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Implementeringen av underrättelsedoktriner 
- 

Tre perspektiv för hur underrättelsetjänst bör utövas 
samt dess implementering inom FM 3-24. 

 
Inom det akademiska studieområdet som berör underrättelseverksamhet finns inte någon vedertagen 
teori. Teorier avseende vad underrättelsetjänst är och hur den skall bedrivas varierar. Vidare har 
nationella särintressen stor inverkan vid utformningen av dessa. Inom den militära kontexten är läget 
i vissa stycken annorlunda. Dagens multinationella operationer kräver samarbete inom en rad olika 
områden inklusive underrättelsetjänst.  
 
I denna uppsats genomförs en studie av tre doktriner/handböckerna avseende underrättelsetjänst. 
Dessa undersöks utifrån de tre perspektiven Ledning, Adaptivitet och Samarbete. Syftet med detta är 
att finna vad dessa dokument framhåller som viktigt för underrättelsetjänstens utövande. Dessa 
viktiga punkter används därefter för att konstruera ett analysverktyg som kan undersöka huruvida 
dessa doktriner är implementerade inom en för närvarande högaktuell doktrin, FM 3-24 
Counterinsurgency.  
 
Utifrån de doktriner och handböcker som denna undersökning har baserats på finns tydliga samband 
mellan hur underrättelsetjänst utövas mellan Sverige, USA och NATO. Detta trots det faktum att 
vissa variationer kring begrepp och upplägg förekommer mellan styrdokument. 
 
Samarbete utgör ett centralt begrepp mellan samtliga underrättelsedokument och förefaller även vara 
viktigt inom FM 3-24. Vikten av interoperabilitet inom underrättelsetjänsten, som samtliga 
underrättelsedokument betonar, tycks inte vara implementerad inom FM 3-24. 
 
Nyckelord: Underrättelsetjänst, Underrättelseverksamhet, Underrättelsedoktriner, 
Implementering, ISAF, COIN, Counterinsurgency 
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Implementation of intelligence doctrine 
- 

Three perspectives on how intelligence should be exercised 
and its implementation in FM 3-24. 

 
Abstract 
 

Within the academic field of intelligence studies, there is no established theory.  Theories regarding 
what intelligence is and how it should be conducted vary, and national interests have a major impact 
in the design of these. Within the military context, the situation is different in certain aspects. Today's 
multinational operations require cooperation in a variety of areas, including intelligence. 
 
In this essay a study of three doctrine/manuals is presented. These are examined from three 
perspectives, Control, Adaptivity, and Cooperation. The purpose of this is to find what these 
documents present as important for intelligence exercise. These important points are then used to 
construct an analysis tool that examine whether these doctrines are implemented in a currently highly 
topical doctrine, FM 3-24 Counterinsurgency. 
 

This study shows a clear link between how intelligence services are organized in Sweden, the 
United States and NATO. This despite the fact that some variation around concepts and structures 
exists between their regulatory documents. 
 
Cooperation is a central concept among all intelligence documents and appears to be important in 
FM 3-24. The importance of interoperability within the Intelligence Service, as all intelligence 
document stresses, does not seem to be implemented in FM 3-24. 
 
Key words: Intelligence, Doctrine, Implementation, ISAF, COIN, Counterinsurgency 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Omkring 500 år före Kristus födelse skrev Sun Zi följande kända militärhistoriska citat: 
 

”Den som känner sig själv och sin motpart genomgår hundra strider utan fara. Den 
som känner sig själv men inte sin motpart förlorar en strid för varje seger. Den som 
varken känner sig själv eller sin motpart är dömd att förlora varje strid.”1 

  
Vetskap om motståndaren och dess verksamhet har i århundraden utgjort ett fundament för att 
lyckas med militära operationer och denna vetskap är med största sannolikhet lika gammalt 
som kriget själv.2  
 
Denna vetskap som Sun Zi skrev om är än idag viktig, såväl inom de svenska gränserna som 
internationellt. Sannolikt samtliga av världens nationer bedriver verksamhet i syfte att skaffa 
denna information.3 Vetskapen som Sun Zi skrev om samlas idag i Sverige under begreppen 
underrättelser och underrättelsetjänst, internationellt under begreppet intelligence. Begreppen 
har i sig en vid innebörd som varierar beroende på var beskrivningen inhämtas. I förhållande 
till den beskrivning Sun Zi gav dessa begrepp har dagens beskrivningar utvidgats. 
Verksamheten som omgärdar dessa begrepp är mångfacetterad och inte helt självklar, delade 
meningar råder men vikten av denna verksamhet framhävs tydligt världen över. 
 
Denna uppsats tar sin utgångspunkt i den inriktning som dagens västliga militära 
underrättelseverksamhet bedrivs inom, specifikt avseende internationella operationer. Inom 
detta spektrum pågår till dags datum flertalet insatser som är att beteckna som multinationella 
insatser. Exempel på dessa är ISAF och KFOR, där FN och i synnerhet NATO är drivande 
organisationer. Erfarenheter från 90: talets fredsfrämjande insatser lämnade mycket att önska i 
form av samarbete och lägesuppfattning.4 Informationsflöde och delgivning länder emellan 
visade sig vara bristfällig och resultaten av insatserna tycktes till del bero på detta faktum.  
 
Lärdomarna från dessa granskningar har haft inverkan på hur länder senare utvecklat sin 
policy inom området. Vikten av en fungerande underrättelsefunktion som bidrar och 
samarbetar med övriga nationers likar betonas, såväl i Sverige som internationellt.5 
Underrättelsetjänsten tycks ha en avgörande funktion i dagens insatser. Frågan är vad detta 
innebär?  
 
Historiska exempel på samarbete inom FN samfundet lämnar mycket att önska. 
Teorier kring vad en väl fungerande underrättelsetjänst är varierar likväl som begreppen kring 
vad underrättelsetjänst är. Detta är även ett faktum för ledande doktriner inom området. 
Innebär då detta att implementeringen av ledande doktriner även fallerat inom 
underrättelseområdet?  

                                                
1 Ooi Kee Beng och Bengt Pettersson, Sun Zis krigskonst, (Försvarshögskolan 1997) sid. 31 
2 Widén, Jerker, Ångström, Jan, Militärteorins grunder (Försvarsmakten 2004) sid. 113 
3 SOU, Underrättelsetjänsten –en översyn 1999:37, (1999) sid. 61  
4 Report of the Panel on United Nations Peace Operations 
5 Försvarsmakten, Försvarsmaktens Grundsyn Underrättelsetjänst 2008, (Davidssons tryckeri 2008) sid. 11-12 
Lagen 2000:130 
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1.2 Problemformulering  
Inom området underrättelsetjänst finns det i sig ingen självklar teorianknytning som är 
allmänt vedertagen. Varje organisation tycks ha egna strukturer och i vissa avseenden egna 
policys för hur de bedriver sin underrättelsetjänst.6 Den svenska Försvarsmakten har sin 
struktur och sina särintressen som inte naturligt överensstämmer med andra militära 
organisationer.  
 

”Each nation has a wide variety of national security and foreign policy interests. Some 
nations have more than others. Of these interests, the primacy of some is self-evident-
those that deal with large and known threats, those that deal with neighboring or 
proximate states, and those that are more severe. But the international arena is dynamic 
and fluid, so occasional readjustments of priorities are likely even among the agreed on 
key interests.”7 

 
Detta utgör i sig ett tydligt dilemma, menar alla länder samma saker när de talar om denna typ 
av verksamhet? Detta är inte på något sätt en enkel fråga att utröna. Den här uppsatsen gör 
heller inte anspråk på att vara teoribildande inom underrättelseområdet. Fokus i denna uppsats 
utgörs snarare av att identifiera de centrala begrepp som dagens militära styrdokument 
framhäver som viktiga för att bedriva effektiv militär underrättelsetjänst. 
 
Sverige, likt många andra nationer, har valt att anpassa sina doktriner och styrdokument 
gentemot NATO, allt för att enklare kunna samarbeta och genomföra insatser gemensamt.8 
Det i sig är ett tydligt steg för att även kunna samarbeta inom underrättelseområdet. Med detta 
sagt så är inte NATO:s dokument enskilt styrande inom exempelvis ISAF. USA har en tydlig 
prägel på denna insats. Men trots deras ledande roll inom NATO har de egna styrdokument 
och doktriner som i vissa stycken är mer präglande på ISAF insatsen kontra NATO:s.  
 
Exempelvis är detta fallet med den nya strategi som nu implementeras inom ISAF avseende 
COIN. USA har en genomarbetad doktrin inom området och denna har en avgörande del i hur 
insatsen skall förändras, i synnerhet kopplat mot de truppförstärkningar USA bidrar med.9 

1.2.1 Syfte Frågeställning 
Uppsatsens syfte är att utifrån militära styrdokument, avseende underrättelsetjänst, klarlägga 
centrala begrepp. För att därefter diskutera vad dessa skrifter anser är viktigt för att bedriva 
militär underrättelsetjänst. Målet är att genom dessa begrepp konstruera ett analysverktyg som 
kan undersöka den samlade implementeringsgraden av dessa styrdokument. För att uppnå 
detta syfte så skall denna uppsats inledningsvis söka att besvara följande frågeställning:  
 
Vad anses vara viktigt för att bedriva framgångsrik militär underrättelsetjänst?  
 

                                                
6 Trevorton , Gregory, Toward a Theory of Intelligence workshop report, (RAND corporation 2006)  
7 Lowenthal, Mark, Intelligence from secrets to policy, (CQ press 2009) sid. 56 
8 Försvarsmakten, INTEROPERABILITY ENABLING SYSTEMS 2.1, (2007-06-01)  
9 US Army, http://www.army.mil/-news/2009/02/18/17003-president-orders-12000-soldiers-marines-to-
afghanistan/, 100609 
ISAF, http://www.isaf.nato.int/images/stories/File/Placemats/FINAL%20100621%20PLACEMAT.pdf%20-
%20Adobe%20Acrobat%20Pro.pdf, 100615  
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Avslutningsvis är syftet med uppsatsen att applicera detta analysverktyg på den COIN- 
doktrin som för närvarande implementeras inom ISAF. Vägledande i denna applicering är 
följande frågeställning:  
 
Hur är ledande underrättelsedoktriner implementerade inom COIN doktrinen som ISAF 
nyttjar? 

1.3 Metod 
Denna uppsats är uppdelad i två moment. I det inledande momentet kommer en kvalitativ 
textanalys10 av relevant material genomföras. Slutligen kommer resultaten från den första 
delen operationaliseras i ett analysverktyg som appliceras på ISAF:s styrdokument avseende 
COIN. 

1.3.1 Kvalitativ textanalys 
Inledningsvis i denna uppsats kommer en kvalitativ textanalys genomföras uppdelad i två 
stycken. Den första delen kommer att inrikta sig på litteratur och forskning inom 
underrättelseteori. Syftet med denna del är att skapa en generell introduktion till vad 
underrättelsetjänst är.  
 
I den andra delen av textanalysen kommer fokus att utgöras av militära doktriner, handböcker. 
Dessa kommer att analyseras utifrån de tre perspektiven Ledning, Adaptivitet samt Samarbete. 
Här eftersöks vad som respektive källa framhåller som signifikativt för utövandet av militär 
underrättelsetjänst. Idén med detta är att utifrån centrala begrepp belysa helheten ur valda 
dokument.11  
 
Därefter kommer en diskussion föras i form utav indikatorer inom underrättelsetjänsten. 
Dessa indikatorer kommer att utgöra grunden för ett analysverktyg som skall tydliggöra en 
samlad bild av vad dessa skrifter anser vara viktigt avseende militär underrättelsetjänst.  
  
Huvuddelen i denna uppsats utgörs av en textanalys baserad på tre aktuella militära 
underrättelsedoktriner. Ur denna analys lyfts centrala begrepp som därefter operationaliseras i 
form av ett analysverktyg. Detta analysverktyg produceras medhjälp av tre definierade 
analysfrågor. 
 
Matris exempel: 

Perspektiv Beskrivning Analysfrågor Indikerar 
Ledning X X ? 

Adaptivitet X X ? 
Samarbete X X ? 

1.3.1.1 Applikation av Analysverktyget  
Den avslutande delen av denna uppsats består av en fördjupad analys där analysverktyget som 
skapats i den inledande delen av uppsatsen appliceras på den nuvarande COIN doktrinen inom 
ISAF. Analysverktyget används här för att undersöka hur väl den nya COIN doktrinen inom 
ISAF har implementerat centrala tankar kring effektivt utövande av underrättelseverksamhet.   

                                                
10 Esaiasson, Peter (red, )Metodpraktikan Konsten att studera samhälle, individ och marknad, (Norstedts Juridik 
2007) sid. 237 
11 Ibid. sid. 237 
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1.3.3 
Principskiss

 

1.3.4 Metoddiskussion 
Metodvalet i denna uppsats är gjord mot bakgrund av vissa faktorer. Två faktorer har varit 
ledande i dessa val, tidsfaktorn och valet av ämnesområde. Med hänsyn till dessa faktorer 
valdes tidigt att litteraturstudier skulle utgöra stommen i själva uppsatsen, detta istället för 
exempelvis intervjuer. Detta val gjordes främst av tidsskäl men även med hänsyn till att inte 
hamna i ett sekretess dilemma. Intervjuer i sig skulle givetvis kunna styrka själva studien i sig 
och ge mer tyngd åt resultaten. Men samtidigt skulle dessa resultat kräva merarbetet i form av 
eventuell sekretess granskning, då det som delges i en intervju måste kontrolleras för 
eventuell klassning.  
 
Dessa faktorer har även varit styrande vid val vad som skall undersökas inom fallet ISAF. 
Den litteratur som används har tydlig anknytning till den omställning som genomförs inom 
ISAF, specifikt ur ett svenskt perspektiv. Grunden i uppsatsen utgörs av främst tre doktriner 
och handböcker, en amerikansk, en från NATO och slutligen en svensk. Bakgrunden till detta 
är att försöka undersöka tre doktriner som har en tydlig inverkan på ISAF ur ett svenskt 
synsätt.  
 
Det hade dock varit att föredra att använda andra länders motsvarighet i syfte att belysa andra 
perspektiv. Problemet här utgörs dock av frånvaro av motsvarande dokument i vissa fall och i 
synnerhet åtkomst i andra. Insatsen ISAF som sådan har valts med bakgrund att denna insats 
är högaktuell med hänsyn till den strategi förändring som nu sker.12 Därmed finns 
förutsättningar för att denna insats har implementerat de nyaste tankarna inom området. 

1.4 Reliabilitet & Validitet 
Grunden i den här uppsatsen utgörs av en textanalys. Denna skall lyfta fram vad som är 
viktigt vid utövandet av militär underrättelsetjänst. Det är själva analysen av dokumenten som 

                                                
12 McChystal, Commanders Initial Assessment, (NATO 2009-08-30) 
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ger hög reliabilitet åt denna undersökning.13 Analysen utifrån tre valda perspektiv samt 
konstruktionen av analysverktyget utgör den avgörande faktorn avseende reliabilitet inom 
undersökningen. Därför sker här en tydlig presentation av valda dokument inom uppsatsens 
teorianknytning i syfte att skapa en uppfattning av vad dessa källor framhåller som viktigt, för 
utövandet av underrättelsetjänst. Vidare kommer analysverktyget tydligt att återspegla vad 
dessa framhåller som viktigt. Detta tydliggörs genom analysfrågor inom de tre valda 
perspektiven. 
 
Validitet avser huruvida uppsatsen undersöker det som skall undersökas.14 I detta fall 
undersöks tre centrala, västliga, styrdokument avseende militär underrättelsetjänst. Denna 
undersökning kommer att genomföras utifrån de tre perspektiven Ledning, Adaptivitet samt 
Samarbete. Valen av litteratur likväl som perspektiv utgör i sig de enskilt viktigaste 
faktorerna inom undersökningens validitet. Frågan om denna litteratur kan svara på 
undersökningens frågeställningar är central. Då litteraturen främst utgörs av militära 
styrdokument säkerställs att dessa är relevanta för undersökningen.  

1.5 Materialdiskussion 
Materialet som behandlar teorier avseende vad som särskiljer effektiv underrättelsetjänst är i 
sig begränsad. Ofta kan begrepp och teorier härledas till militär litteratur i form av 
handböcker och doktriner.15 Detta i förhållande till ren akademisk litteratur som behandlar 
områdena underrättelseanalys och historia avseende underrättelsetjänst. Vidare utgörs bilden 
som framläggs i exempelvis statliga utredningar en viss förenkling i dess uttryck såväl som 
medvetna politiseringar av begrepp. Splittring inom ämnet som sådant medför att litteraturen 
inom uppsatsen är vald specifikt mot själva frågeställningarna.  
 
I uppsatsens inledande skede är det avgörande att inte begränsa sig till någon specifik 
litteratur. Detta med hänsyn till att denna del utgör en generell beskrivning av 
underrättelseverksamhet och dess beståndsdelar. Orsaken är att den troligen skulle bli för 
ensidig och svår att validera. Mot den här bakgrunden så har litteraturen valts tämligen öppet 
och nyanser både från akademisk forskning såväl som statlig litteratur ingår i urvalet. 
 
I uppsatsens andra skede utgår litteraturen från ledande militära doktriner inom 
underrättelseområdet, dessa har valts specifikt kopplat mot frågeställningarna. Här avses 
doktriner från USA, samt alliansen NATO. Vidare ingår här den svenska Försvarsmaktens 
motsvarighet. Detta i syfte att få ett utomstående perspektiv och tolkning av de övriga 
doktrinerna. Militär litteratur är i sig svår att härleda till såväl källa som empiri i vissa stycken 
dock utgör dessa källor avgörande dokument som i sig är styrande för en rad olika militära 
underrättelsetjänster. 
 
Uppsatsens slutliga skede tar sin utgångspunkt i de amerikanska styrdokument som nu 
implementeras inom ISAF. I detta fall har de amerikanska doktrinerna för COIN valts då 
NATO:s motsvarighet vare sig är färdigutvecklad, eller har den inverkan på ISAF som den 
amerikanska med hänsyn till deras trupp bidrag. Denna doktrin kommer att underbyggas med 
rapporter samt andra skrifter med koppling mot styrkan ISAF. 

                                                
13 Hallenberg Jan, Ring Stefan, Rydén Birgitta, Åselius Gunnar, Om konsten att tänka, granska och skriva på ett 
vetenskapligt sätt – En introduktion i metodlära, (Försvarshögskolan 2008), sid.73 
14 Ibid. 
15 Agrell, Wilhelm, Konsten att gissa rätt, (Studentlitteratur 1998) sid. 25 
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1.6 Avgränsningar 
Uppsatsen är skriven mot den bakgrund att läsaren har en grundläggande förståelse av 
centrala ämnen som militär underrättelsetjänst, COIN, samt militära operationer. 
 
Undersökningen kommer att avgränsa sig till att beröra direkt västorienterad litteratur. Mer 
specifikt i detta fall amerikansk, svensk och NATO-anknuten sådan. Detta medför att de 
perspektiv och analysverktyg som presenteras i denna undersökning inte är universella i dess 
utformning. Vilket medför att de troligen endast går att appliceras inom NATO: kontexten. 
 
Detta faktum styrks med hänsyn att den här uppsatsen endast fokuseras kring perspektiven 
Ledning, Adaptivitet och Samarbete. Flera perspektiv skulle eventuellt medge en mer 
omfattande analys, dock bedöms att denna inte skulle rymmas inom ramen för denna uppsats. 
  
Vidare behandlar denna undersökning främst den operativa nivån då de doktriner som 
utnyttjas främst är kopplade mot den.  

1.7 Tidigare forskning 
Mängder av studier och forskningsprojekt pågår inom både underrättelseområdet och 
counterinsurgency-området. Båda ämnesområden i sig är högaktuella och alltjämt intressant 
ur flera aspekter.  
 
Akademiska studier inom området underrättelsetjänst kretsar generellt inom två specifika 
områden underrättelseanalys och historiska studier av underrättelsetjänst.  
Dessa har i sin utformning ingen direkt anknytning till exempelvis militär litteratur där 
områden som effektivitet och organisation av verksamhet vanligen behandlas.16  
 
Ur denna aspekt är det svårt att finna någon tidigare forskning som direkt kan relateras till 
denna undersökning som jämför doktriner samt deras implementering, i synnerhet då 
underrättelsedoktriner avhandlas.  
 
Dock finns undersökningar som är intressant ur implementeringsperspektivet. I 
undersökningen Joint Doctrine - Engine of Change17 behandlas hur lång tiden är från att en 
doktrin introduceras till att den implementeras. Denna undersökning tyder på att tiden från 
introducering av en doktrin till implementering kan vara upp till 10 år.  
 
Vidare finns det mängder av studier som undersöker hur underrättelsetjänsten skall nyttjas i 
internationella operationer. En intressant studie som kan relateras till denna uppsats utgörs av 
studien Intelligence Operations and Metrics in Iraq and Afghanistan18. Denna avhandling 
behandlar problemområden för underrättelsetjänsten inom COIN operationer. Den tar upp 
specifika fall och försöker erbjuda rekommendationer för framtida insatser. 

1.8 Centrala begrepp 
Doktrin 
Begreppet doktrin tycks innefatta lika många definitioner som det de facto finns doktriner. I 
denna uppsats kommer följande definition avses då ordet doktrin nyttjas. Detta då den tydligt 
                                                
16 Agrell, Wilhelm, Konsten att gissa rätt, (Studentlitteratur 1998) sid. 21 
17 Cimbala, Stephen, Tritten, James, Joint Doctrine – Engine of Change? (JFQ 2002) 
18 Glenn, Russel, Gayton, Jaime, Intelligence Operations and Metrics in Iraq and Afghanistan (RAND 
Corporation 2008) 
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påvisar begreppets komplexa natur. Hur begreppet dels innefattar teori likväl som empiri i 
vissa stycken. Vidare tydliggör denna beskrivning i sig hur doktriner representerar det för 
tillfället bäst genomarbetade sättet att nyttja militära styrkor. 
 

“Military doctrine is the combination of principles, policies and concepts which are 
combined into an integrated system for the purpose of governing all components of a 
military force in combat, and assuring consistent, coordinated employment of these 
components. The origin of doctrine can be experience, or theory, or both. Doctrine 
represents the best available thought on the employment of forces that can be defended 
by reason. Doctrine is methodology and, if it is to work, all military elements must 
know, understand and respect it.”19 

 
COIN 
COIN är i sig en populär förkortning av begreppet Counter-insurgency. Begreppet är 
komplext och svårt att översätta till svenska. Grunden i dess innebörd är upprorsbekämpning 
rent ordagrant. Dock har COIN en mer omfattande innebörd generellt som saknar en direkt 
svensk motsvarighet. Den definition som ligger till grund för begreppet i denna uppsats är 
följande.: 
  

“COIN involves all political, economic, military, paramilitary, psychological, and civic 
actions that can be taken by a government to defeat an insurgency (JP 1-02). COIN 
operations include supporting a Host Nation’s military, paramilitary, political, 
economic, psychological, and civic actions taken to defeat an insurgency. Avoiding the 
creation of new insurgents and forcing existing insurgents to end their participation is 
vital to defeating an insurgency. COIN operations often include security assistance 
programs such as foreign military sales programs, the foreign military financing 
program, and international military training and education programs. 
Counterguerrilla operations, on the other hand, focus on detecting and defeating the 
armed insurgent or guerrilla, without solving the society’s underlying problems. 
Military efforts alone, however, cannot defeat an insurgency.”20 
 

ISAF 
Följande beskrivning är den officiella beskrivningen av den multinationella styrkan ISAF, där 
även Sverige är involverade, och dess uppdrag.  
 

“ISAF, International Security Assistant Force, in support of the Government of the 
Islamic Republic of Afghanistan, conducts operations in Afghanistan to reduce the 
capability and will of the insurgency, support the growth in capacity and capability of 
the Afghan National Security Forces (ANSF), and facilitate improvements in 
governance and socio-economic development, in order to provide a secure environment 
for sustainable stability that is observable to the population.”21 

1.9 Disposition 
I det inledande kapitlet kommer de grundläggande förutsättningarna för uppsatsen att 
redovisas, syftet med uppsatsen klarläggs, centrala begrepp definieras, metoden för uppsatsen 
redovisas samt val av material redovisas.  
                                                
19 Dupuy, Trevor. N., The evolution of weapons and warfare, ( Da Capo Press Inc 1984) sid. 9 
20 US Army, Tactics in Counterinsurgency, (April 2009) sid 1-2 
21 NATO, http://www.isaf.nato.int/mission.html 100604 
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I det andra kapitlet introduceras de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen. Här presenteras 
de militära styrdokument som utgör huvuddelen av materialet i denna undersökning. Vidare 
presenteras underrättelseverksamhet och vissa centrala begrepp introduceras.  
 
I kapitel tre redovisas en undersökning av vad de militära styrdokument framhåller som 
viktigt utifrån de tre perspektiven Ledning, Adaptivitet samt Samarbete. Denna presentation 
operationaliseras senare i ett analysverktyg.  
 
I det fjärde kapitlet appliceras analysverktyg som utgör produkten av kapitel tre. ISAF:s 
COIN strategi analyseras utifrån detta verktyg.  
 
I kapitel fem redovisas slutsatser av undersökningen samt förslag på fortsatt forskning. 

2 Teoretiska utgångspunkter 
Inom det akademiska ämnesområdet intelligence studies finns det inte någon allmänt 
etablerad teori eller allmänt accepterad teorianknytning. Oklarheter vad som specifikt 
avgränsar och särskiljer området är i sig komplext och har medfört ett låst förhållande 
avseende teoriutvecklingen.  
 
Denna avsaknad av grundvariabler har medfört att röster har lyfts kring huruvida området kan 
undersökas då det inte är definierat.22 Detta dilemma har dock inte medfört en avsaknad av en 
teoribildning inom det militär underrättelsesfären. Definitionsdilemman och 
begreppsförvirring har inte hindrat utvecklandet av militära styrdokument.   
 
Mot denna bakgrund har valet av en given teori inte varit självklart i denna uppsats. För att 
kringgå detta dilemma kommer den här uppsatsen att förlita sig på en eklektisk 
teorianknytning. Innebörden av detta är att själva frågeställningen som ligger till grund för 
uppsatsen och olika teorier och begrepp kommer att användas i syfte att reducera ämnets 
komplexitet.23 
 
Via denna form av teorianknytning kommer relevanta delar för uppsatsens frågeställning att 
introduceras under detta kapitel. Inledningsvis kommer grundvärden avseende centrala 
begrepp presenteras för att därefter presentera de militära styrdokument som har en tydlig 
anknytning till frågeställningen. Orsakerna till valen som görs är den militära kontext 
uppsatsen tar sin utgångspunkt utifrån. 

2.1 Underrättelseverksamhet 
Underrättelser, underrättelsetjänst och engelskans intelligence beskriver ett område som är 
stort och varierande. Grunden inom detta område utgörs av själva underrättelsen, själva 
produkten av underrättelsetjänsten. Denna består av information som förädlats till att ge 
någon form av innebörd. Det är själva förädlingen som är underrättelsetjänstens huvuduppgift. 
 

                                                
22 Gill, Peter, Intelligence Theory Key questions and debate, (Routledge 2009) sid.17 
 Warner. M, Wanted: A Definition of “intelligence”, (Studies in intelligence, vol 46, No 3 2002) sid. 1 
23 NE, http://www.ne.se/eklektisk, 100604 
Umeå Universitet, Statsvetenskaplig Instutitionen, Manual för självständigt arbete  
i statsvetenskap,(2003) sid. 6 
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Vanligen beskrivs underrättelsetjänst genom en cirkeldefinition där underrättelsetjänsten är en 
speciellt inrättad funktion som sysslar med informationsinhämtning, bearbetning och 
delgivning. Enkelt uttryckt är underrättelsetjänst produktionen av underrättelser precis som 
bilindustrin producerar bilar.24  Underrättelseverksamhet brukar generellt delas upp i mängder 
av olika nivåer och verksamheter.  
 
Nivåer: 
 

 
 
Inom denna uppdelning framgår det strikt vilken typ av underrättelsetjänst som avses och på 
vilken nivå som den berör. På senare år har denna typ av indelning kritiserats då den i sin 
utformning är snäv.  
 

“Skillnaden mellan nivåerna har minskat beroende på dynamiken och komplexiteten i 
dagens konflikter. Det innebär att den taktiska underrättelsetjänsten måste hantera 
andra frågor än rent militära, som t ex politiska, ekonomiska och sociologiska 
underrättelser.”25 

 
Tydliga gränser mellan vad som är militärt och vad som är politiskt är inte alla gånger 
självklart. Vidare kan taktiska händelser resultera i strategiska konsekvenser.26  
Inom den militära underrättelsetjänsten är en annan typ av uppdelning allmänt 
förekommande. I denna typ av uppdelning utgår man från de olika ledningsnivåerna inom 
militära förband.  
 
Tabell över Försvarsmaktens underrättelsestruktur: 
 

Organisationsnivå Beteckning 
Strategisk Nivå MUST – Högkvarteret  
Operativ Nivå J2 – Bataljon uppåt/Flera vapengrenar 
Taktisk Nivå  G2 – Bataljon nedåt 
Stridteknisk  S2 – Kompani nedåt 

 

                                                
24 Agrell, Wilhelm, Konsten att gissa rätt, (Studentlitteratur 1998) sid. 21 
25 Försvarsmakten, FM Underrättelsehandbok Förhandsutgåva, Stockholm, (Davidssons tryckeri 2006) sid. 18 
26 Wiebes, Cees, Intelligence and the War in Bosnia, (LIT Verlag 2003) sid. 15 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum  
Jimmy Halmela  14 (36) 
OP 07-10 2010-06-13 
 

FHS beteckning    

Denna uppdelning kommer att utgöra en grund i denna uppsats. I övrigt kommer följande 
definitioner av underrättelser och underrättelsetjänst utgöra utgångspunkt i denna uppsats. 
 

The product resulting from the collection, processing, integration, evaluation, analysis, 
and interpretation of available information concerning foreign nations, hostile or 
potentially hostile forces or elements, or areas of actual or potential operations. The 
term is also applied to the activity which results in the product and to the organizations 
engaged in such activity.27 

 
Definitionen som sådan är en av de mest spridda världen över, i synnerhet inom västvärldens 
underrättelseväsen. Definition har efter smärre förändringar sitt ursprung från 1924 och avsåg 
då chefer på taktisk nivå. Detta belyser till del den svårighet som föreligger i denna typ av 
uppdelning av underrättelser i dessa nivåer. I synnerhet då denna definition idag avser såväl 
taktisk- som strategisk-nivå.28 
 

2.2 Underrättelsecykeln 
Underrättelsecykeln är den i särklass vanligaste modellen för att beskriva all typ av 
underrättelseverksamhet. Detta såväl inom den akademiska sfären som den rent militära. 
Denna modell återfinns i huvuddelen av litteraturen. Modellen beskriver en ständigt pågående 
process som förutsätts styra de olika aktiviteter som pågår i en underrättelseorganisation.29 
Med detta sagt beskriver denna modell både organisationen inom en underrättelsetjänst samt 
till del hur produktionen framskrider. Själva underrättelsen utgör därmed produkten ur denna 
process. Processen är uppdelad i diverse steg varierande mellan 4 och 6 steg. NATO:s modell 
för underrättelsecykeln kommer att presenteras inom detta stycke då samtliga övriga källor 
har anknytning till den. 
 
Modell underrättelsecykeln30:  

 

 
 

Så som tidigare beskrivits är produkterna av yttersta vikt inom underrättelsetjänsten, själva 
underrättelserna. Det underrättelsecykeln försöker beskriva är hur dessa produceras och vilka 
funktioner som ingår i denna process.31  Givetvis har denna modell sina brister, då den utgör 
en förenkling av den verkliga processen. Dock medger den att undersöka olika fall av 

                                                
27 US Joint Chiefs of Staff, Joint Publication 2-0 Joint Intelligence, (22 Juni 2007) sid. GL-11 
28 Gill, Peter, Intelligence Theory Key questions and debate, (Routledge 2009) sid. 28 
29 Agrell, Wilhelm, Konsten att gissa rätt, (Studentlitteratur 1998) sid. 25 
30 Försvarsmakten, FM Underrättelsehandbok Förhandsutgåva, Stockholm, (Davidssons tryckeri 2006) sid. 21 
31 Agrell, Wilhelm, Konsten att gissa rätt, (Studentlitteratur 1998) sid. 16 
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underrättelseverksamhet. Den utgör i sig en typ av teori för hur verksamheten bedrivs. Agrell 
nämner dock i sin bok, Konsten att gissa rätt, att den inte beskriver precis hur en 
underrättelseorganisation fungerar, teori och praxis är olika begrepp.32  

2.2.1 Planering 
Denna fas är tätt knuten till det som kallas underrättelsebehov, vad själva beställaren är i 
behov av. Dessa behov ligger därmed till grund för den fortsatta verksamheten inom 
underrättelsetjänsten. Utifrån dessa kan en plan framställas. Planen skall sträcka sig över hela 
underrättelsecykeln och därmed se till att rätt verksamhet genomförs och korrekta produkter 
framställs. Med detta sagt innebär inte detta att underrättelsebehovet i sig styr vilket underlag 
som behövs. Det den dock kan tydliggöra är vad underrättelsetjänsten skall presentera i slutet 
av cykeln.33 

2.2.2 Inhämtning 
I denna del sker inhämtning av information. Information kan inhämtas från mängder av källor. 
Alltifrån dagstidningar till avancerade flygfarkoster. Inhämtning är en komplex process med 
flera olika metoder och system för att samla in information. Viktigt är att rätt metod används i 
relation till det som fastställts i planeringssteget.34 

2.2.3 Bearbetning 
I detta steg tar underrättelseanalysen vid och här skapas underrättelser. Information som 
inhämtas består generellt av rådata och osammanhängande information. Den här 
informationen sätts sedan i ett sammanhang och struktureras till underrättelser. Den slutliga 
produkten som överensstämmer med underrättelsebehovet skapas.35 

2.2.4 Delgivning 
Är det slutliga steget inom underrättelsecykeln. I detta steg skall underrättelser presenteras för 
beställaren. Delgivning måste ske i rätt tid som fastställs i planeringen för att den inte skall 
hinna bli inaktuell. Vidare skall presentationen ske på ett korrekt sätt så att beställaren kan 
tillgodose sig underrättelserna.36 

2.3 Doktrinär Anknytning 
 

“At the very Heart of Warfare lies Doctrine”37 

2.3.1 AJP 2 
AJP-2.0 utgör NATO alliansens doktrin för operativ nivå, tillika styrande dokument avseende 
underrättelsetjänsten, säkerhetsunderrättelsetjänsten samt säkerhetstjänsten inom alliansen. 
Doktrinen är dels skrivet för att definiera hur dessa centrala områden inom alliansen och 
specifikt i syfte att definiera hur själva utövandet skall bedrivas på operativ nivå.38 Själva 
syftet med denna gemensamma syn är att skapa interoperabilitet inom alliansen. Vidare 
skapar dessa doktriner (tillsammans med undervolymer) basen för hur underrättelsetjänst, 
säkerhetsunderrättelsetjänst samt säkerhetstjänst skall läras ut. 
                                                
32 Agrell, Wilhelm, Konsten att gissa rätt, (Studentlitteratur 1998) sid. 30 
33 NATO, AJP 2 Allied Joint Intelligence, Counter Intelligence and Security Doctrine, (NATO 2003) sid. 1-3-3 
34 Ibid. sid. 1-3-6 
35 Ibid. sid. 1-3-7 
36 NATO, AJP 2 Allied Joint Intelligence, Counter Intelligence and Security Doctrine, (NATO 2003) sid. 1-3-9 
37 USAF, Air Force Doctrine Document 2-9, (17 Juli 2007) sid. 50 
38 NATO, AJP 2 Allied Joint Intelligence, Counter Intelligence and Security Doctrine, (NATO 2003) sid. vii ix 
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Ur ett internationellt perspektiv är syftet med AJP 2.0 att utgöra en grund för övriga nationer 
som deltar i multinationella operationer med länder ur NATO. I detta avseende betonas vikten 
av interoperabilitet inom alliansen. Syftet med doktrinen är att möjliggöra för samarbetsländer 
att anpassa sina metoder för att effektivt kunna identifiera kunders behov, samt krav på 
exempelvis utrustning inom underrättelsetjänsten på operativ nivå. 
 
Doktrinen är uppdelad i undervolymer som behandlar specifika delar av underrättelsetjänsten. 
Ansvaret för framställandet av denna doktrin inom NATO är uppdelad. Huvudansvaret för 
dokumentet har Storbritannien. Tyskland har dock ansvar att framställa innehållet avseende 
säkerhetsunderrättelsetjänst samt säkerhetstjänst. Underrättelsetjänst hanteras av 
Storbritannien. 
 
Inom AJP 2 definieras 8 principer för framgångsrikt utövande av underrättelsetjänst. Dessa 
kommer att utgöra fokus i den vidare textanalysen av denna doktrin.39 Följande är en 
kortfattad svensk beskrivning av dessa: 
 
Centralized Control (Centraliserad styrning) 
Underrättelseverksamhet måste vara centralt styrd i syfte att undvika merarbete och för att 
säkerställa effektivt utnyttjande av resurser   
 
Timeliness (Rätt tid) 
Underrättelser saknar värde om de inte når mottagaren i rätt tid. Detta ställer krav på att 
samtliga involverade system snabbt kan reflektera och delge information utan fördröjning. 
 
Systematic Exploitation (Systematiskt utnyttjande) 
Underrättelsetjänsten måste systematiskt utnyttjas för att inte tappa sin kapacitet att göra 
korrekta bedömningar. 
 
Objectivity (Objektivitet) 
Underrättelsetjänsten måste alltid vara objektiv till sin uppgift och inte frästas att ge felaktiga 
bedömningar som inte är baserade på fakta. 
 
Accessibility (Tillgänglighet) 
Information måste alltid vara tillgänglig för användare och stabsmedlemmar som behöver 
denna information. Information måste alltid bearbetas av underrättelsetjänsten innan den 
delges. 
 
Responsiveness (Redo att agera) 
Underrättelsetjänsten måste alltid vara beredd att agera och svara upp mot högre chefs 
underrättelsebehov. 
 
Source Protection (Källskydd) 
Underrättelsetjänstens källor måste alltid skyddas. 
 
Continuous Review (Regelbunden granskning) 
Underrättelsetjänsten måste alltid tåla granskning och regelbunden utvärdering av 
verksamheten är avgörande för att utvecklas.40 

                                                
39 NATO, AJP 2 Allied Joint Intelligence, Counter Intelligence and Security Doctrine, (NATO 2003) sid. 1-3-1 
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2.3.2 JP 2-0 
Joint intelligence utgör den amerikanska krigsmaktens vägledning för hur underrättelsetjänst 
skall bedrivas på den operativa nivån. Den ska styra hur underrättelsetjänsten bedrivs såväl i 
multinationella sammanhang som nationella. Grundtanken är att denna doktrin skall bidra 
med principer och perspektiv för hur underrättelseoperationer skall planeras likväl hur de 
skall genomföras. I den inledande delen läggs stor vikt vid begreppen samarbete och 
multinationella operationer. Inom begreppet samarbete betonas alla organisationer, från 
nationella och statliga till utländska icke statliga organisationer.41  
 
Doktrinen är skriven i amerikansk kontext men en central del av JP 2-0 avser internationell 
verksamhet. Genomgående betonas vikten av samarbete och att detta är en förutsättning för 
att nå framgång.42 
 
JP 2-0 är huvuddokumentet inom serien Joint Intelligence. Serien är vidare uppdelad i 
undervolymer som behandlar specifika delar av underrättelsetjänsten. 
Huvudman inom serien utgörs av den operativa ledningen av den amerikanska krigsmakten, 
Joint Chiefs of Staff. 
 
En av huvudtankarna och syftet med denna doktrin är att definiera principer för hur effektiv 
och framgångsrik operativ underrättelsetjänst skall bedrivas. De definieras som universella 
och skall vara vägledande under alla typer av militära operationer.43 Dessa utgör fokus vid 
den fortsatta analysen av JP 2-0. Nedan följer en kort översatt introduktion till principerna: 
 
Perspective (Perspektiv) 
Förmågan att tänka som motståndaren. 
 
Synchronization (Synkronisering) 
Synkronisera underrättelsetjänsten med övriga funktioner. 
 
Integrity Integritet (Integritet)  
Stå fast vid bedömningar. 
 
Unity of Effort (Samlad ansträngning)  
Samarbete för att nå gemensamma mål. 
 
Prioritization(Prioritera) 
Prioritera behov efter chefens krav. 
 
Excellence(Kvalite/professionalitet) 
Eftersträva att leverera högsta nivå av kvalité på arbetet. 
 
Prediction (Förutspå) 
Acceptera risker vid bedömningar 
 

                                                                                                                                                   
40 NATO, AJP 2 Allied Joint Intelligence, Counter Intelligence and Security Doctrine, (NATO 2003) sid. 1-3-1 
41 US Joint Chiefs of Staff, Joint Publication 2-0 Joint Intelligence, (22 Juni 2007) sid. Preface  
42 Ibid. sid. XVIII 
43 US Joint Chiefs of Staff, Joint Publication 2-0 Joint Intelligence, (22 Juni 2007) sid. II-1 
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Agility (Flexiblitet) 
Var flexibel och anpassa verksamheten efter förändrade lägen 
 
Collaboration (Samarbeta) 
Utnyttja andras expertis inom områden då så behövs 
 
Fusion(Sammanfogning) 
Utnyttja alla tillgängliga källor för information och underrättelser44 

2.3.3 Försvarsmaktens Underrättelsehandbok FU 2006 
Försvarsmaktens Underrättelsehandbok FU, FM UndH FU, utgör den svenska 
Försvarsmakten grundläggande styrdokument avseende den militära underrättelsetjänsten, 
såväl nationellt som internationellt.45 Förutom denna handbok finns för närvarande även en 
övervolym i form utav Försvarsmaktens Grundsyn Underrättelsetjänst 2008, FM Grund Und 
08, denna utgör en mindre skrift som skall definiera det generella området underrättelsetjänst 
inom Försvarsmakten. 
 
I förhållande till AJP 2 och JP 2-0 utgör inte FM UndH FU en doktrin då ingen sådan finns 
specifikt i den svenska Försvarsmakten. Den utgör dock tillsammans med FM Grund Und 
0846 de öppna styrdokument som finns inom den militära underrättelsetjänsten.  
 
Vägledande vid framtagningen av denna handbok har AJP 2 varit i syfte att skapa 
interoperabilitet.47 Detta är ett centralt begrepp i denna handbok och huvuddelen av de 
processer och metoder som avhandlas har tydlig anknytning till NATO:s motsvarigheter.  
 
I FM UndH FU finns åtta principer och tillika krav på hur effektiv underrättelsetjänst skall 
bedrivas. Följande principer utgör fokus för den vidare analysen av denna handbok.  
 
Centraliserad ledning 
För att undvika dubbelarbete, rationell och effektiv verksamhet samt samordning, men även 
för att snabbt kunna respondera på förändringar i omvärld, läge eller inriktning, måste 
underrättelsetjänsten kunna ledas centralt 
 
I rätt tid 
Underrättelser som inte når beslutsfattaren i tid är värdelösa, vilket också påverkar 
utnyttjandet av källor och uppgiftsställning till dessa, liksom bearbetningens genomförande 
samt sätt och former för delgivning. Detta kräver också ledning av underrättelsecykeln och 
uppföljning av densamma 
 
Systematiskt utnyttjande 
Genom att utnyttja tillbuds stående källor utifrån deras förmågor och på ett systematiskt sätt, 
erhålls underlag för vidare bearbetning. Ett systematiskt utnyttjande av källorna ställer också 
krav på att uppgiftsställare, och även bearbetare, har god kunskap om deras förmågor i den 
aktuella situationen 
 
                                                
44 US Joint Chiefs of Staff, Joint Publication 2-0 Joint Intelligence, (22 Juni 2007) sid. II-1 
45 Försvarsmakten, FM Underrättelsehandbok Förhandsutgåva, Stockholm, (Davidssons tryckeri 2006) sid. 9 
46 Ibid. 
47 Ibid. sid. 9 
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Objektivitet 
Underrättelsetjänsten måste vara oavvisligt objektiv. Att påverka planering, inhämtning och 
bearbetning, i syfte att nå egna mål eller fördelar, anpassa sig eller undvika konflikter, är både 
direkt felaktigt och olämpligt. 
 
Tillgänglighet 
Underrättelsetjänsten måste ständigt vara nåbar och kunna svara på avnämarnas krav på 
underrättelser. Dess produkter måste också vara tillgängliga inom den egna organisationen 
och för avnämarna. Kravet på tillgänglighet påverkar också synen på sekretess och vilken 
sekretessgrad som skall åsättas olika underrättelser 
 
Adaptiv 
Förmågan måste finnas att snabbt kunna anpassa sig till förändringar i läget, omvärlden eller 
till förändrad inriktning 
 
Källskydd 
Skyddet av underrättelsetjänstens källor är av yttersta vikt för att fortsatt kunna använda 
dessa.48 

3 Doktrinärt perspektiv 
  
I detta kapitel kommer den kvalitativa textanalys som utgör första delmomentet i denna 
uppsats redovisas. Denna textanalys utgår ifrån de perspektiv som tidigare beskrivits i syfte 
att undersöka den samlade bilden av valda doktriner. Dessa perspektiv utgör sedermera 
strukturen för själva redovisningen.  
 

Ledning 
 

Adaptivitet 
 

Samarbete 
 
Avslutningsvis i detta kapitel sammanfattas beröringspunkter mellan doktrinerna. Syftet med 
det är att tydliggöra dessa doktriners samlade bild. Denna redovisning klargörs genom 
analysfrågor i det analysverktyg som utgör produkten i detta kapitel.  

3.1 AJP 2 Intelligence Doctrine (NATO) 

3.1.1 Ledning 
Genomgående i AJP 2.0 betonas det faktum att underrättelsetjänsten bedrivs i syfte att ge 
chefen underlag så att denne kan fatta bättre beslut. Underrättelsetjänsten i sig har inget 
egensyfte, det den producerar är det som är relevant.49 Produkten, underrättelsen särskiljs från 
övrig information genom dess förmåga att förutspå vad som kan hända. Underrättelser 
beskrivs som en förutsättning för att chefen skall kunna fatta korrekta och välunderbyggda 
beslut. Här syns ett tydligt samband mellan dels underrättelsefunktionen och dels chefen.  

                                                
48 Försvarsmakten, FM Underrättelsehandbok Förhandsutgåva, Stockholm, (Davidssons tryckeri 2006) sid. 15 
49 NATO, AJP 2 Allied Joint Intelligence, Counter Intelligence and Security Doctrine, (NATO 2003) sid. 1-1-1 
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Chefen betecknas här som högre chef det vill säga den chef som bär ansvaret för 
operationerna på den nivå som avses. Det här ställer i sin tur dels krav på underrättelsetjänsten 
som funktion i detta fall, kravet på själva chefen är tydligt definierat. Sett utifrån 
underrättelsecykeln så har chefen inledningsvis en avgörande roll i att styra planeringsskedet 
inom underrättelsefunktionen. Ingående beskrivs stegvis chefens deltagande i planeringsfasen.  
 

“The commander must direct his intelligence staff. He must give clear instructions 
concerning the information and intelligence he needs and where necessary, set a time 
limit on its provision. His direction should always be as specific as possible and 
wherever possible, he should place his information and intelligence requirements in an 
order of priority.”50 

 
Chefens inriktning och ledning av underrättelsefunktionen är tydligt. Den här tydliga 
kopplingen medför att rätt saker prioriteras genom hela underrättelsecykeln. Chefens behov är 
det som skall forma underrättelseprocessen inom NATO. Denna ledningsprocess betonas 
vidare inom de principer AJP 2 definierar avseende utövandet av underrättelseverksamheten. 
Den inledande principen betecknas som centraliserad styrning. 
 

“Centralised Control. Intelligence must be centrally controlled to avoid unwarranted 
duplication of work, provide mutual support and ensure the efficient, economic use of 
all resources.”51 

 
Här framgår orsakerna till den tydliga styrning som NATO eftersträvar. Dels för att förhindra 
dubbelarbete och dels för att utnyttja resurser effektivt. Denna centraliserade styrning betonas 
ytterligare inom det NATO betecknar som ISTAR52: 
  

“An operations-intelligence activity that integrates and synchronises the planning and 
operation of sensors and assets, and the processing, exploitation, targeting and 
dissemination systems in direct support of current and future operations.”53 
 

ISTAR konceptet syftar till att skapa en homogen organisation där underrättelsetjänsten och 
övriga funktioner är synkroniserad. Resurser skall kunna inhämtas då de skall inhämtas och 
rätt information skall nå rätt part. Syftet är att lednings-tider mellan upptäckt av ett hot till 
eventuell bekämpning skall minimeras. För att detta koncept skall fungerar har NATO i detta 
fall, liksom för underrättelsetjänsten i övrigt, satt upp vissa principer för detta koncept. 
Huvudpunkten bland dessa principer utgör av vad NATO betecknar som Command Driven, 
ledningsdrivet. Det vill säga ISTAR konceptet skall vara tydligt styrt. Vidare menar NATO: 
 

“Direction of the ISTAR effort and determination of priorities must be driven by the 
Commander at each level of command. Unless the Commander devotes sufficient effort 
to these requirements he may not receive the intelligence he requires for his decision-
making and conduct of operations.”54 
 

                                                
50 NATO, AJP 2 Allied Joint Intelligence, Counter Intelligence and Security Doctrine, (NATO 2003) sid. 1-3-4 
51 Ibid. sid. 1-3-1 
52 Intelligence, Surveillance, Target, Acquisition, Reconnaissance 
53 Ibid. sid. Glossary-3 
54 Ibid. sid. 1-4-1 
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Den här beskrivningen tydliggör ytterligare hur viktigt NATO ser på ledning av 
underrättelsetjänsten. Syfte betonas vidare genom minskade ledningstider och optimalt 
resursutnyttjande. Prioriterade behov kan endast tillgodoses om den ansvarige chefen lyckats 
tydliggöra dennes behov.  

3.1.2 Adaptivitet 
Underrättelsetjänstens funktion är att producera relevanta underrättelser kopplat mot de 
operationer som genomförs. För att rätt produkter skall produceras krävs enligt AJP 2 en 
tydlig styrning från chefen. Lika viktigt som att själva behoven kommer underrättelsetjänsten 
till del, lika viktigt är det att underrättelsetjänsten kan svara upp mot dessa behov. Kravet 
beskrivs uttryckligen i AJP-2. 
 

 “They can tell the commander what his adversary is doing at almost any moment of the 
day or night...”55 

 
Underrättelsetjänsten skall oberoende av vad kunna beskriva vad som pågår inom 
operationsområdet. Detta ställer givetvis mängder av krav på både underrättelsetjänsten och 
uppdragsställaren. Men denna mening belyser ändock vikten av en underrättelsetjänst som 
kan anpassa sig efter nya krav. Detta framhävs vidare i de principer som NATO definierar 
som viktiga för underrättelsetjänsten. Följande två av dessa principer har tydlig anknytning till 
en adaptiv organisation.56 
 

Continuous Review. Intelligence must be continuously reviewed and where necessary 
revised, taking into account all new information and comparing it with what is already 
known. 

 
Responsiveness. The intelligence staff must be responsive to the Intelligence 

Requirements of the commander at all times. 
 
Båda principerna beskriver tydligt den förmåga till anpassning som krävs inom 
underrättelsetjänsten. Likväl som att underrättelsetjänsten måste svara upp mot 
uppgiftsställaren måste en ständig anpassning och utvärdering ske för att förbättra arbetet.  
Som tidigare nämnt i detta stycke ställer detta stora krav på underrättelsetjänsten och specifikt 
avseende kompetens och kunskap. Detta faktum relateras även till i sammanfattningen av 
bearbetningsstycket i AJP-2 där vikten av den enskildes kunskap och kompetens framgår. 
  

“Reasoning and Intuition. The ability of the human to make reasoned judgements and 
assessments and his intuitive capacity for ‘playing a hunch’ are critical to the 
successful operation of the analytical process which is at the heart of Processing. These 
skills are acquired rather than taught and are the product of practice and experience of 
analysis over a period of time coupled with an extensive professional knowledge. They 
are the key to the predictive nature of intelligence.”57 

 
Det förfaller vara centralt för underrättelsetjänsten att ständigt utvärdera sig och anpassa sig. I 
denna kontext är det naturligt att kraven på de som arbetar inom verksamheten är en viktig 

                                                
55 NATO, AJP 2 Allied Joint Intelligence, Counter Intelligence and Security Doctrine, (NATO 2003) sid. 1-1-1 
56 Ibid. sid. 1-3-1 
57 Ibid. sid. 1-3-9 
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aspekt. Vidare kan detta åter relateras till uppgiftsställaren, chefen. Kraven på denne torde 
vara motsvarande då det tydligt framgår hur viktig själva styrningen är. 

3.1.3 Samarbete 
AJP-2 är skriven inom kontexten NATO, mot denna bakgrund är det naturligt att samarbete är 
en viktig del inom denna doktrin. Samtliga medlemmar inom NATO likväl som 
samarbetsländer, förväntas nyttja denna doktrin i syfte att skapa en gemensam bild kring 
underrättelsetjänst. I den inledande delen av AJP-2 framgår vikten av underrättelser utbyte 
och interoperabilitet mellan berörda parter. 
 

“Although the possession of intelligence is a battle-winning factor, the full impact of 
intelligence cannot be effectively applied unless both the intelligence itself and the 
information from which it is derived can be shared. Interoperability, in this case the 
ability to exchange information and intelligence, is the key to successful multinational 
operations. It is made possible by all members of the Alliance working to the common 
standards set out in this and the other publications contained in the hierarchy of 
Intelligence Doctrine and Procedure Publications.”58 

 
Underrättelser i sig är inte av någon betydelse utifall de inte kan delges till berörda parter. 
Själva nyckeln till detta utgörs, enligt AJP-2, av ett effektivt underrättelseutbyte nationer 
emellan. Funktionen av AJP-2 samt dess undervolymer är tydligt, att denna skall utgöra det 
fundament som krävs för underrättelseutbyte inom specifikt alliansen.  
 
Vinsterna från det beskrivs vidare inom ISTAR konceptet i AJP-2. En av huvudpunkterna 
inom detta koncept utgörs av förmågan att samordna och givetvis kunna utnyttja resurser som 
annars inte vore möjligt utan detta koncept. Denna huvudpunkt på svenska betyder enkelt 
översatt sammanlänkning, definitionen enligt AJP-2: 
 

“Interconnectivity. A flexible, integrated, accessible network of collection assets, 
intelligence processes, weapon systems and situational databases is necessary to 
provide commanders and staffs at different levels of command with the best possible SA. 
This network should provide the means to access information and intelligence from 
other formations, strategic collection systems, national and multi-national sources and 
agencies in order to meet the commander’s information and intelligence 
requirements.”59 

 
Följande beskrivning belyser här vad NATO vill uppnå ur ett samarbetes perspektiv och via 
dess ISTAR koncept, tillgång till fler resurser i alla avseenden. Utbyte avseende såväl 
databaser som resurser på strategisk- och taktisk-nivå skall kunna ingå i detta ISTAR koncept. 
Förutsättningar för både access till underrättelser som inhämtningsresurser förefaller vara 
ledstjärnor.  

3.2 JP 2-0 Joint Intelligence Doctrine (USA) 

3.2.1 Ledning 
I introduktionen till JP 2-0 framgår det redan i första meningen vikten av att integrera 
underrättelsetjänsten med övrig verksamhet inom militära operationen. Vidare beskrivs här att 
                                                
58 NATO, AJP 2 Allied Joint Intelligence, Counter Intelligence and Security Doctrine, (NATO 2003) sid. 1-1-1 
59 Ibid. sid. 1-4-2 
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ansvaret för detta berör chefer på samtliga nivåer.60 Styrning av underrättelsetjänsten 
förefaller vara viktig. Vidare beskrivs i inledningen att ett av huvudsyftena med 
underrättelsetjänsten skall bidra med den information som chefen behöver. För att detta skall 
fungera betonas vikten av att planeringen måste ligga på förhand inom underrättelsetjänsten.61 
Chefen skall definiera prioriterade underrättelsebehov och inrikta underrättelsetjänsten. Dock 
framgår det även att underrättelsetjänsten i sin tur skall nominera vad de anser vara prioriterat. 
Likväl som chefen är ansvarig för inriktningen av underrättelsetjänsten så är även 
underrättelsetjänsten ansvarig för att ge sina rekommendationer. Detta upplägg i sig medför 
att flera parter har ansvar för samma område. Avsikten med detta förefaller vara att tydligt 
sammanlänka underrättelsetjänsten med chefens övriga ansvarsområden. Detta faktum 
tydliggör i och med att det även betonas att övriga funktioner inom staben är delaktiga i denna 
så kallade nomineringsprocess. Underrättelsetjänsten liksom övriga funktioner har möjlighet 
att tycka till kring vad som är viktigt, beslutande rätten ligger dock hos chefen.  
 
I JP 2-0 beskrivs perspektiv för hur underrättelsetjänst skall bedrivas och en av dessa punkter 
är av särskild vikt ur ett ledningsperspektiv: 
 

“Unity of effort – coordination through cooperation and common interests to achieve a 
desired end state – is essential to effective joint intelligence operations. Unity of effort is 
facilitated by centralized planning and direction and decentralized execution of 
intelligence operations, which enables JFCs to apply all available ISR assets wisely, 
efficiently, and effectively. It optimizes intelligence operations by reducing unnecessary 
redundancy and duplication in intelligence collection and production. Unity of effort 
requires intelligence operations, functions and systems that are coordinated, 
synchronized, integrated, and interoperable. All intelligence organizations (joint, 
national, and multinational) operating in a JFC’s operational area must have a clear 
understanding and common acceptance of the command’s desired effects, objectives, 
and end state.”62 

 
Samordning och synkronisering tycks utgöra nyckelord inom perspektivet unity of effort. 
Ledningens inriktning av underrättelsetjänsten skall enligt denna punkt vara centraliserad för 
att möjliggöra effektiv användning av resurser. Vidare skall denna centraliserade ledning 
förhindra dubbelarbete. Förutsättningar för att kunna förverkliga detta perspektiv är att system 
och resurser är dels koordinerade centralt och interoperabla. Metoder, system och 
ledningsnivåer måste vara samspråkiga och kunna interagera. Vidare omnämns i detta citat 
ISR63 som har en viktig funktion i ett ledningsperspektiv. ISR definieras enligt följande i  
JP 2-0: 
 

“An activity that synchronizes and integrates the planning and operation of sensors, 
assets, and processing, exploitation, and dissemination systems in direct support of 
current and future operations. This is an integrated intelligence and operations 
function.”64 

 

                                                
60 US Joint Chiefs of Staff, Joint Publication 2-0 Joint Intelligence, (22 Juni 2007) sid. I-1 
61 Ibid. sid. I-8 
62 US Joint Chiefs of Staff, Joint Publication 2-0 Joint Intelligence, (22 Juni 2007) sid. I-4 
63 Intelligence, Surveillance, Reconnaissance 
64 Ibid. sid. GL-12 
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Ur detta koncept framgår tydligt hur JP 2-0 betonar vikten av en helhetssyn på insatser. Det 
framgår att underrättelsetjänsten och övriga funktioner måste integreras med varandra. 
Samordning och synkronisering av alla tillgängliga resurser via ett ISR koncept skall 
möjliggöra ett optimalt stöd till pågående och framtida insatser. ISR utgör avgörande del i den 
underrättelsearkitektur som beskrivs inom JP 2-0. Inom arkitekturen som beskrivs poängteras 
att en specifik lednings funktion, ”ISR ledning”, skall finnas för att möjliggöra denna 
samordning.65 

3.2.2 Adaptivitet 
Vi lever alltjämt i en föränderlig värld med motståndare som ständigt förändrar dess beteende. 
Det här är ett faktum som diskuteras inom JP 2-0 i relation till de krav som ska ställas på 
underrättelsetjänsten. Flera i sig viktiga ledord går att finna avseende adaptivitet. Ett av de 
perspektiv som lyfts fram inom JP 2-0 belyser detta faktum: 
 

“Agility — Agility is the ability to shift focus nearly instantaneously and bring to bear 
the skill sets necessary to address the new problem at hand while simultaneously 
continuing critical preexisting work. Intelligence structures, methodologies, databases, 
products, and personnel must be sufficiently agile and flexible to meet changing 
operational situations, needs, priorities, and opportunities.”66 

 
Kraven som skall ställas på underrättelsetjänsten är inte små och det kräver ett helhetstänk för 
alla ingående delar. Kunskap/färdigheter lyfts fram som en viktig del i att lyckas anpassa 
organisationen. Underrättelsetjänsten måste kunna skifta fokus tidigt och samtidigt fortsätta 
med pågående verksamhet. Det här kräver resurser och i synnerhet möjlighet att nyttja och 
överblicka de resurser som finns inom organisationen. Dessa resurser måste ha en tydlig 
anknytning till miljön och arbetet som genomförs inom området. För att därigenom kunna 
svara upp mot de behov som föreligger.  
 
Sambandet mellan dels en flexibel organisation med integreringstänk och professionell 
underrättelsepersonal påvisas ytterligare inom principen Agility. 
 

“Intelligence professionals must anticipate not only the future decisions of adversaries, 
but of intelligence consumers as well.”67  

   
Förmågan att kunna förutspå såväl motståndarens framtida handlingsmöjligheter som kunders 
framtida krav förefaller viktigt. Detta betonas inom själva bearbetningskapitlet av JP 2-0. Här 
befäst bildens ytterligare hur viktigt det är med kunnig personal enligt JP 2-0. 
Här framhålls hur centralt det är med ständig uppföljning och utvärdering av det arbete som 
sker.  
 

“Evaluation and feedback are continuously performed during each category of 
intelligence operation. Intelligence planners, collectors, analysts, and disseminators 
coordinate and cooperate to determine if any of the various intelligence operations 
require improvements. Individual intelligence operators aggressively seek to improve 

                                                
65 US Joint Chiefs of Staff, Joint Publication 2-0 Joint Intelligence, (22 Juni 2007) sid. III-11 
66 Ibid. sid. XIV 
67 Ibid. sid. II-10 
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their own performance and the performance of the activities in which they 
participate.”68 

 
Vikten av att dra lärdomar ifrån arbetet som genomfors betonas och personal skall söka varje 
möjlighet till att utveckla sin egen förmåga.  De krav som JP 2-0 ställer medför även krav på 
andra ingående delar i en insats, inte enbart underrättelsepersonal. Underrättelsepersonal och 
dess kunskap lyfts fram särskilt men samtidigt framgår det vikten av att samtliga 
beståndsdelar inom en insats har en enad syn. För att få tillstånd det helhetstänk som ISR 
kräver krävs en tydlig nivåhöjning inom motståndarkunskap inom hela organisationen.  

3.2.3 Samarbete 
 

“One of the most gratifying features of recent work in intelligence, and one that is quite 
unique in its long history, has been the growing cooperation established between the 
American intelligence services and their counterparts throughout the Free World which 
make common cause with us as we face a common peril. Allen Dulles, The Craft of 
Intelligence, 1963”69 

 
Ovanstående citat är hämtat från det första stycket JP 2-0, från den del som avhandlar 
samarbete inom underrättelsesamfundet. Citatet belyser tydligt vikten av ett 
samarbetsperspektiv inom de insatser USA deltar i. Själva citatet är givetvis hämtat från en 
svunnen tid men själva innebörden genomsyrar JP 2-0. Samarbete och utbyte är viktiga 
begrepp som återkommer senare i detta kapitel. 
  

“Intelligence personnel of each nation need to view the threat from multinational as 
well as national perspectives. A threat to one element of an alliance or coalition by the 
common adversary must be considered a threat to all alliance or coalition elements. 
Success in intelligence sharing requires that we establish a trusted partnership with 
foreign counterparts to counter a common threat and maintain a unity of effort.”70 

 
En förutsättning för att upptäcka och motverka hot är ett framgångsrikt samarbete och 
informationsutbyteskanaler. Koalitioner likt dem inom exempelvis ISAF och 
alliansmedlemmar inom NATO utgör kärnan inom detta samarbete. Nationella intressen är 
normalt en central bit inom underrättelsetjänsten och i detta fall en direkt motpart till detta 
synsätt. Den nationella prägeln av underrättelsetjänsten tas givetvis upp i JP 2-0 men det är 
fortfarande intressant hur tydligt och hur viktigt samarbete framhålls. Detta faktum belyses 
ytterligare i inledningen av JP 2-0 där framgången inom multinationella insatser är nära länkat 
till detta faktum. 
 

“The success of joint and multinational operations and interagency coordination hinges 
upon timely and accurate information and intelligence sharing.”71 

 
Ett viktigt begrepp inom JP 2-0 är det som betecknas som ”operations environment”. Med 
detta menas alla aspekter inom själva området där operationer genomförs, såväl terräng som 

                                                
68 US Joint Chiefs of Staff, Joint Publication 2-0 Joint Intelligence, (22 Juni 2007) sid. I-20 
69 Ibid. sid. V-1 
70 Ibid. sid. V-2 
71 Ibid. sid. XVII 
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mänskliga faktorer. 72 Denna miljö beskrivs som så komplex att förutsättning för att kunna 
analysera är att angripen den ur ett helhetsperspektiv. Flera nivåer måste vara inblandade i 
planeringsprocessen för att tyda det som är viktigt.73 Vidare krävs flera olika synsätt vilket 
sedermera kräver samarbete. Kanaler till samarbetsparter likväl som andra organisationer är 
en förutsättning för att bedriva effektiv underrättelsetjänst och vidare skörda framgångar inom 
insatser. Interoperabilitet beskrivs som en förutsättning för att samarbete i detta hänseende 
skall få effekt. 

3.3 Försvarsmaktens Underrättelsehandbok FU 2006 

3.3.1 Ledning 
Inom Försvarsmaktens Underrättelsehandbok definieras 7 principer och tillika krav på 
effektiv underrättelsetjänst. Den översta punkten inom dessa principer utgörs av centraliserad 
ledning som definieras enligt följande. 
 

”Centraliserad ledning. För att undvika dubbelarbete, rationell och effektiv verksamhet 
samt samordning, men även för att snabbt kunna respondera på förändringar i 
omvärld, läge eller inriktning, måste underrättelsetjänsten kunna ledas central”74 

 
Enligt denna definition ser Försvarsmakten tydliga samordningsvinster med en tydlig och 
centralt styrd underrättelsetjänst. Dessa vinster medger dels en ökad effektivitet och 
resursanvändning. Vidare beskrivs central ledning som en förutsättning för att kunna agera 
snabbt vid förändringar. Sättet utifrån hur Försvarsmakten vill att detta skall ske är givetvis 
genom en central ledningsfunktion avseende underrättelsetjänsten, men även inom det 
koncept Försvarsmakten kallar ISTAR. Syftet med detta koncept är enligt Försvarsmakten:  
 

“Syftet med ISTAR är att optimera resursutnyttjandet, minska administrationen och 
minska fördröjningen vid genomförande. Konceptet bygger på att samutnyttja sensorer, 
transmission och bearbetningskapacitet för att snabbt kunna skapa underlag för 
upptäckt, klassificering, identifiering, målutpekning samt Battle Damage Assessment 
(BDA), d.v.s. utvärdering av genomförda insatser.”75 

 
Ur detta perspektiv framträder det tydliga samordningen mellan underrättelsetjänsten och 
övriga funktioner. Resurser skall utnyttjas optimalt i syfte att minimera tiden mellan upptäckt 
av ett hot till bekämpning av detsamma. Det här kräver en särskild funktion för att möjliggöra 
denna centrala styrning av flera ingående delar. Försvarsmakten menar här att det skall finnas 
en specifik ISTAR-ledningsfunktion som sköter denna samordning från högsta nivå. Denna 
skall vara ansvarig för att koordinera hela ISTAR-spektrumet, från högsta till lägsta nivå, och 
relaterar till att denna funktion normalt återfinns inom NATO staber på CJTF nivå.76   
Avgörande för effektivt utövandet av effektiv underrättelsetjänst är de samordningsvinster 
som en central ledning medger. Detta relateras vidare till vid själva inriktningen och 
planeringen av underrättelsetjänsten. En tydlig ledning krävs för att arbetet skall fungera 
resurseffektivt och för att underrättelser skall delges i tid.77  

                                                
72 US Joint Chiefs of Staff, Joint Publication 2-0 Joint Intelligence, (22 Juni 2007) sid. IV-1 
73 Ibid. sid. XVI 
74 Försvarsmakten, FM Underrättelsehandbok Förhandsutgåva, Stockholm, (Davidssons tryckeri 2006) sid. 15 
75 Ibid.  sid. 20 
76 Ibid. sid. 20 
77 Ibid. sid. 16 
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3.3.2 Adaptivitet 
I förordet till underrättelsehandboken beskrivs den förändringsprocess som pågår inom 
försvarsmakten och vilken inverkan den kortfattat har på underrättelsetjänsten. Själva syftet 
med denna handbok är att utgöra grunden för den förändring som sker. Här beskrivs att ”... all 
personal skall verka för att flexibelt och aktivt delta i denna process”. Vidare belyses i denna 
kontext hur Försvarsmakten ser på dagens hotbild och de nya krav som ställs på 
underrättelsetjänsten. Dagens internationella insatser har en annan hotbild i förhållande till 
den som rådde under kalla kriget och detta medför att själva underrättelsetjänsten måste vara 
föränderlig. Inom de principer som Försvarsmakten definierat avseende effektiv 
underrättelsetjänst återfinns adaptivitet:  
“Adaptiv. Förmågan måste finnas att snabbt kunna anpassa sig till förändringar i läget, 
omvärlden eller till förändrad inriktning”78 
Inom definitionen syns att förmågan till att kunna anpassa sig efter varierande förhållanden är 
central. Det som dock inte specificeras inom UndH är vad som denna förmåga innefattas av. 
Boken som sådan kretsar mycket kring NATO:s metoder och arbetsformer men den ger 
erbjuder ingen specificering avseende vad som avses med förmåga. En av huvudpunkterna 
inom Försvarsmaktens underrättelsekoncept erbjuder dock en viss insikt.:  
”Förmågan att förstå och verka i olika kulturer”79 
Centrala begrepp inom denna huvudpunkt är förståelse och kunskap om olika kulturer. Detta 
delvis i syfte att skapa bättre underlag inom underrättelsetjänsten. Utan denna kunskap kan 
inte adekvata bedömningar av uppdragsområden erbjudas enligt FM Grund Und. För att 
realisera dessa tankar krävs ett tydligt kulturellt perspektiv inom underrättelsetjänsten.  

3.3.3 Samarbete 
Omskrivningen av Försvarsmaktens Underrättelsehandbok är ett resultat av en 
förändringsprocess kopplat mot begreppet samarbete, en anpassning till NATO alliansens 
metoder och arbetsformer.  
 

“Enligt beslut från Högkvarteret 2004 (2004-09-15, 09 100:73873, Beslut i Stort - 
interoperabilitet avseende ledningssystem) är förmågan till interoperabilitet av högsta 
prioritet. Detta innebär att NATO:s metoder kommer att vara vägledande för såväl 
Försvarsmakten i sin helhet som för underrättelsetjänsten.” 

 
Interoperabilitet beskrivs som ett huvudsyfte till denna omställning. Gemensamma metoder 
och synsätt ses som en ledstjärna inom all verksamhet och specifikt inom 
underrättelsetjänsten enligt FM UndH FU. I de internationella operationer vi deltar i kan vi 
inte enskilt uppnå de effekter vi önskar, samarbete krävs.80  Trots denna tydliga inriktning 
genom exempelvis anpassning av metoder så framgår Försvarsmaktens pragmatiska 
inställning till samarbete i en internationell kontext. 
 

”Trots detta samarbete är det viktigt att konstatera att underrättelsetjänsten i grunden 
är en nationell angelägenhet och styrs av nationella intressen. Vid internationella 
insatser kommer vi därför i de flesta fall endast att erhålla den information vi behöver 
för att kunna lösa vår uppgift. För att säkerställa att vi inte skall vara totalt beroende 

                                                
78 Försvarsmakten, FM Underrättelsehandbok Förhandsutgåva, Stockholm, (Davidssons tryckeri 2006) sid. 16 
79 Ibid. sid. 17 
80 Ibid. sid. 5 
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av andra vad avser underrättelser, krävs det att vi har resurser eller underrättelser som 
övriga samarbetspartner behöver.”81 

 
I detta stycke framgår att Försvarsmakten är i behov av en egen underrättelsetjänst i 
internationella sammanhang. Detta ställningstagande kan bero på att Sverige de facto inte är 
NATO medlem, vilket kan begränsa informationen vid en insats. 
 
Utöver internationellt samarbete tar FM UndH FU en tydlig ställning avseende samarbete 
med enskilda såväl som organisationer utan anknytning till underrättelsesfären. Detta synsätt 
skall vidare prägla inhämtningsprocessen där icke statliga organisationer likväl som 
universitet och skolor beskrivs som avgörande källor i syfte att genomföra relevanta 
bedömningar inom ett insatsområde.82 

3.4 Sammanfattning 
I detta kapitel har en analys genomförts av tre olika militära styrdokument inom 
underrättelsetjänsten genomfört. Den här studien har utgått ifrån tre perspektiv i syfte att finna 
centrala beröringspunkter. Samtliga av de undersökta dokumenten definierar vad som anses 
vara viktigt för effektiv underrättelsetjänst. Samstämmigheten mellan AJP 2 och FM UndH 
FU är i detta sammanhang väldigt tydligt. Inom FM UndH FU framgår det att NATO 
doktrinen, AJP 2, i detta sammanhang varit vägledande vid dess utveckling. Definitioner och 
begrepp har direkt koppling mot varandra.  
 
Endast en punkt särskiljer AJP 2, continuous review. En svensk motsvarighet saknas inom 
FM UndH FU:s definierade principer/krav på effektiv underrättelsetjänst. I övrigt finns det en 
tydlig samsyn NATO och Sverige emellan avseende många beröringspunkter i form av 
liknande betoningar såväl som metoder. Bortsett från den tidigare nämnda principen 
samstämmer samtliga perspektiv mellan dokumenten och samsyn råder kring hur 
underrättelseverksamhet skall bedrivas.  
 
Dock är det intressant att notera att ständig uppföljning/granskning, continous review, ej ingår 
som en avgörande del inom den svenska handboken. Slutsatsen i detta fall är tydligt, Sverige 
prioriterar ej denna princip avseende utövandet av underrättelsetjänst.  
 
Den amerikanska doktrinen särskiljer sig tydligt från de två övriga avseende de principer de 
valt att definiera. Dessa utgörs i samtliga fall av begrepp som inte överensstämmer med de 
övriga dokumenten. Trots detta faktum finns dock tydliga länkar mellan dessa i övrigt olika 
begrepp. Delvis genom definitionerna av dessa generella principer och i synnerhet utifrån de 
perspektiv som denna studie utgår ifrån. Tydliga beröringspunkter inom de tre olika 
perspektiven redovisas. 

3.4.1 Ledning/Analysfråga 
Inom ledningsperspektivet finns det paralleller mellan samtliga källor. Ett tecken på 
framgångsrik underrättelsetjänst tycks utgöras av ett ”underrättelselednings koncept”. AJP 2 
och FM UndH FU betecknar detta koncept som ISTAR och den amerikanska motsvarigheten 
betecknas som ISR. Vikten av en centralt styrande funktion inom underrättelsetjänsten 
förefaller vara viktigt och en förutsättning för en effektiv och resurssnål verksamhet. 

                                                
81 Försvarsmakten, FM Underrättelsehandbok Förhandsutgåva, Stockholm, (Davidssons tryckeri 2006) sid. 19 
82 Ibid. sid. 41 
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Underrättelseledningskonceptet som sådant är en given del i samtliga dokument likväl som att 
samtliga har principer som har tydliga samband inom ledningsperspektivet.  
 
Det ISR, eller ISTAR möjliggör är vad dokumenten definierar inom deras principer och 
centrala begrepp. Inom FM UndH FU och AJP 2 har principerna avseende centraliserad 
ledning tydlig anknytning och inom JP 2-0 har unity of effort tydliga anknytningar till detta 
perspektiv. Samordningsvinster utgör ett central del av dessa. Dessa samordningsvinster är 
vad dessa koncept skall bidra med och de utgör viktiga begrepp att lyfta med vidare ur 
analysen. 
 
Inom ledningsperspektivet förefaller ett underrättelseledningskoncept utgöra en avgörande 
faktor för framgångsrik underrättelsetjänst. Denna funktion beskrivs kunna bidra med tydliga 
samordningsvinster och ett effektivt utnyttjande av resurser. 
 
Analysfråga: 
Ingår ett underrättelseledningskoncept likt ISR alt ISTAR inom COIN ISAF? 

3.4.2 Adaptivitet/Analysfråga 
Kunskap är ett centralt begrepp inom samtliga styrdokument, avseende underrättelsetjänsten 
likväl som övriga funktioner inom en insats. Kunskap om motståndaren betonas ur ett 
helhetsperspektiv. De insatser och den verksamhet som idag genomförs tycks kräva en annan 
nivå kring vad som de facto avser operationsområdet. Detta faktum betonas specifikt 
avseende underrättelsetjänsten och tydligt framläggs hur mångfacetterad underrättelsetjänsten 
måste kunna vara. Förmågan att skifta fokus och anpassa sig efter nya hotbilder och 
situationer förefaller vara en allmän uppfattning avseende underrättelsetjänsten.  
 
Kravet detta ställer på underrättelsetjänsten verkar entydigt kunna relateras till utbildning 
inom flera miljöer och områden. Den svenska försvarsmakten går i vissa stycken längre än de 
övriga två dokumenten och specificerar en kulturell aspekt som avgörande för utövandet av 
underrättelsetjänst. 
 
Det som AJP samt JP 2-0 går längre med och i vissa stycken kan relateras till adaptivitet är 
utvärderingsaspekten. Dessa framhåller vikten av att utvärdera verksamheten i syfte till att 
hela tiden utveckla verksamheten. Denna aspekt tycks vara central och förmågan till att 
utvärdera verksamheten kan skapa förutsättning för att se de utbildningsaspekter som för 
stunden är relevanta.  
 
Inom adaptivitet tycks en förändrad syn på operationsområdet utgöra en viktig detalj. 
Kunskap och kännedom avseende andra aspekter än direkt militära betonas. 
 
Analysfråga 
Framhålls ett förändrat behov av utbildning och kunskap om operationsområdet inom COIN 
ISAF? 

3.4.3 Samarbete/Analysfråga 
Samtliga dokument verkar i vissa stycken för interoperabilitet. Ur ett svenskt perspektiv har 
detta medfört att FM UndH FU i dess utformning har en tydlig koppling gentemot AJP 2. 
Bakgrunden till det är givetvis samarbetesaspekten. Denna aspekt är en punkt som lyfts fram 
som central inom samtliga dokument. Ett tydligt samarbete och utbyte inom 
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underrättelsetjänster förefaller viktigt och detta i synnerhet inom multinationella insatser. 
Interoperabilitet ses som en förutsättning för att detta skall ske på ett effektivt sätt, gemensam 
syn på grundvärden likt de perspektiv som doktriner tillför är vitalt. Vidare tillägger JP 2-0  
liksom FM UndH FU vikten av ett vidgat samarbete med andra organisationer vid sidan av 
det strikt militära.  
 
Kunskap som har ett tydligt samband till perspektivet adaptivitet utvidgas inom 
samarbetsaspekten. Underrättelsetjänster måste samarbeta med de som sitter på relevant och 
viktig information. Tillförsel av kunskap skall inte strypas avseende bristande 
samarbetsparter.  
 
AJP 2 samt JP 2-0 betonar samarbetsperspektivet upprepade gånger, perspektivet framhålls 
som en förutsättning för framgång i insatser. Samarbete med ”samarbetsparter” inom NATO 
likväl som övriga framhålls som elementärt. 
 
FM UndH FU är mer pragmatiskt inställt, troligen mot bakgrund av dess alliansfrihet, och 
betonar vikten av en ”egen underrättelsefunktion”. Syftet som framläggs är att skapa 
förutsättningar för att bidra och utbyta information. Men samtidigt så uttrycks en viss oro 
kring att bli beroende av andra. Detta är ett tydligt tecken på vad innebörden av alliansfrihet 
kan medföra avseende underrättelsetjänst. Risken finns att man kan hamna utanför 
samarbetsaspekten om man inte bidrar så att säga. 
 
Interoperabilitet förefaller vara centralt inom samarbetsperspektivet. Gemensamma metoder 
avseende system och processer tycks vara avgörande för effektiv underrättelsetjänst. 
 
Analysfråga 
Betonas vikten av interoperabilitet avseende underrättelsetjänsten inom COIN ISAF? 

3.4.4 Analysverktyget 
Perspektiv Beskrivning Analysfrågor 

Ledning Inom ledningsperspektivet förefaller 
ett underrättelseledningskoncept 
utgöra en avgörande faktor för 
framgångsrik underrättelsetjänst. 
Denna funktion beskrivs kunna bidra 
med tydliga samordningsvinster och 
ett effektivt utnyttjande av resurser. 

 

Ingår ett underrättelseledningskoncept likt ISR 
alt ISTAR inom COIN ISAF? 

 

Adaptivitet  Inom adaptivitet tycks en förändrad 
syn på operationsområdet utgöra en 
viktig detalj. Kunskap och kännedom 
avseende andra aspekter än direkt 
militära betonas. 

 

Framhålls ett förändrat behov av utbildning 
och kunskap om operationsområdet inom 
COIN ISAF? 

 

Samarbete Interoperabilitet förefaller vara 
centralt inom samarbetsperspektivet. 
Gemensamma metoder avseende 
system och processer tycks vara 
avgörande för effektiv 
underrättelsetjänst. 

 

Betonas vikten av interoperabilitet  
avseende underrättelsetjänsten inom COIN 
ISAF? 
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4 Applicering  
I detta kapitel kommer analysverktyget att appliceras på en för ISAF avgörande doktrin 
avseende COIN. FM 3-24 som utgör det grunddokument som kommer att undersökas har 
specifika kapitel som berör underrättelsetjänstens utövande inom COIN. Här kommer 
appliceringen tydliggöra om denna doktrin implementerat centrala tankar kring effektivt 
utövande av underrättelsetjänst. Detta kommer enkelt att redovisas via de perspektiv 
analysverktyget utgår ifrån, Ledning, Adaptivitet, Samarbete   

4.1 Field Manual 3-24 
Denna doktrin utgör grunden för hur COIN skall bedrivas av amerikanska landstyrkor, från 
operativ till taktisk nivå. Ur detta perspektiv har den stor inverkan på hur COIN skall bedrivas 
inom ISAF. Detta mot bakgrund av att USA bidrar med i särklass flest styrkor inom insatsen. 
Vidare har NATO inte slutfört sin doktrin inom området. Doktrinen är uppdelad i en 
huvudvolym, Field Manual 3-24 Counterinsurgency, från slutet av 2006 och en undervolym, 
Field Manual 3-24.2 Tactics in Counterinsurgency, från 2009. Båda volymerna har egna 
kapitel som avhandlar underrättelsetjänst från olika infallsvinklar. Vikten av 
underrättelsetjänst inom COIN är ett faktum som betonas tydligt inom FM 3-24. Författarna 
till detta stycke betonar vikten av underrättelsetjänsten i en rapport som utgavs i samband med 
publiceringen av doktrinen som sådan.83  
 

“EFFECTIVE, ACCURATE, AND TIMELY intelligence is essential to conducting any 
form of warfare, including counterinsurgency operations, because the ultimate success 
or failure of the mission depends on the effectiveness of the intelligence effort.”84 

4.1.1 Ledning 
Inom FM 3-24 beskrivs det amerikanska underrättelseledningskonceptet ISR85 som en given 
beståndsdel inom COIN operationer. ISR konceptet tycks vara väl implementerat inom 
doktrinen och strategin. Behovet av att styra resurser ner på lägst nivå beskrivs som en 
förutsättning för att skapa en bild av operationsområdet.86 Kravet på att enskilt kunna styra 
små beståndsdelar inom en insats kräver ett helhetstänk från högsta till lägsta nivå, vilket ISR 
konceptet beskrivs möjliggöra.87 
 
Underrättelseledningskoncept är tydligt implementerat inom FM 3-24 och utgör en viktig del 
inom COIN operationer. 

4.1.2 Adaptivitet 
Inom underrättelsekapitlet i FM 3-24 behandlas det som särskiljer operationsområdet inom en 
COIN operation. Här beskrivs att COIN och vanliga operationer till del liknar varandra 
avseende synen på operationsområdet. Dock tydliggörs att vissa aspekter är specifikt viktiga 
och det är dessa som särskiljer COIN enligt doktrinen. Förmågan att ”förstå folket” beskrivs 
som en avgörande detalj.  
 

                                                
83 Teamy. K, Sweet. J, Organizing intelligence for counterinsurgency, (Military Review 2006) 
84 Ibid. sid. 1 
85 Intelligence, Surveillance, Reconnaissance 
86 Marine Corps Warfighting Publication, Field Manual 3-24 Counterinsurgency, (061215) sid. 3-25 
87 Ibid. sid. 3-27 
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“While all characteristics of civil considerations are important, understanding the 
people is particularly important in COIN”88 
 

En ökad betydelse av så kallade mjuka värden betonas inom COIN operationer och flera 
specifika aspekter beskrivs. Samhällsstrukturer, Kulturer, Språk, Styre samt Intressen hos 
folket lyfts fram som avgörande inom dagens operations områden.89 Delvis mot denna 
bakgrund ges här även förslag på litteratur och lämpliga texter att läsa i syfte att skapa en 
förståelse kring dessa begrepp.90  
 
Nya aspekter av operationsområden beskrivs i FM 3-24 och ökad krav inom specifikt COIN 
operationer likväl som generellt beskrivs. Vidare ges förslag på lämpliga texter för att 
inhämta vissa av dessa nya kunskaper som krävs inom exempelvis COIN. 

4.1.3 Samarbete 
Inom FM 3-24 berörs inte interoperabilitet ordagrant och detta i synnerhet inte inom 
underrättelsekapitlet. Dock betonas här vikten av samarbete avseende underrättelsetjänster 
inom COIN operationer. 
 

“COIN occurs in a joint, interagency, and multinational environment at all echelons. 
Commanders and staffs must coordinate intelligence collection and analysis with 
foreign militaries, foreign and U.S. intelligence services, and other organizations”91 
 

Här beskrivs tydligt att COIN operationer inte bedrivs ensamt och samarbete är en 
förutsättning. Detta kräver i praktiken en viss interoperabilitet inom och mellan 
underrättelseorganisationer. Dock specificeras inte detta inom FM 3-24 avseende 
underrättelsetjänstens metoder och resurser. Specifikt behandlas interoperabilitet endast 
gentemot polismyndigheter. 
 
Samarbete behandlas i FM 3-24 som en given och viktig del avseende underrättelsetjänsten 
inom COIN operationer. Dock specificeras inte här vikten av interoperabilitet specifikt 
avseende underrättelsetjänsten.  

4.2 Sammanfattning 
Ur ett ledningsperspektiv så framgår det tydligt att ett underrättelseledningskoncept, ISR i 
detta fall, förefaller vara väl integrerat inom FM 3-24. I hela FM 3-24 refereras det till vad 
detta koncept skall bidra med och möjliggöra. 
 
En viktig punkt inom FM 3-24 utgörs av det komplexa operationsområde COIN operationer 
genomförs inom. Tydligt är att flera dimensioner måste ingå vid bedömandet av detta. I 
underrättelsetjänstens fall medför detta tydligt att flera aspekter måste bedömas och 
analyseras. Vidare framgår det tydligt att en generell kunskapshöjning utgör en viktig detalj 
inom FM 3-24, sidhänvisningar och beskrivningar av aspekter tydliggör detta faktum. 
 

                                                
88 Marine Corps Warfighting Publication, Field Manual 3-24 Counterinsurgency, (061215) sid. 3-3 
89 Ibid. sid. 3-4 
90 Ibid. sid. Anno Bibliography-1 
91 Ibid. sid. 3-1 
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Samarbete utgör i sig ett genomgående perspektiv inom FM 3-24, så även inom 
underrättelsekapitlet. Dock framgår inte här vikten av interoperabilitet avseende gemensamma 
metoder och resurser. Vad detta beror på framgår inte. 
 
 

Perspektiv Analysfrågor Beskrivning 
Ledning Ingår ett underrättelseledningskoncept likt ISR 

alt ISTAR inom COIN ISAF? 
 

Underrättelseledningskoncept är tydligt 
implementerat inom FM 3-24 och utgör en 
viktig del inom COIN operationer. 

 
Adaptivitet  Framhålls ett förändrat behov av utbildning 

och kunskap om operationsområdet inom 
COIN ISAF? 

 

Nya aspekter av operationsområden beskrivs i 
FM 3-24 och ökad krav inom specifikt COIN 
operationer likväl som generellt beskrivs. 
Vidare ges förslag på lämpliga texter för att 
inhämta vissa av dessa nya kunskaper som 
krävs inom exempelvis COIN. 

 
Samarbete Betonas vikten av interoperabilitet  

avseende underrättelsetjänsten inom COIN 
ISAF? 

 

Samarbete behandlas i FM 3-24 som en given 
och viktig del avseende underrättelsetjänsten 
inom COIN operationer. Dock specificeras 
inte här vikten av interoperabilitet specifikt 
avseende underrättelsetjänsten.  

5 Slutsatser 
I detta stycke behandlas svaren på de två övergripande frågeställningarna och slutsatser från 
själva undersökningen. Inom den militära styrning som råder i form av doktriner och 
handböcker finns det en rad punkter som framhålls som viktiga för bedrivandet av 
underrättelsetjänst.  

5.1 Besvarade frågeställningar 
Utifrån undersökta doktriner och handböcker tycks det finnas tydliga samband mellan hur 
underrättelsetjänst utövas mellan Sverige, USA och NATO. Detta trots att variationer kring 
begrepp förekommer mellan styrdokumenten. Via de tre perspektiv som denna undersökning 
baserats på framgår det att samsyn råder inom viktiga områden. I Sveriges fall framgår det 
tydligt hur FM UndH FU har baserats på AJP 2 och att mycket av det som återfinns inom FM 
UndH FU är direkta översättningar av NATO:s motsvarighet. Vidare framgår det JP 2-0 valt 
helt egna begrepp och definitioner för principer som tycks ha kopplingar mot NATO:s 
motsvarigheter. 
 
1.) Vad anses vara viktigt för att bedriva framgångsrik militär underrättelsetjänst?  
 
Inom de perspektiv undersökningen baserats på framgår det att en centraliserad ledning av 
underrättelsefunktioner är viktigt. Detta betonas av samtliga dokument i syfte att skapa en 
effektiv och resurssnål organisation. Vidare presenterar samtliga doktriner/handböcker vikten 
av ett underrättelseledningskoncept för att minimera tiden från upptäckt av hot till handling. 
Konceptet som sådana betecknas inom NATO och Sverige som ISTAR och ISR i USA.  
 
Utifrån perspektivet adaptivitet framgår det att samtliga doktriner/handböcker framhåller 
förändrade krav på underrättelsetjänsten. Dagens insatser tycks kräva mer kunskaper om 
andra, inte självklart militära, aspekter. Kulturella och sociala aspekter kräver en annan typ av 
kunskap och utbildning avseende underrättelsetjänst. 
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Samarbetsperspektivet förefaller sammantaget tydliggöra vikten av gemensamma metoder 
mellan underrättelsetjänster. Samarbete i flera dimensioner beskrivs i samtliga dokument. 
Såväl statliga som ickestatliga organisationer måste underrättelsetjänster samarbeta med. 
Inom området samarbete utgörs ett centralt begrepp av interoperabilitet mellan olika 
underrättelsefunktioner. Det förefaller viktigt att gemensamma metoder och utrustning är 
viktigt. Vidare tycks fungerande informationsutbyteskanaler länder emellan vara avgörande 
för effektiv underrättelsetjänst.  
 
2.) Hur är ledande underrättelsedoktriner implementerade inom COIN doktrinen som ISAF 
nyttjar? 
 
Denna undersökning har påvisat, utifrån tre perspektiv, att ledande underrättelsedoktriner är i 
vissa stycken implementerade i FM 3-24 Counterinsurgency. Inom denna doktrin tycks det 
underrättelseledningskoncept som samtliga underrättelsedoktriner i denna undersökning 
beskriver vara väl implementerat. ISR konceptet beskrivs som en till synes naturlig del av 
COIN-operationer. Centrala begrepp inom detta perspektiv tycks vara implementerade. 
 
Inom perspektivet adaptivitet tycks FM 3-24 dela underrättelsedoktrinernas syn på att dagens 
insatser kräver att nya aspekter tas i beaktande. Kulturella och sociala aspekter i syfte att 
”förstå folket” uttrycks vara viktigt inom alla dokument. FM 3-24 belyser detta faktum då den 
även ger förslag på fördjupningslitteratur för läsarna. Det som underrättelsedoktriner 
framhåller som viktigt inom detta perspektiv verkar vara väl implementerat. 
 
Samarbete behandlas som en generell och viktig detalj inom FM 3-24. Ur ett 
underrättelsetjänstperspektiv behandlas samarbete i vissa aspekter men inte specifikt inom 
området interoperabilitet. Vikten av samarbete mellan olika nationer och organisationer 
betonas men vikten av gemensamma metoder och utrustning avseende underrättelsetjänsten 
behandlas ej. Interoperabilitet som alla underrättelsedoktriner lyfter som ett viktigt begrepp 
förefaller inte vara implementerat inom FM 3-24  

5.1 Avslutande kommentar  
Avslutningsvis finns det vissa aspekter som är värda att kommentera avseende denna 
undersökning. Inledningsvis måste det reflekteras kring själva metoden som nyttjas i denna 
uppsats. Med hänsyn till uppsatsens omfattning har inte en värdering kring viktiga begrepp 
inom implementering kunnat slutföras. Med detta menas att själva implementeringsgraden 
inte uppmäts i denna specifika undersökning. Snarare har denna uppsats koncentrerats kring 
att undersöka huruvida något varit implementerat kopplat mot tre perspektiv. Därmed kan 
ingen graderad värdering läggas vid resultatet.  
 
Vidare bör det nämnas att det vore intressant att undersöka fler perspektiv inom 
underrättelsetjänsten utöver de som behandlats i denna uppsats. Då denna undersökning 
kretsar kring tre, av författaren bedömda, viktiga perspektiv kunde säkerligen andra tillföra 
mer i form av validitet inom undersökningen. 
 
Andra delar som är viktiga att reflektera kring är de nivåer som doktrinerna i denna 
undersökning avser. AJP 2 samt JP 2-0 är specificerade mot den operativa nivån medan FM 
UndH FU och FM 3-24 riktar sig mot operativ nivå och nedåt. Detta utgör inte i sig ett givet 
problem då det i vissa avseenden kan stärka undersökningen. De olika nivåerna kan ge en mer 
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diversifierad bild av underrättelsetjänsten. Samtidigt kan detta givetvis medföra problem 
avseende tolkningen av begrepp. 

5.2 Förslag på fortsatt forskning 
Efter denna uppsats förefaller ett naturligt steg att addera fler perspektiv till undersökningen i 
syfte att utröna huruvida andra områden inom underrättelsedoktriner är implementerade inom 
exempelvis nuvarande COIN doktriner. Vidare skulle analysverktyget från denna uppsats 
kunna användas för att undersöka andra doktriner i syfte att se om den är applicerbar inom 
andra specifika doktriner.  
 
Dessutom vore det relevant att vidga undersökningen avseende underrättelsedoktriner. I denna 
uppsats har västorienterade doktriner utgjort basen i själva studien. Ett naturligt steg vore att 
undersöka andra underrättelsedoktriner som ej är västorienterade.  
 
En annan aspekt som vore intressant att undersöka är den historiska aspekten.  Detta i syfte att 
se hur principer för effektiv underrättelsetjänst förändrats i karaktär över åren. En sådan 
undersökning skulle kunna utgöra en grund för att senare genomföra fortsatt studie av 
utvecklingskurvor och framtida perspektiv. 
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