta menas att för att få ett resultat krävs att personal avdelas över 
lång tid i ett specifikt område och att utbildning måste genomföras då HUMINT skall 
bedrivas på nivån för källdrivning och kontakthantering vilket kommer att hanteras senare i 
avsnittet begreppsförklaring. Dock är den största nackdelen med HUMINT det faktum att 
riskerna för de olika aktörerna kan bli väldigt höga, både för inhämtningspersonalen och hos 
dem som lämnar informationen. Denna risk måste alltid beaktas och minimeras vilket även 
detta bidrar till att HUMINT blir tids och resurskrävande.  
 
I handboken framkommer att begreppet HUMINT även kan användas för att beskriva 
verksamheten som syftar till att skapa just HUMINT. 15 Detta kan vara en bidragande orsak 
till en viss begreppsförvirring då begreppet HUMINT beskriver en produkt, en metod och en 
verksamhet. 
 
Författaren Michel Herman beskriver kortfattat att ”HUMINT är underrättelser erhållna från 
människor”. 16 Herman beskriver HUMINT som en relativt billig variant av inhämtning som 
dessutom den äldsta av underrättelsedisciplinerna. Denna beskrivning om att HUMINT är den 
äldsta formen av underrättelseinhämtning delas av Johnson och Wirtz i boken Intelligence 
and national security.17 
 
Vidare gör Herman en indelning mellan freds- och krigstids HUMINT där han använder 
HUMINT pyramiden (se nedan) för att beskriva det fredstida HUMINT källorna. Det 
krigstida HUMINT menar Herman främst är kopplat till förhör och samtal med flyktingar. 
HUMINT i dagens pågående militära operationer placerar Herman under begreppet 
”Battlefield Intelligence” och att detta inte kan kopplas samman med hans syn på den fredstida 
HUMINT pyramiden. 18 Hermans fokus ligger i sin beskrivning av HUMINT därför på en 
högre och mera fredstida nivå i hans pyramid där agenter, spioner och kontakter samt andra 
mera känsliga källor till information beskrivs. I sin helhet beskriver inte Herman HUMINT ur 
stridsfältsperspektivet utan han fokuserar det fredstida HUMINT.  
 
 

                                                
13 Försvarsmakten (2006), Försvarsmaktens Underrättelsehandbok- Förhandsutgåva, Stockholm, sid. 43 
14 Ibid, sid. 43 
15 Ibid, sid. 88 
16 Herman Michael (1996), Intelligence power in peace and war, Cambridge, sid. 61 
17 Johnson Loch K and Wirtz James J (2008), Intelligence and national security, Oxford, sid. 53 
18 Herman Michael (1996), Intelligence power in peace and war, Cambridge, sid. 62 
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Figur 1, Michael Herman’s HUMINT pyramid.19 
 
Wilhelm Agrell är ännu mera kortfattad i sin beskrivning av HUMINT i sin bok; i konsten att 
gissa rätt. Där beskriver han HUMINT som ”mänsklig insamling”. 20 Agrell placerar därmed 
HUMINT som begrepp endast som en form eller metod för insamling som är det ord Agrell 
använder. Denna insamling av information delas enligt Agrell upp i två huvudsakliga delar: 
mänsklig insamling och teknisk insamling. 21 Den mänskliga insamlingen delar han vidare 
upp i insamling i direkt eller indirekt form och skillnader i om källan är öppen, hemlig eller 
sluten. Agrell påpekar dessutom att HUMINT och teknisk insamling inte är entydigt delbara 
där t.ex. foton eller inspelningar trots att de kommer från mänskliga källor är det resultatet av 
en teknisk insamling. 22 
 
I Agrells text om mänsklig insamling har han använt sig av Michael Hermans HUMINT 
pyramid för att tydligare förklara sammanhanget mellan tillgängligheten, behovet av skydd, 
informationspotential samt kvalitet från pyramidens topp till botten. 23 
 
Författarna Lennart Frick och Lars Rosander beskriver även de HUMINT som en 
inhämtningsform då de skriver ”direktinhämtning genom personer” i sin bok Det vakande 
ögat. 24 Begreppet HUMINT beskrivs inte närmare än att det rör sig spioner, kunskapare, 
agenter och andra uppgiftslämnare som genom historien varit ett viktigt inslag i 
underrättelsetjänsten. 
  
Israelen Boaz Ganors definition av HUMINT i sin bok; The Counter Terrorism Puzzle är: 
”Humint” – Intelligence gathering using human sources”. 25 Denna kortfattade definition är 
lika kortfattad som Agrells och nästan likadan i sin översättning. 
 
 
 
 

                                                
19 Herman Michael (1996), Intelligence power in peace and war, Cambridge, sid. 63 
20 Agrell Wilhelm (1998), Konsten att gissa rätt, Lund, sid. 83 
21 Ibid, sid. 82 
22 Ibid, sid. 83 
23 Ibid, sid. 86 
24 Frick Lennart W & Rosander Lars (1999) Det vakande ögat, Historiska media, Lund, sid. 10 
25 Ganor Boaz (2005), The counter terrorism puzzle: a guide for decision makers, Transaction publichers, New 
Jersey, sid. 50 
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Författarna Peter Gill och Mark Phythian beskriver i sin bok Intelligence in an Insecure 
World, HUMINT utifrån vilken typ av källor som används för inhämtningen av information. 
Härmed beskrivs HUMINT som en form av inhämtning genom ett antal olika källor som kan 
vara både öppna eller hemliga. 26 
 
I den amerikanska handboken för Human Intelligence Collection Operations (FM 2-22.3) 
definierar man HUMINT enligt följande: 
 
”HUMINT is the collection of information by a trained HUMINT collector, from people and 
their associated documents and media source to identify elements, intentions, composition, 
strength, dispositions, tactics, equipment, personnel, and capabilities. It uses human sources 
as a tool and a variety of collection methods, both passively and actively, to gather 
information to satisfy the commander’s intelligence requirements and cross-cue other 
intelligence disciplines”. 27 
 
Även denna definition av HUMINT är kopplad i likhet med både Agrell och Herman till 
inhämtningen av information. Dock är denna handbok mycket tydlig på att det endast är 
särskilt utbildad personal som bedriver HUMINT som inhämtningsform.28 Något som t.ex. 
FM UndH FU tydligt beskriver kan ske på alla olika nivåer ända ner till enskild soldats. I FM 
34-8-2 Intelligence Officers Handbook står det tydligt att ”Varje soldat är ett viktigt HUMINT 
inhämtnings resurs”29 och i Georges Frangias publikation på FOI:s hemsida beskrivs att 
HUMINT genomföres ända nere på skyttekompani nivå i syfte att inhämta avsikter och 
attityder hos motståndaren.30 Dessa två dokument strider då emot definitionen i handboken 
HUMINT Intelligence Collection Operations, om att endast särskilt utbildad personal får 
bedriva HUMINT verksamhet. 
 
Den amerikanska underrättelsehandboken FM-2 Intelligence från 2009 anger liknande 
definitioner som i Human Intelligence Collector Operations för att beskriva inhämtaren och 
källorna medan själva begreppet HUMINT endast beskrivs som: 
 
”Humint is a category of intelligence derived from information collected and provided by 
human sources”31 
 
Den kanadensiska motsvarigheten till den amerikanska handboken Human Intelligence 
Collector Operations benämns på ett snarlikt sätt. Den kallas Human Intelligence (HUMINT) 
Operations. I den handboken beskrivs HUMINT enligt följande: 
 
”Human intelligence is defined as ”a category of intelligence derived from information 
collected and provided by human sources.” More then that, HUMINT represent a specific 
capability for collection, a process of human interaction and an intelligence product.”32 
 
Definitionens första del”a category of intelligence derived from information collected and 
provided by human source” är som hämtad ur NATOs AAP-6 NATO Glossary of terms and 
                                                
26 Gill Peter och Phythian Mark (2006), Intelligence in an Insecure World, Cambridge, sid. 64-65 
27 Department of the Army (2006), FM 2-22.3 Human Intelligence Collector Operations, Washington DC, sid.1-
4 
28 Ibid 
29 Department of the Army (1998), FM 34-8-2  Intelligence Officers Handbook, Washington DC, sid.C-6 
30 FOI Rapport http://www.foi.se/FOI/templates/page___1187.aspx  
31 Department of the Army (2009), FM 2  Intelligence-Final draft, Washington DC, sid.7-1 
32 Defence Nationale (2003), B-GL-357-002/FP-001 Human Intelligence (HUMINT) Operations, Canada, sid. 2 
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Definitions. 33 Denna definition känns även igen från Michel Hermans beskrivning av 
begreppet. I den avslutande delen av definitionen beskrivs HUMINT som såväl inhämtning 
som den mänskliga interaktionen samt en underrättelse produkt. Denna tredelade innebörd 
känner man igen från FM UndH Fu och den kan även här skapa viss förvirring. 
 
NATOs egna doktrin för underrättelse och säkerhetsunderrättelsetjänst AJP 2 beskriver 
HUMINT enligt följande: 
 
”Human Intelligence (HUMINT) is ‘A category of intelligence collected and provided by 
human sources’.11 HUMINT can be achieved either in a covert (clandestine) or in a non-
covert operation. Covered operations are conducted by Intelligence Agencies. Forces in the 
JOA usually conduct non-covert operations in accordance with national law.”34 
 
För att ytterliggare lägga till lite förvirring i begreppet HUMINT, har författaren Walter 
Laqueur valt att skriva att öppen HUMINT även omfattar tillgänglig information och 
underrättelser från böcker, veckotidningar, dagstidningar samt radio sändningar35. Detta 
utöver den annars vanliga beskrivningen som kopplas till diplomatiska källor och resenärer. 
Laqueur är därmed den ända av de studerade författarna som kopplar begreppet HUMINT till 
det som övrig studerad litteratur och handböcker normalt definierar som OSINT dvs. 
underrättelser från öppna källor.36 
 
Även den svenska polisen arbetar med information och underrättelser från mänskliga källor. I 
SOU 1999:66 Signalspaning för polisiära behov beskrivs HUMINT som att information 
inhämtas genom olika metoder och från olika källor t.ex. från personer (HUMINT – Human 
Intelligence) .37 Denna definition är inte särskilt avvikande från övriga definitioner av 
HUMINT, dock visar detta på en oförmåga hos regeringskansliet att i sina dokument renodla 
begreppen. I nästa kapitel kommer begreppet personbaserad inhämtning att analyseras och där 
framkommer det att regeringen i sina propositioner och övriga dokument frekvent blandar 
mellan begreppet HUMINT och personbaserad inhämtning och ibland jämställer dessa. 

2.3 PBI 
Efter att en analys av begreppet HUMINT genomförts i det föregående kapitlet skall vi nu 
titta lite närmare på hur begreppet personbaserad inhämtning (PBI) definieras i litteratur och 
andra källor. Detta i syfte att påvisa om skillnader och otydligheter föreligger. Detta kapitel 
tillsammans med det föregående som avhandlar HUMINT, ligger sedan till grund för 
diskussionen om huruvida det råder en begreppsförvirring eller inte. 
 
Personbaserad inhämtning eller PBI som det normalt förkortas i Sverige är det vanligast 
förekommande svenska benämningen på HUMINT. Detta begrepp personbaserad inhämtning 
är en av orsakerna till att en viss begreppsförvirring råder i Sverige. Då man internationellt 
och även inom Sverige använder det vedertagna begreppet HUMINT. Nedan redovisas några 
exempel på hur begreppet personbaserad inhämtning definieras i svensk litteratur och 
dokument. 
 

                                                
33 NATO (2009), AAP-6 NATO glossary of terms and definitions, sid. 2-H-5 
34 NATO (2003), AJP 2 Allied Joint Intelligence, Counter Intelligence and Security Doctrine, sid. 1-2-5 
35 Laqueur Walter (1995), The uses and limits of intelligence, New Jersey, sid. 22 
36 Försvarsmakten (2006), Försvarsmaktens Underrättelsehandbok- Förhandsutgåva, Stockholm, sid. 44-45 
37 SOU 1999:66 (1999), Signalspaning för polisiära behov, Stockholm, sid. 78 
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Jerker Widén och Jan Ångström beskriver i sin bok Militärteorins grunder HUMINT som 
personbaserad inhämtning kopplat till vikten av spioner och informatörer som en viktig del i 
militära operationer.38 Härmed beskrivs begreppet HUMINT som endast inhämtningsformen 
av information och inte produkten eller verksamheten. Denna kortfattade definition motiveras 
inte djupare än så, utan antas därmed av författarna vara ett vedertaget begrepp och att 
begreppen är jämförbara.  
 
I Regeringens betänkande Underrättelsetjänsten – En översyn från 1999 beskrivs att 
inhämtning av rådata kan ske genom personbaserad inhämtning, öppet och hemligt genom s.k. 
HUMINT.39 I detta betänkande bedrivs den öppna inhämtningen genom diplomater och 
attachéer och genom samtal med avhoppare och flyktingar mm. Den hemliga delen av PBI/ 
HUMINT bedrivs genom agentverksamhet och underrättelsesamverkan med andra nationer 
och organisationer.40 Här framgår inte någon direkt definition av begreppet HUMINT utan en 
översättning från engelska till svenska som beskriver HUMINT enligt följande: 
”underrättelseinhämtning genom människor - samtal, agentverksamhet m.m.”41 Dock har 
man valt att i texten jämställa begreppet PBI med HUMINT vilket i detta fall endast pekar 
mot att begreppet HUMINT används för att beskriva inhämtningen och inte produkten eller 
verksamheten. Detta jämställande mellan HUMINT och PBI har även Försvarsdepartement 
gjort i Ds 2005:30, En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet.42 I denna text har en rak 
översättning gjorts från engelskans HUMINT till svenskans personbaserad inhämtning. 
 
Sveriges regering och Riksdag är otydliga i sina dokument i frågan om vad som är HUMINT 
och personbaserad inhämtning. Det framgår bland annat i Regeringens proposition 
2006/07:63 - En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet att det inom Försvarsmakten finns 
en enhet som benämns KSI (kontoret för särskild inhämtning). Denna enhet har till uppgift att 
bedriva personbaserad inhämtning.43 Det framgår dock inte i denna text huruvida KSI är den 
enda enhet som bedriver personbaserad inhämtning inom Försvarsmakten. I samma 
proposition beskrivs att KSI som den enda enhet inom Försvarsmakten bedriver 
personbaserad inhämtning med särskilda metoder.44 Dessa metoder redovisas av naturliga skäl 
inte i propositionen, men här kan man spåra en otydlighet i vad som är vad. Det kan därför 
uppfattas som att KSI bedriver både personbaserad inhämtning och personbaserad inhämtning 
med särskilda metoder. I propositionen beskrivs dock denna inhämtning med särskilda 
metoder som: ”inhämtning genom förfaringssätt som det inte ankommer på andra 
underrättelseorgan att använda”.45 Denna definition anspelar på att personbaserad 
inhämtning med särskilda metoder endast genomföres av just KSI och att skillnaden mot 
övrig personbaserad inhämtning är det högre kravet på sekretesskydd för både operatören och 
källan46. Detta gör det troligt att anta att då rör det sig om inhämtning mot källorna högst upp i 
Hermans HUMINT pyramid (se sidan 11). I Försvarsdepartementets dokument Ds 2005:50 
beskrivs att KSI endast bedriver inhämtning direkt via enskilda personer s.k. personbaserad 

                                                
38 Widén Jerker & Ångström Jan (2005), Militärteorins grunder, Stockholm, sid. 109 
39 SOU 1999:37 (1999), Regeringens betänkande Underrättelsetjänsten – En översyn, Stockholm, sid. 65 
40 Ibid 
41 Ibid, sid. 9 
42 Försvarsdepartementet (2005), Ds 2005:30 En anpassad Försvarsunderrättelseverksamhet, Stockholm, sid. 11 
43 Regeringskansliet (2007), Regeringens proposition 2006/07:63 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet, 
Stockholm, sid. 56 
44 Ibid, sid. 20  
45 Ibid, sid. 56 
46 SOU 1999:37 (1999), Regeringens betänkande Underrättelsetjänsten – En översyn, Stockholm, sid. 127 



  Sid 16 (35) 
   

16 (35) 

inhämtning och att dess inhämtade material överlämnas till Militära Underrättelse- och 
säkerhetstjänsten (MUST) där den bearbetas med övrig inhämtat underrättelse material.47  
 
Denna text tillsammans med beskrivningen i SOU enligt följande: ”En viktig metod för 
underrättelseinhämtning är personbaserad inhämtning med särskilda metoder. Sådan 
inhämtning utförs av Kontoret för särskild inhämtning (KSI). Uppgifter hämtas även in av 
andra enheter i Försvarsmakten.”48 visar att regeringskansliet stundtals delar upp den 
personbaserade inhämtningen i två delar där, KSI står för den personbaserade inhämtningen 
med särskilda metoder och övriga delar av Försvarsmakten bedriver ”vanlig” personbaserad 
inhämtning. 
 
Även inom Försvarsmakten är otydligheten påtaglig. På Försvarsmaktens Underrättelse- och 
Säkerhets Centrums (FM UndsäkC) hemsida finner man en definition som beskriver 
personbaserad inhämtning som HUMINT inom ramen för rekrytering av tolkar till 
Försvarsmakten. I denna rekrytering påpekar FM UndsäkC att möjligheterna finns att man 
kan ”bredda sig inom underrättelsetjänsten mot t.ex. Human Intelligence (personbaserad 
inhämtning)” genom arbetet inom Försvarsmaktens underrättelsetjänst. 49 Härvid definieras 
begreppet personbaserad inhämtning som en verksamhet eller yrkesinriktning. I ett annat av 
FM UndsäkC utgivet dokument definieras personbaserad inhämtning enligt följande:  
 
”PBI (personbaserad inhämtning) – underrättelsetjänst med utgångspunkt i kontakter mellan 
människor, till exempel utfrågning av civilbefolkning.” 50 
 
I denna av FM UndsäkC utgivna text beskriver man att Tolkskolans verksamhet har 
förändrats, från den tidigare huvudverksamheten förhörstjänst av krigsfångar till just 
personbaserad inhämtning kopplat mot civilbefolkning. Båda dessa verksamheter som FM 
UndsäkC beskriver är fortfarande inom ramen för exempelvis Michael Hermans HUMINT 
pyramid, där både förhör av krigsfångar och samtal med lokalbefolkning tolkas in i begreppet 
HUMINT. Detta tyder då på att man inom FM UndsäkC inte är på det klara med hur 
begreppen personbaserad inhämtning och HUMINT definieras och skall användas. 
 
För att ytterliggare krångla till begreppen något så beskriver en FOI rapport från 2006 ”att 
vikten idag ligger på att kunna samla in och bearbeta Humint (Human Intelligence dvs. 
personbaserad inhämtning) snarare än ren teknisk sensorinformation.”51 Detta exempel på 
rak översättning visar på begreppsproblematiken, då det inte går att översätta insamlandet och 
bearbetningen av HUMINT, som här tolkas som produkten eller själva underrättelsen, och 
den personbaserade inhämtning som i detta sammanhang beskriver inhämtningsformen. 
 
 
 
 
 

                                                
47 Försvarsdepartementet (2005), Ds 2005:50 Personuppgiftsbehandling hos Försvarsmakten och Försvarets 
radioanstalt, Stockholm, sid. 49 
48 SOU 2007:22 (2007), Skyddet av den personliga integriteten – Kartläggning och analys, Stockholm, sid. 249 
49 http://www.mil.se/sv/Rekrytering/Bli-officer/Funktioner/UndSak/Sprakofficertolk/ 
50 http://www.militartolkar.org/cpg1410/albums/tforsvar//varnplikt-tolksolan.pdf 
51 http://www.foi.se/upload/projects/fusion/FOI-R--2164--SE.pdf  
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3. Andra förekommande begrepp och metoder inom HUMINT? 
 
”Det bästa är att veta vad man letar efter innan man börjar leta efter det”. 
     

Nalle Puh 

3.1 Andra begrepp inom HUMINT 
Inom området HUMINT finns och används ett stort antal olika begrepp som i många fall 
beskriver samma sak. Dessa begrepp har olika nationella ursprung varför det stundtals kan 
uppfattas som förvirrande då flera begrepp beskriver samma sak. I detta kapitel kommer 
HUMINT att presenteras djupare för läsaren i syfte att ge läsaren en bredare bild av vad som 
kan ingå i begreppet HUMINT. 
 
Om vi då börjar med begrepp som förknippas med själva källan som lämnar informationen till 
en inhämtande person finns ett antal olika benämningar på denna källa. Ord som källa, 
kontakt, informatör, infiltratör, kunskapare mm används vanligtvis inom den svenska 
Försvarsmakten och vid den svenska polisen. I detta sammanhang är det begreppen källa och 
kontakt som används inom Försvarsmakten medan polisen använder sig av begreppen 
informatör och infiltratör.52 Begreppet källa är vedertaget en rekryterad person som genom 
uppdrag lämnar information till inhämtaren, medan en kontakt är en person som frivilligt 
delger information. Den amerikanska definitionen av källa är just engelskans source,53 någon 
indelning av källorna som i Sverige är därmed inte gjord i exempelvis de amerikanska 
handböckerna. Däremot beskriver den amerikanske Överstelöjtnanten Charles W “Bill” 
Innocenti i sin artikel Direct support HUMINT in Operation Iraqi Freedom tre olika typer av 
HUMINT källor. Han har i sin text delat upp kontakterna i tre olika nivåer:54 
 

1. One-time contacts (sv. översättning: engångskontakter) 
Engångskontakter är personer som vid endast ett tillfälle lämnar information 
till en inhämtare. Det kan härvid röra sig om människor som lämnar 
information till en patrull eller personalen vid en Mobile Checkpiont (MCP) 
eller information som lämnas vid ett förhör med en omhändertagen person. 

 
2. Continuous contacts (sv. översättning: kontinuerliga kontakter) 

Kontinuerliga kontakter är personer som återkommande lämnar information 
till inhämtare. Dock får inte inhämtare ge uppgifter till varken den 
kontinuerliga kontakten eller engångskontakten. Inhämtare kan här endast 
uppmana eller medvetandegöra för kontakten vad som är intressant för 
inhämtaren. 

 
3. Formal contacts (sv. översättning: formella kontakter) 

I denna avslutande nivå beskrivs de kontakter som genom någon form 
överenskommelse med inhämtaren som lämnar information som inhämtaren 
har uppdragit dem att inhämta och överlämna. Denna kategori av kontakter 
menar Innocenti hanteras endast genom särskilda bestämmelser.  

                                                
52 RPSFS 2007:5 FAP 490-1 (2007), Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användandet av 
informatörer, sid. 1 
53 Department of the Army (2006), FM 2-22.3 Human Intelligence Collector Operations, Washington DC, sid.1-
4 
54 Innocenti Charles W (2009), Direct support HUMINT in Operation Iraqi Freedom, Military Review, May-
June, sid. 50 
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I den kanadensiska armens handbok görs även där en tredelad uppdelning av källorna. I 
beskrivningen av olika typerna av källor han man valt att klassificera källorna utifrån hur 
många gånger en inhämtare har träffat kontakten. I denna handbok beskrivs den kanadensiska 
synen på källor enligt följande nedan:55 
 

1. Target (sv. översättning: mål eller mål person) 
Begreppet mål person används för att beskriva en individ som har 
identifierats som en potentiell källa men som man ännu inte har träffat, 
eller en person som är under utvärdering för att kunna användas som 
källa eller inte. 

 
2. Contact (sv. översättning: kontakt) 

En kontakt är en person som man har träffas, regelbundet eller 
oregelbundet, vid minst ett tillfälle. Denna kontakt har därmed tidigare 
bedömts inneha kunskaper och information som är av intresse. 
 

3. Agent (sv. översättning: Agent eller källa) 
En agent däremot är en person som är rekryterad och genom uppdrag 
kontrolleras av en särskilt utbildad handledare, operatör eller hanterare. 
En agent kan vara en kontakt som förts över till en organisation för 
källhantering. I Sverige benämns ofta denna typ av källa för just källa 
och här krockar då svenskans allmänna benämning av källa, som normalt 
beskriver alla olika former av källor för inhämtning av information, inte 
bara kopplat till HUMINT. Inom ramen för HUMINT är begreppet källa 
främst kopplat till den individ som levererar information och hanteras av 
en särskilt utbildad person för ändamålet, medan begreppet källa i 
sammanhanget källdrivning som kan kopplas till begreppet agent.  

 
Dessa tre nivåer påminner om Innocentis beskrivning, där även han utgår från antalet tillfällen 
man träffat kontakterna. Både den kanadensiska och Innocentis beskrivning av den tredje 
kontaktnivån är kopplade till att kontakten kan ges direkta uppdrag eller uppgifter att 
genomföra inhämtning av en specifik typ av information och därefter lämna denna till 
inhämtaren.  
 
Om vi då övergår till att diskutera de individer som arbetar på den mottagande sidan av den 
som lämnar informationen, finns även här ett antal olika inom Sverige vedertagna begrepp, 
som t.ex. hanterare, operatör, inhämtare, handledare mm. Även här använder Försvarsmakten 
och polisen olika begrepp där Försvarsmakten oftast beskriver sin inhämtningspersonal som 
inhämtare,56 hanterare eller operatörer i källdrivnings- och kontakthanteringssammanhang. 
Polisen däremot har valt att använda begreppet hanterare för att beskriva den som just 
hanterar en informationslämnare. 57 
 
Polisen har tydligare än Förvarsmakten definierat de olika begreppen som beskriver de 
personer som är inblandade i denna form av underrättelseinhämtning, både vad avser de som 
inhämtar informationen och de som lämnar den. Jag har i den studerade svenska litteraturen 

                                                
55 Defence Nationale (2003), B-GL-357-002/FP-001 Human Intelligence (HUMINT) Operations, Canada, sid. 9-
10 
56 Försvarsmakten (2006), Försvarsmaktens Underrättelsehandbok- Förhandsutgåva, Stockholm, sid. 42 
57 RPSFS 2007:5 FAP 490-1 (2007), Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användandet av 
informatörer, sid. 1 
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inte hittat några fastställda definitioner för Försvarsmaktens verksamhet medan både USA och 
Kanada har fastställda begreppsdefinitioner för sina Försvarsmakter. 

3.2 Inhämtningsmetoder inom HUMINT 
Metoderna som används för inhämtning inom ramen för HUMINT är många och i vissa fall 
lite avvikande mellan olika nationer beroende på vad man valt att tolka in som HUMINT. 
Återigen är det USA och Kanada som tydligast i den studerade litteraturer beskriver de olika 
underdisciplinerna inom HUMINT. Här har den kanadensiska versionen valt för att belysa ett 
antal olika metoder för inhämtning via mänskliga källor:58 
 

1. Debriefing och taktisk utfrågning 
Denna verksamhet genomförs normalt på en lägre nivå såsom samtal och 
samverkan där informationen lämnas frivilligt. Exempel på detta kan 
vara patrullen som träffar och samtalar med personer eller samtal med 
nationella/ internationella organisationer och flyktingar. I den 
amerikanska handboken beskrivs en inhämtningsmetod som kallas 
Screening59 som av naturliga skäl sorterar under denna disciplin, då det 
rör sig om systematisk utfrågning av t.ex. lokalt anställd personal. 

 
2. Övervakning och spaning 

Denna inhämtningsmetod beskrivs som öppen inhämtning mot en 
person, område, verksamhet eller organisation. Denna verksamhet kan 
normal bedrivas av alla typer av militära förband utan särskild 
utbildning. 

 
3. Kontakthantering 

Kontakthantering bedrivs endast av särskilt utbildad personal syftandes 
till att skapa former för samtal och samverkan mellan hanteraren/ 
operatören och kontakten, som har bedömts kunna leverera relevant 
information. 

 
4. Säkerhetsunderrättelsetjänst 

Syftar till att skapa underlag för egen Force Protection (säkerhet för egna 
förband) inom aktuell operation. Detta är endast en delprocess där själva 
metoderna för inhämtning kan genomföras genom de övriga 
underdisciplinerna. 

 
5. Särskild övervakning och spaning 

Innefattar avancerad övervakning och spaning i alla tre arenorna60 med 
särskilt utbildade enheter och personer. Inhämtningen kan även här 
inriktas mot en person, område, verksamhet eller organisation. Inom 
denna kategori förekommer ISTAR enheter Intelligence, Surveillance, 
Target Acquisition, and Reconnaissance. 
 

 

                                                
58 Defence Nationale (2003), B-GL-357-002/FP-001 Human Intelligence (HUMINT) Operations, Canada, sid. 3-
4 
59 Department of the Army (2006), FM 2-22.3 Human Intelligence Collector Operations, Washington DC, sid.1-
7 
60Avser här mark, luft och sjöarenan. 



  Sid 20 (35) 
   

20 (35) 

6. Förhör 
Inhämtning genom systematiska förhör av krigsfångar eller andra 
personer som inte frivilligt lämnar ifrån sig information hamnar under 
denna underdisciplin. Förhören genomförs av särskilt utbildad personal 
t.ex. av försvarstolkar. 
 

7. Dold passiv övervakning 
Detta är en systematisk övervakning av en person eller ett annat mål 
under lång tid där övervakningen eller spaningen kan ske statisk från en 
dold position eller till fots eller med fordon. Denna typ av övervakning/ 
spaning genomföres endast av särskilt utbildad personal av typen Special 
förband eller liknande. 
 

8. Agent/ källhantering 
Denna avslutande form av inhämtning av information är den form som 
omgärdas av mest sekretess. Här rör det sig om en process som omfattar 
dold inhämtning av information från en källa/ agent som har rekryterats, 
och kontrolleras av en utbildad hanterare eller operatör. 

 
De ovan redovisade underdisciplinerna inom HUMINT är täckande avseende de olika 
beskrivningar av metoder för att bedriva som finns att finna i studerad litteratur. Dess 
benämningar kan variera med de grundläggande budskapen är snarlika varför de kanadensiska 
passar bra som normgivande i detta fall. Det som kan vara lite skiljande och anmärkningsvärt 
är dock det faktum att man i den kanadensiska handboken tydligt inräknar övervakning och 
spaning inom HUMINT, medan man i andra nationer och litteratur valt att placera detta under 
stridsfälts underrättelser se sid. 5, Michael Hermans Battlefield Intelligence. Då infinner sig 
frågan vad som gäller om spaningsenheten som utför en dold övervakning av en målperson, 
använder sig av kamerautrustning för att dokumentera. Då är det ju frågan om IMINT enligt 
tolkningarna i FM UndH Fu. 
 
I den amerikanska HUMINT handboken nämns två ytterliggare underdiscipliner till HUMINT 
som inte finns definierade i de övriga handböckerna eller den studerade litteraturen med 
undantag för Innocentis artikel i Military Review. Där används begreppen DOCEX61 och 
CEE62 som två discipliner utöver de som tidigare har redovisats. DOCEX (Document 
Exploitation) beskrivs som ett systematisk bearbetande av information från öppna, hemliga, 
publicerade och elektroniska dokument. Denna metod är inte endast kopplad till HUMINT 
enligt handboken, utan kan dessutom kopplas till behovet av utbildad språkpersonal för att 
översätta de dokument som har inhämtats. Härmed kopplar man språkutbildad personal och 
tolkar som en del av HUMINT. CEE (Captured Enemy Equipment) är 
underrättelseinhämtning genom upphittad eller omhändertagen utrustning från krigsfångar 
eller som upphittats på stridsfältet. Dessa två discipliner som beskrivs i den amerikanska 
handboken är beskrivna av andra författare som ingående delar i övriga 
underrättelsediscipliner. T.ex. kan underrättelser från upphittade tekniska system ligga inom 
området för TECHINT enligt FM UndH FU och inhämtandet av information genom 
publicerade dokument hör lämpligen till området för OSINT. 

                                                
61 Department of the Army (2006), FM 2-22.3 Human Intelligence Collector Operations, Washington DC, sid.1-
9 
62 Ibid, sid.1-10 
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3.3 Nivåer inom HUMINT 
HUMINT beskrivs av en rad olika författare och handböcker som en verksamhet som bedrivs 
öppet eller dolt. Den öppna delen talar för sig själv att det rör sig om inhämtning med metoder 
och förfaringssätt som man inte avser eller försöker dölja. I den militära formen av HUMINT 
uppträder personalen i uniform och döljer inte sin verksamhet för den motpart han för tillfället 
arbetar emot. Det kan t.ex. röra sig om soldaten på patrull som träffar människor och samtalar 
med dessa utan ett specifikt syfte eller med för soldaten tydligt syfte med samtalet. Det är 
dock aldrig frågan om att dölja avsikten med samtalet. Det samma gäller även för en 
samverkansofficer som genomför lokal samverkan med exempelvis by ledare eller nationella/ 
internationella organisationer i ett insatsområde. Även det helt öppna insamlandet av 
information i samband med samtal med flyktingar, resenärer och journalister som befinner sig 
i det aktuella området sker inom den öppna delen av HUMINT.  
 
I den kanadensiska handboken beskrivs tre nivåer för att beskriva hur HUMINT bedrivs och 
dessa är:63 Overt (Öppen), Discreet (Diskret) och Covert (hemlig/ förtäckt). Dessa tre olika 
nivåer påminner om de mera allmänt utrerade beskrivningen som dold eller öppen. Genom att 
man valt att lägga till en nivå, sker en tydligare beskrivning av skalan i genomförandet som 
inte är två motpoler utan en steglös skala mellan öppen och dold. I nivån diskret beskriver 
kanadensarna verksamhet som till sin natur bör ske med lägre profil än den rent öppna. Vidare 
är behovet av en högre grad av säkerhetstänkande och operationssäkerhet mera påtagligt i 
denna nivå. Detta kan exemplifieras med verksamheter som man inte strävar efter att dölja 
men man vill hålla på en diskret nivå som exempelvis underrättelsesamverkan, förhör med 
krigsfångar och kontaktverksamhet. 
 
I nivån för dold inhämtning är kravet på sekretess mycket högt främst för den kontakt eller 
källa som lämnar informationen, men även skyddet för den inhämtande personalen är här 
viktigt. Avsikten är härmed tydlig att samtalet eller själva överlämnandet av information skall 
ske på ett hemligt och för omgivningen dolt sätt, för att säkerheten och därmed 
långsiktigheten kan säkerställas. Inom denna nivå av inhämtning är källdrivning, 
agenthantering och debriefing av avhoppare samt spontanagenter exempel på vilket typ av 
inhämtning som genomföres. 

3.4 Risker med HUMINT 
Dessa i det förgående kapitlet beskrivna nivåerna av HUMINT kan vidare kompletteras med 
olika nivåer av risker som förknippas med HUMINT. Även här kan en steglös skala användas 
för att beskriva riskerna där man inom den öppna delen av inhämtningen arbetar med lägre 
risknivåer både för de man samtalar med och för den inhämtande personalen. I denna nivå är 
risken för att såväl inhämtaren och informationslämnaren råkar illa ut pga. detta samtal antas 
vara låg. Det vill säga risken för att en vanlig person i ett insatsområde som samtalar med en 
soldat skall utsättas för hot, repressalier eller våld bedöms normalt som låg. Däremot ju högre 
upp i skalan man kommer ökar riskerna för den person som träffar eller överlämnar 
information markant, där följderna kan bli fatala om verksamheten upptäcks. Därför är främst 
den dolda delen av HUMINT belagd med ett omfattande hemlighetsmakeri i syfte att skydda 
alla parter samt inte minst informationen som inhämtas under dessa former.  
 
En annan risk som i sammanhanget är värd att påtalas, är den att information eller 
underrättelser är korrekta och användbara bara för att de är hemliga eller kommer från 

                                                
63 Defence Nationale (2003), B-GL-357-002/FP-001 Human Intelligence (HUMINT) Operations, Canada, sid. 3 
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hemliga källor.64 Risken för spridning av desinformation och dubbelspel är ökande ju högre 
upp i skalan av risk och behovet av diskretion som behövs. Vidare måste man vara medveten 
om risken att personlig vänskap och en beroendesituation uppstår mellan inhämtaren och 
informationslämnaren då de båda parterna behöver varandra för sin fortsatta verksamhet. 
Informationslämnaren av främst självförverkligande intressen,65 och för inhämtaren kan 
informationen från informatören vara gynnsam för den egna fortsatta karriären.66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
64 Smith Rupert (2005), The Utility of Force, Clays Ltd, St Ives plc, sid. 325 
65 Sundevall Dick (2008), Hanteraren, Falun, sid. 315 
66 Ibid, sid. 285-286 
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4. Kan begreppet HUMINT generaliseras i syfte att skapa en 
teoretisk modell av begreppets innebörd? 
 
”En bra underrättelsetjänst är regeringens vindrutetorkare” 
     

George F Kennan 
 
I de två tidigare kapitlen har vi tittat närmare på begreppen HUMINT och PBI samt studerat 
vad som ingår i dessa begrepp. I syfte att kunna generalisera begreppens olika innebörder och 
tillämpningar kommer detta kapitel att beskriva en teoretisk modell för hur HUMINT kan 
presenteras. Denna modell utgår från Mickael Hermans HUMINT pyramid.67 Hermans 
HUMINT pyramid beskriver endast från vilka källor som information kan inhämtas. I den 
pyramid som jag valt att utveckla beskrivs dels vilka källor som främst den militära 
inhämtningen sker utifrån. Dessa källor är beskriva enligt de svenska begreppen för olika 
typer av källor. Dessa kan vara t.ex. flyktingar, källor, kontakter och agenter. 
 
Vidare beskrivs tre olika nivåer för inhämtning i modellen. Dessa tre nivåer utgår ifrån de 
benämningar som Kanada använder i sin handbok för Human Intelligence (HUMINT) 
Operations68. Där beskrivs de tre nivåerna som: Avancerad, Specialiserad och Generell 
HUMINT. Modellen beskriver utifrån dessa tre nivåer vilka typer av källor som använd för 
inhämtningen inom respektive nivå. Inom de två övre nivåerna av HUMINT finns normalt 
kravet på särskild utbildning hos den inhämtande personalen varvid den översta nivån har 
krav på mycket avancerad utbildning och generellt en mycket hög grad av säkerhetstänkande 
kopplat till både informationslämnaren och inhämtaren. Den lägsta nivån av HUMINT 
beskriv i modellen som den verksamhet som bedrivs av i princip all annan inhämtande 
personal som t.ex. soldaterna som samtalar med människor under en patrull eller den 
samverkan som sker mellan de militära enheterna och internationella organisationer i ett 
insatsområde. 
 
På modellens kanter finns två steglösa skalor i vilka nivåerna för risker och nivån av öppenhet 
kan beskrivas.69 När det gäller nivåerna för vilka risker som finns med inhämtning av 
information från mänskliga källor så är den i modellen ökande ju högre upp i nivåer man 
kommer. Inhämtning av information genom källdrivning och genom agenter är förknippat 
med högre risker kopplade till behovet av skydd för källan och inhämtaren. Likaväl är 
behovet av skydd och sekretess för den information som inhämtats av större vikt än den man 
fått utifrån den lägsta nivån, då informationen i sig kan härledas till källan som därmed 
riskerar att utsättas för en oacceptabel nivå av risk.  
 
På den andra sida finns skalan för vilken grad av öppenhet en inhämtning har relaterat till 
typen av källa och riskerna kopplat till denna. Behovet av sekretess och dolt agerande är av 
större vikt, ju högre upp i modellen man kommer. Generellt kan man beskriva detta som att i 
botten av modellen kan såväl inhämtaren och informationslämnaren träffas helt öppet utan att 
riskera livet på informationslämnaren eller skapa politiska efterspel.  
 

                                                
67 Herman Michael (1996), Intelligence power in peace and war, Cambridge, sid. 63 
68 Defence Nationale (2003), B-GL-357-002/FP-001 Human Intelligence (HUMINT) Operations, Canada 
69 Se Herman & Westerlunds HUMINT modell på sidan 24 
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Däremot riskerar man i de högre nivåerna i modellen att förlora informationslämnaren och 
därmed informationen på sikt om verksamheten inte kan hållas dold och riskerna för de 
inblandade minimeras. 
 

Dold

Öppen

Hög risk

Låg risk

Agenter/ betalda 
källor

Kontakt verksamhet

Förhör med krigsfångar

Underrättelsesamverkan med 
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Patrullverksamhet, samtal med lokalbefolkning/ ledare, flyktingar resenärer och 
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organisationer samt andra militära enheter
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Källdrivning

Specialiserad HUMINT

Generell HUMINT

 
Figur 2, Herman & Westerlunds HUMINT modell (egen bild), utifrån Michael Hermans HUMINT pyramid 
 
De flesta författarna och handböckerna som studerats inför denna uppsats anser även att 
parallellen mellan nivåerna för inhämtning, riskerna och behovet av öppen eller dold 
inhämtning kan kopplas direkt till vilket underrättelsevärde information från en källa har. 
Generellt sett har information som inhämtats genom en källa högt upp i modellen högre 
underrättelsevärde än en källa i den lägre nivån.  
 
Genom att utifrån ett militärt perspektiv ändra på Michael Hermans, mer civilt inriktade 
HUMINT pyramid, ökar graden av relevans kopplat till de militära insatserna som den 
svenska Försvarsmakten i dagsläget är delaktiga i. Därmed bör HUMINT som begrepp 
förenklas och med fördel dessutom kunna beskrivas i grafisk form för att underlätta för en i 
ämnet okunnig läsare eller nybörjare inom området HUMINT. Denna förenkling och 
generalisering skapar en gemensam plattform för kommunikation inom Försvarsmakten och 
kommunikationen med andra organisationer och nationer kring begreppet HUMINT.  
 
Vidare kan modellen hjälpa till att skapa en enad förståelse för vilken nivå av utbildning som 
måste till för att kunna bedriva inhämtning i de olika nivåerna av HUMINT. Exempelvis 
krävs kortare utbildning i modellens nedre del än inhämtning från källor i modellens övre del, 
då just kraven på inhämtaren och dennes organisation ökar ju högre upp i modellen man 
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kommer. Detta underlättas därför av den indelning i tre olika typer av HUMINT (generell, 
specialiserad och avancerad) som finns beskrivna i modellen.  
 
Genom att riskerna vid inhämtning och behovet av sekretess kan knytas till vilken typ av källa 
man använder för inhämtningen, kan modellen användas för att skapa en ökad förståelse hos 
främst militära chefer, andra uppdragsgivare och lagstiftande organ om hur HUMINT 
används och vilka krav som ställs. 
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5. Sammanfattning och Slutsatser 
 
”Underrättelsetjänsten första bud: Ge aldrig bort någonting gratis. Om du sitter inne med en 
upplysning, så sälj den eller byt bort den. Men skänk inte bort den” 
     
     David Ignatius 

5.1 Diskussion 
Vid genomförandet av denna studie kan det konstateras att det inledningsvis varit en utmaning 
att hitta relevant litteratur som beskriver HUMINT ur ett definitionsperspektiv. Litteraturen 
inom underrättelseområdet är i allmänhet relativt omfattande men litteratur som avhandlar 
HUMINT som fenomen är starkt begränsad.  Normalt redovisas i litteraturen olika författares 
personliga erfarenheter från tjänstgöringar inom underrättelsetjänsten och därmed blir texterna 
mera av självbiografisk och historisk karaktär, än beskrivande ur ett begreppskritiskt 
perspektiv som hade mer främjat min studie. 
 
Den första frågeställningen i denna uppsats är: Vad innebär begreppen HUMINT och 
Personbaserad inhämtning? Främst avseende innebörd, metoder, begrepp och teorier ur ett 
svenskt och internationellt sammanhang? Sammanfattningsvis kan det anses rättfärdigat att 
påstå att det råder en viss begreppsförvirring inom underrättelsevärlden kopplat till HUMINT. 
Begreppet HUMINT beskrivs på en rad olika sätt av de i uppsatsen studerade författarna och 
handböcker som används i studien. Främst när det rör sig om vad som kan anses vara 
HUMINT och i flertalet av fallen, har man inte i någon större omfattning beskrivet hur man 
valt att definiera begreppet, annat en förenklad eller rakt språklig översättning. I studien har 
en flerfältsmodell använts för att sammanfatta och konkretisera hur det studerade materialet 
har definierat begreppet HUMINT. I modellens vänstra kant är författare och handböcker som 
avhandlats i denna uppsats uppräknade. I modellens övre del beskrivs de tre olika synsätten på 
HUMINT, som jag funnit i den studerade litteraturen och anser beskriver inom vilka områden 
begreppet HUMINT förekommer. Dessa tre synsätt eller tolkningar är: 
 

1. HUMINT som produkt 
I detta fall anges HUMINT som resultatet av inhämtningen av information, som en 
färdig produkt, som efter bearbetning kan delges som underrättelser eller bearbetas 
ytterliggare i Underrättelsecykeln.70 Denna produkt kan vara i rapportform. 

 
2. HUMINT som inhämtningsform 

HUMINT som inhämtningsform beskriver den metod som används för att inhämta 
information. Här beskrivs även information som inhämtats från olika typer av 
mänskliga källor och därmed beskrivs HUMINT som den metod som används. 
 

3. HUMINT som verksamhetsområde 
I denna tredje tolkning anges att HUMINT kopplas till den verksamhet som 
bedrivs i mera allmänna termer och inte specifikt beskriver produkten eller formen 
för inhämtning. Här kan man generellt säga att HUMINT är en yrkeskategori eller 
en specifik verksamhet som särskilda personer eller enheter bedriver. 

 

                                                
70 Teoretisk modell som beskriver processen för bearbetning av information till underrättelser (planering, 
inhämtning, bearbetning och delgivning). Se FM UndH Fu, sid 21-22 
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I modellens högra kant finns även en kolumn för att påvisa vilka studerade texter som tydligt 
påpekar att HUMINT endast kan och bedrivs genom särskilt utbildad personal. 
 

Författare/ Handbok HUMINT 
som produkt 

HUMINT 
som 
Inhämtnings-
metod 

HUMINT som 
verksamhets-
område 

Krav på särskild 
utbildning för 
HUMINT personal 

Michael Herman 
(Storbritannien) 

JA    

Wilhelm Agrell (Sverige)  JA   
Frick & Rosander 
(Sverige) 

 JA   

Boaz Ganor (Israel)  JA   
Walter Lanqueur (USA)  JA   
Peter Gill & Mark 
Phythian (Storbritannien) 

 JA   

FM UndH Fu (Sverige) JA  JA JA  
FM 2-22.3 Human 
Intelligence Collection 
Operations (USA) 

 JA  JA 

FM 34-8-2 Intelligence 
Officers Handbook (USA) 

 JA   

FM 2 Intelligence (USA) JA    
B-GL-357-002/FP-001 
Human Intelligence 
(HUMINT) Operations 
(Kanada) 

JA JA JA  

AJP 2 Allaied Joint 
Intelligence and Security 
Doctrine (NATO) 

JA    

SOU 1999:66 
Signalspaning för 
polisiära behov (Sverige) 

 JA   

 
Figur 2, Tabell utvisande en jämförelse av studerad litteratur och handböckers beskrivning av HUMINT (egen 
bild). 
 
Huvuddelen av författarna och handböckerna beskriver HUMINT som formen och/ eller 
metoden för inhämtning av information som därefter bearbetas till underrättelser. De 
studerade texterna är inte alltid entydiga i frågan om hur de valt att definiera begreppet. I flera 
fall beskrivs begreppet HUMINT som t.ex. en form för inhämtning där resultatet underförstått 
är produkten HUMINT men detta framgår inte med tydlighet i texterna. Den svenska 
handboken definierar HUMINT som produkten av inhämtningen och verksamhetsområdet 
som HUMINT kan förklaras som. Det gör även den kanadensiska handboken som utöver 
detta även använder begreppet som beskrivning av inhämtningsformen. I detta avseende är 
den svenska och kanadensiska beskrivningen av begreppet HUMINT i princip jämförbar.  
 
Däremot beskriver Michael Herman, den amerikanska HUMINT handboken och NATO 
doktrinen HUMINT som produkten av inhämtningen. Intressant i detta fall är att den 
amerikanska underrättelsehandboken (FM 2) tvärt emot HUMINT handboken (FM 2-22.3) 
beskriver HUMINT endast som produkten och inte vare sig som inhämtningsform eller 
verksamhet. 
 
Endast den svenska och den amerikanska HUMINT handboken påtalar att HUMINT 
genomförs av utbildad personal. Där den amerikanska tydligare beskriver att HUMINT endast 
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får genomföras med särskilt utbildad personal, medan den svenska handboken är mera 
försiktig, då man beskriver att inhämtningen i den högre nivån i Herman & Westerlunds 
HUMINT modell genomförs med särskilda krav, 71 i vilket kravet på särskild utbildning kan 
intolkas i detta fall. 
 
Vad betyder då detta? För det första står det klart att begreppet hanteras, tolkas och definieras 
på olika sätt inom och utanför Sverige. Den beskrivning som bäst passar på det sätt som man i 
Sverige valt att beskriva HUMINT på, är den kanadensiska definitionen i Human Intelligence 
(HUMINT) operations. Den definierar HUMINT som ett heltäckande begrepp där såväl 
produkt, metod och verksamhet ryms i begreppet. 
 
De studerade amerikanska handböckerna tillsammans med NATOs doktrin ger en flertydig 
och därmed en otydlig bild av vad som är HUMINT och blir i och med det svårare att 
använda i sammanhanget, då de inte är eniga.  
 
Vid en snabb analys av matrisen kan man notera att en klustring av hur begreppen definierats 
kan göras. Vid studien av samtliga enskilda författare framgår att deras diskussioner kopplade 
till HUMINT endast är en form för inhämtning. Alla författare kan dessutom kopplas mot 
endast en av matrisens fält. Endast Michael Herman avviker här genom att definiera 
HUMINT som en produkt, medan de övriga författarna kan kopplas mot HUMINT som en 
inhämtningsmetod. Om man däremot studerar de olika handböckerna och polisens skrivelse 
så framkommer en helt annan bild av hur begreppet definieras. Här kan ingen entydighet 
tolkas, utan de olika dokumenten beskriver HUMINT utifrån olika definitioner i matrisen. 
Flera av dokumenten har dessutom flera definitioner. Denna skillnad mellan hur författarna 
och de övriga dokumenten väljer att definiera HUMINT pekar mot att det i handböckerna och 
officiella svenska skrivelser råder en tvetydighet om hur begreppet HUMINT skall definieras.  
 
I den studerade litteraturen framgår att endast två dokument anser att HUMINT kräver särskilt 
utbildad personal. Det är den svenska underrättelsehandboken och den amerikanska. Där den 
svenska handboken menar att viss HUMINT kan kräva särskild utbildning,72 medan den 
amerikanska handbokenmenar att HUMINT bedrivs endast av särskilt utbildad personal. 73 
 
Begreppet personbaserad Inhämtning eller PBI är det begrepp som används i Sverige för att 
beskriva det som normalt kan benämnas HUMINT. Begreppet PBI förekommer främst i 
officiella dokument så som riksdagens SOU:er och exempelvis Försvarsdepartementets 
skrivelser och dokument. Personbaserad inhämtning används för att översätta eller 
”försvenska” det normalt vedertagna internationella begreppet HUMINT. I detta fall innebär 
det att begreppet HUMINT härmed endast kan tolkas som en inhämtningsform då namnet 
antyder just personbaserad inhämtning. Detta bidrar därmed till att de två övriga 
definitionerna som begreppet HUMINT medger (produkten och verksamheten), inte kan 
tolkas in i begreppet PBI och därmed begränsar utrymmet för definitioner och gör begreppet 
oanvändbart för att definiera HUMINT. PBI kan därför endast användas för att beskriva 
formen för inhämtning.  
 
I Riksdagens och Försvarsdepartementets texter beskrivs således endast formen för 
informationsinhämtning och inte någon vidare beskrivning av själva begreppet HUMINT. 
                                                
71 Se sedan 24 
72 Försvarsmakten (2006), Försvarsmaktens Underrättelsehandbok- Förhandsutgåva, Stockholm 
73 Department of the Army (2006), FM 2-22.3 Human Intelligence Collector Operations, Washington DC 
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Även Widén och Ångströms definition av PBI beskrivs som en översättning av HUMINT där 
endast inhämtningsformen ges utrymme och blir därför inte ett begrepp som kan användas för 
annat än formen för inhämtning.  
 
Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhets Centrum har dock en annan syn på begreppet i 
två av sina rekryteringsbroschyrer för militärtolkar. Där beskrivs PBI som ett 
verksamhetsområde man kan utveckla sig inom och som en metod för inhämtning. Härmed 
har begreppet vidgats jämfört med ovanstående.  
 
Utifrån den studerade litteraturen kan konstateras att begreppet PBI i princip endast beskriver 
formen för informationsinhämtning och att begreppet främst används i officiella nationella 
dokument. Detta förstärks av det faktum att FM UndH Fu, inte en enda gång nämner 
begreppet PBI, som ett begrepp som används inom Försvarsmakten. Detta kan därmed tolkas 
som att begreppet används tidigare och numera är på väg att försvinna och ersättas av 
begreppet HUMINT, för att även i den svenska Försvarsmakten beskriva inhämtningsformen. 
 
Fråga nummer två är: Vad kännetecknar HUMINT i Sverige och internationellt och vilka är 
skillnaderna? I själva utövandet av HUMINT kan ett antal olika definitioner av begrepp som 
beskriver aktörer och metoder för inhämtning återfinnas. Även omfattningen av vad som kan 
klassificeras som HUMINT varierar om man jämför mellan främst de olika handböckerna. 
Dessa skillnader är dock inte så stora att de nämnvärt påverkar den allmänna uppfattningen av 
vad som ingår inom begreppet HUMINT. Den kanadensiska beskrivningen kan i detta 
sammanhang ses som den bästa beskrivningen av vilka inhämtningsmetoder och benämningar 
på aktörer, som används inom HUMINT. Dock så har den amerikanska handbocken en något 
vidare beskrivning avseende vad som ingår i HUMINT, t.ex. underrättelser från beslagtagen 
fientlig material som i annan litteratur anses ingå inom underrättelseområdet TECHINT 
(tekniska underrättelser). 
 
Den sista frågeställningen i denna uppsats är: Kan begreppet HUMINT generaliseras i syfte 
att skapa en teoretisk modell av begreppets innebörd? För att svara på frågan huruvida det går 
att generalisera begreppet HUMINT måste svaret bli ja. Vissa delar inom HUMINT kan med 
fördel generaliseras för att skapa just en bredare och allmän uppfattning om vad det rör sig 
om. Det är dock riskabelt att generalisera något som uppfattas och tolkas på flera olika sätt. I 
arbetet med att försöka att generalisera HUMINT har en kombination mellan Michael 
Hermans HUMINT pyramid och främst med den kanadensiska handboken för HUMINT 
operationer valts. Därmed har de mest heltäckande delarna av HUMINT samlats ur den 
studerade litteraturen, utan att någon begränsning till att HUMINT är en produkt, 
inhämtningsmetod eller verksamhet har skett.  Denna modell som i uppsatsen valts att kallas 
Herman & Westerlunds HUMINT modell, beskriver HUMINT på ett övergripande och 
generellt sätt och kan därmed användas för att beskriva HUMINT ur flera aspekter. Dock 
måste problematiken med att det fortfarande råder flera olika tolkningar på vad som är 
HUMINT beaktas, dessa beskrivs i uppsatsen. Om man tar hänsyn till den studerade 
litteraturens syn på att information som inhämtats på en högre nivå i HUMINT modellen 
allmänt har ett högre underrättelsevärde, torde detta betyda att Försvarsmaktens fokus bör 
ligga på HUMINT på generell och avancerad nivå. Om så är fallet är för mig oklart i 
skrivande stund. 
 
I och med utformandet av en mera detaljerad modell som bättre beskriver HUMINT, än vad 
Michael Herman något enkla HUMINT pyramid gör, kan en ökad förståelse och enad bild av 
vad HUMINT är, skapas inom Försvarsmakten. 
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I den studerade litteraturen beskrivs inte de olika nivåerna som inhämtningen sker inom 
HUMINT. Vanligast så delas HUMINT endast in i öppen eller dold HUMINT. Därutöver 
beskriver den kanadensiska handboken tre olika nivåer, som jag anser bäst beskriver hur 
inhämtningen sker. Även inom detta område är skillnaderna i litteraturen inte särskilt stora, 
vilket inte nämnvärt påverkar den allmänna förståelsen av nivåindelningen inom HUMINT. 
 
Att riskerna många gånger är betydligt högre kopplat till HUMINT, än inom någon annan 
form av underrättelseinhämtning är ingen nyhet. Behovet av sekretess kopplat till främst 
hanteringen av källor är av största vikt. Dock måste att en allt för hög grad av sekretess 
beaktas, då den kan försvåra den egna verksamheten. 
 
När det gäller huruvida den rådande begreppsförvirring har någon avgörande betydelse 
kommer detta härmed att diskuteras. Detta kan eventuellt tolkas som den viktigaste delen i 
hela uppsatsen men samtidigt den svåraste att ge ett entydigt svar på. Detta på grund av 
avsaknaden av relevant litteratur som styrker eller falsifierar huruvida en begreppsförvirring 
påverkar Försvarsmaktens förmåga. Ingen av den studerade litteraturen pekar på att några 
problem förekommer inom området för hur HUMINT och PBI definieras, varför frågan om en 
begreppsförvirring verkligen finns eller inte kan vara på sin plats. Svaret på detta kan nog 
anses främst ligga hos betraktaren, men vissa allmänna påståenden är på sin plats. 
 
Under arbetandet med uppsatsen konstateras tidigt att det i Sverige råder en viss 
begreppsförvirring inom Försvarsmakten, polisen och även regeringskansliet, avseende hur 
man benämner inhämtningen av information från mänskliga källor. Denna otydlighet riskerar 
att påverka samverkan och samordningen mellan olika myndigheter i Sverige som bedriver 
HUMINT eller hos de av underrättelserna mottagande organisationerna. Dessutom finns en 
uppenbar risk för missförstånd när lagstiftande organ och de organisationer som utför 
inhämtningen från mänskliga källor, inte använder samma begrepp och benämningar för en 
verksamhet som innebär en rad olika risker för såväl inhämtarnas som dess källors säkerhet. 
Vidare så riskerar en otydlighet inom lagrummet samt de politiska styrningarna från t.ex. 
regeringskansliet att begränsa hur inhämtning får eller kan bedrivas eller att urvattnas när 
otydlighet råder.  
 
Ett något större problem är användandet av begreppet PBI i detta sammanhang. PBI används 
främst av regeringskansliet och i viss omfattning av Försvarsmakten. Då PBI endast beskriver 
metoden för hur inhämtning genomförs och endast är en liten del av begreppet HUMINT hela 
innebörd. Detta ökar risken för feltolkningar när endast begreppet PBI används för att i lagtext 
mm. beskriva HUMINT. Vidare bör begreppet HUMINT ersätta PBI i alla avseenden och 
HUMINT skall användas för att beskriva produkten, metoden och verksamheten i allmänhet. 
Detta minskar risken för missförstånd inom Sverige som såväl utanför Sverige i 
Försvarsmaktens deltagande i internationella insatser.   
 
På den internationella arenan uppfattas denna begreppsförvirring inte är lika påtaglig som i 
Sverige. Min erfarenhet från internationella insatser är att i princip alla aktörer vet vad 
HUMINT är. Vissa skillnader finns dock avseende vad som anses ingå inom området för 
HUMINT och detta är främst kopplat till vilka typer av förband och personer som kan anses 
vara aktiva inom HUMINT. Det rör sig t.ex. om huruvida avlyssnandet av radio och tv räknas 
som HUMINT eller som OSINT. Dessutom råder vissa skillnader på vad som krävs för att 
bedriva HUMINT mellan olika nationer. Enligt den tidigare redovisade amerikanska 
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handboken utföres HUMINT endast av särskilt utbildad personal, medan man bland annat i 
Sverige anser att HUMINT är något som kan genomföras av all personal. Detta kan eventuellt 
vålla problem i samarbetet och informationsutbytet mellan Sverige och andra nationer, om 
man inte är av samma uppfattning. Här är det den kanadensiska indelningen i nivåer, som bäst 
beskriver inhämtningen kopplat till riskerna och kraven på utbildning. Dessa nivåer har därför 
valts att inarbetas i Herman & Westerlunds HUMINT modell som beskrivs i kapitel 4. 
 
Uppfattningen efter den genomförda studien i frågan huruvida begreppsförvirringen påverkar 
svenska Försvarsmaktens förmåga, är att det inte har någon större betydelse i den taktiska 
miljön som våra förband uppträder i. I den taktiska miljön finns en högre grad av pragmatiskt 
tänkande vid hanterandet av denna typ av frågor och samverkan kan ske på plats för att kunna 
reda ut eventuella missförstånd eller feltolkningar. Otydlighet om HUMINT på olika nivåer 
kommer troligen att fortsätta vara ett problem, då inte nivåerna är definierade och därmed är 
det fortfarande oklart vad som krävs av personalen i de olika nivåerna av HUMINT, främst 
kopplat till vilka källor som nyttjas och nivån av utbildning som krävs hos inhämtaren. 
 
Däremot finns det en risk att denna begreppsförvirring kan påverka samspelet mellan olika 
svenska myndigheter samt Försvarsmaktens laterala samarbeten på en högre nivå, om man 
inte har samma ingångsvärden. Detta kan eventuellt visa sig vid exempelvis 
bemanningskonferenser, utformanden av gemensamma operativa dokument av typen SOFA 
och MOU.74 
 
Avslutningsvis vill jag sammanfatta min högst personliga uppfattning kring HUMINT som 
begrepp. Jag anser att HUMINT som är den internationellt vedertagna benämningen på 
underrättelseprodukten, inhämtningsmetoden och verksamhetsformen bäst lämpar sig även för 
svenska förhållanden. Detta trots att benämningen är anglosaxisk till sin natur och en enad 
svensk benämning vore att föredra. Detta till trots är denna benämning den benämning som 
bäst passar för att beskriva fenomenet HUMINT, då den kan jämföras och användas i 
internationella sammanhang. Det är ändå i dessa sammanhang som missförstånd och 
felaktigheter främst måste undvikas. Att vi inom Försvarsmakten inte alltid har samma 
uppfattning och förståelse är lättare att hantera. 
 
Jag anser att begreppet PBI bör arbetas bort inom Försvarsmakten för att minimera risken för 
missuppfattningar inom och mellan de svenska myndigheter som bedriver och är avyttrare av 
HUMINT. 
 
Som avslutning menar jag att det råder en viss begreppsförvirring inom Försvarsmakten men 
att den förvirringen inte i någon större omfattning påverkar Försvarsmaktens förmåga att 
agera nationellt eller internationellt. Dock borde en gemensam definitions och begrepps 
beskrivning snarast fastställas.75 Dessutom bör en modell motsvarande Herman & 
Westerlunds HUMINT modell utarbetas och fastställas för att skapa en bredare och 
överskådlig bild av HUMINT, som ett vedertaget begrepp inom Försvarsmakten och övriga 
svenska myndigheter. 
 
 
 

                                                
74 SOFA = Status Of Forces Agreement, MOU = Memorandum Of Understanding  
75 Arbete med en Handbok HUMINT pågår vid FM UndsäkC. Datum för utgivning är oklar. 
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5.2 Förslag till vidare forskning 
För att skapa sig en bredare bild av huruvida en begreppsförvirring råder och för att konstatera 
om denna förvirring påverkar utbildning och insats med svenska förband i internationella 
insatser bör, en studie som innefattar intervjuer eller enkäter med chefer och personer som 
arbetar eller på annat sätt kommit i kontakt med HUMINT om hur dessa uppfattar HUMINT 
och om det föreligger något problem. Dessutom kan det vara av intresse att studera hur 
utländska aktörer uppfattar en eventuell begreppsförvirring. 
 
Vidare bör en studie i hur HUMINT värderas i analysprocessen genomföras. Detta för att 
utreda om information som inhämtats från mänskliga källor värderas på ett annorlunda sätt än 
information inhämtas från andra källor?   
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Figurer 
Figur 1, HUMINT Pyramiden, Källa: Herman Michael, Intelligence Power in Peace and War 
1996, sid. 63 
 
Figur 2, Tabell utvisande en jämförelse av studerad litteratur och handböckers beskrivning av 
HUMINT (egen bild) 
 
Figur 3, Herman & Westerlunds HUMINT model (egen bild) 
 
 


