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Utbildning mot vilseledning på operativ nivå. 
Begreppet vilseledning är inte någonting nytt. Historien är full av exempel på konflikter, fälttåg och slag 
där vilseledning använts med stor framgång. Bakgrunden till denna uppsats är att författaren uppfattar att 
vilseledning som begrepp och metod trots detta tenderar att förbises i doktriner och utbildning riktad mot 
operativ nivå. Syftet med denna uppsats är studera genomslaget av vilseledning i svensk utbildning på 
högre nivå.  
 
Det finns en mängd litteratur som diskuterar vilseledning. Ett problem är att det trots detta egentligen inte 
finns någon tidigare forskning eller studie i Sverige som direkt är inriktad mot den operativa nivån. För att 
uppnå syftet med uppsatsen har därmed som metod huvudsakligen använts en kvalitativ textanalys av ett så 
brett empiriskt underlag som möjligt. Förutom skriftliga källor har denna också inkluderat 
samtalsintervjuer och frågeundersökningar, både för att undersöka sammanhang och att kontrollera 
uppnådda resultat. Tyngdpunkten i uppsatsen sett ur ett forskningsperspektiv ligger i kapitlen fyra och fem 
som avhandlar i Sverige tidigare outforskat område. 
 
Uppsatsens viktigaste resultat är att utbildning på högre nivå avseende vilseledning inte tillskrivs någon 
större vikt i Sverige. Detta är problematiskt och anmärkningsvärt, hänsyn taget till att det tidigare varit 
annorlunda. En jämförelse med motsvarande utbildningar i ett internationellt perspektiv bekräftar också det 
är ett problem. 
 
Eftersom vilseledning dessutom är ett koncept som spänner över alla ledningsnivåer, innebär det också att 
det är ett begrepp som det måste utbildas brett på. Problemet är att ingen i nuläget tar ansvar för att detta 
sker. Vilseledning inordnas i nutid under informationsoperationer. Vilseledning som begrepp berör dock 
såväl underrättelsetjänsten som vanliga operatörer, men dessa får i nutid ingen utbildning i detta. För att 
det skall ske, måste i så fall Försvarsmakten ta sitt huvudmannaansvar. 
 
Nyckelord: Vilseledning, Utbildning, Informationsoperationer, Underrättelsetjänst, Operativ nivå 
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Abstract: 
 
Title: Training in Deception at an Operational Level 
By Maj Per Kärrman, Swedish National Defense College, 50 pages. 
 
The concept of deception is not new. History is full of examples of conflicts, campaigns and 
battles where deception has been used to great effect. The background of this thesis is that the 
author has the impression that deception, in spite of history, has a tendency to be disregarded and 
overlooked in both doctrines as well as in the training of officers at the operational level. The aim 
of this thesis is to study the occurrence of deception in Swedish training at the operational level. 
 
Although there is extensive literature on deception, there is no literature that concentrates 
exclusively on the operational level. To achieve the aim of the thesis, a qualitative textual analysis 
method has therefore been applied to as broad an empirical material as possible. Apart from 
textual sources, interviews and questionnaires have also been used, both to examine relations 
between different aspects of deception and to verify the results. The center of gravity in the thesis, 
with a research perspective in mind, is found in Chapters Four and Five that investigate questions 
not previously investigated in Sweden. 
 
The thesis’s most important conclusion is that training in deception as a concept is not credited 
with any greater importance. This is both problematic and remarkable, considering that deception 
still relatively recently was awarded greater importance. A comparison with equivalent training in 
an international perspective confirms that this constitutes a problem. 

Since deception is a concept that spans many command- and control levels, training in deception 
must be carried through on a wide front. The problem is that nobody assumes responsibility for 
this. Deception is currently seen as a part of information operations. However, deception also 
affects intelligence staff and those trained in operations, although these two groups do not receive 
any training in deception. For this to happen, the Swedish Armed Forces have to assume their 
responsibility. 

Key  words: Military deception, Information Operations, Intelligence, Operative level 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Vilseledning är ett mycket brett begrepp som förekommer överallt, inte minst i den civila 
världen. Exempel på detta kan vara inom marknadsföringsområdet, där det bland annat finns 
lagar mot vilseledande reklam. Även åtgärder mot företagsspioneri innehåller valda delar av 
vilseledning. Fenomenet vilseledning förekommer också i politiken och består då ofta i att 
man inte säger ”hela sanningen”.1  
 
Även inom militära kretsar är begreppet vilseledning vida spritt. Det förekommer i litteraturen 
på alla ledningsnivåer, det vill säga på strategisk, operativ och taktisk nivå samt på 
stridsteknisk nivå.2 En del av detta problem härrör sig till det faktum att vilseledning i ett 
semantiskt perspektiv kan användas som begrepp i alla tre delarna av kedjan mål-metod-
medel.3 Att vilseleda en stat, organisation eller motståndare kan vara ett mål. Man kan också 
använda vilseledning som metod för att uppnå överordnade mål. Slutligen kan man även 
använda vilseledning som medel inom exempelvis metoden informationsoperationer. 
 
Inom militärteorin finns det ett citat som kittlar fantasin;  
 

Krigföring är list. Alltså: Finns förmåga, ge sken av att den inte finns; Finns 
resurser, ge sken av att de inte finns; Är du nära, visa avlägsenhet; Är du 
avlägsen, visa närhet … Anfall där han är minst beredd; Framträd där han minst 
anar.4  
 
Sun Tzi 

 
Citatet, som antas härröra från tusentalet före Kristus, påvisar att begreppet vilseledning inte 
är någonting nytt.5 Historien är full av exempel på konflikter, fälttåg och slag där vilseledning 
använts med stor framgång. 
 
I min tidigare militära utbildning och under de förbandsövningar som jag deltagit i har 
vilseledning i någon form ofta funnits med i såväl planering som genomförande.6  
 
 
 

                                                 
1 Ett exempel på detta kan vara den Amerikanske presidenten Franklin Roosevelts uttalande om Lend-Lease-
akten om lån av krigsmateriel till England under 2:a världskriget. Presidenten sålde detta politiska beslut genom 
att göra en analogi till lånet av en brandslang till grannen för att släcka hans hus som brinner. Analogin var 
effektiv, genererade empati och beslutet drevs igenom. Analogin är inte helt sann dock, då till skillnad från 
brandslangen, kunde inte förbrukade vapen och förnödenheter återlämnas efter krigsslutet. Exemplet taget ur 
Caddell Joseph W, 2004, Deception 101 – Primer on Deception, Strategic Studies Institute, Carlisle PA, s3. 
2 På denna nivå (den stridstekniska) förekommer vilseledning mest i uttryck som ”krigslist” och ”överraskning”. 
3 Med denna kedja avses den militära egenheten att försöka styra upp uppgifter i vad som ska uppnås (mål), hur 
dessa mål skall uppnås (metod) och vilka verktyg som skall användas (medel). 
4 Pettersson Bengt och Ooi Kee Beng (övers), 1999, Sun Zis Krigskonst, Försvarshögskolan Stockholm, s9-10. 
5 Ibid, förordet s7 (VII). 
6 Författaren har bakgrund inom luftvärnet. Den vilseledning som här antyds syftar på användandet av skenmål 
och radartaktik för att vilseleda en motståndare om vår verkliga gruppering. 
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Trots detta, är det min uppfattning - eller ”hypotes” om man så vill - att de moderna doktriner 
och den litteratur som används vid den högre militära utbildningen (Försvarshögskolans 
nivåhöjande utbildning, det vill säga stabs- och chefsprogram), tenderar att förbise 
vilseledning som begrepp och metod i utbildning och undervisningsmaterial.  

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är studera genomslaget av vilseledning i svensk utbildning på högre 
nivå. 

1.3 Forskningsfrågor  

Syftet indelas i tre övergripande forskningsfrågor som styr uppsatsens disposition: 
- Vad avses med begreppet vilseledning? 
- Finns det, avseende synen på vilseledning, några skillnader mellan svensk och 

internationell utbildning? 
- Hur återspeglas vilseledning i de doktriner som används vid utbildningen på högre 

nivå? 
 
Frågorna undersöks i varsitt eget kapitel, med undantag för den första forskningsfrågan som 
spänner över två kapitel. Inom respektive kapitel renodlas forskningsfrågorna ytterligare för 
att ge ökad precision. Kapitelvis återfinns en sammanfattning och diskussion om uppnådda 
resultat, samt dessa resultats konsekvenser för utbildning i vilseledning på högre nivå. 
Avseende det fjärde kapitlet, där den svenska utbildningen undersöks, genomförs också en 
jämförelse av dessa resultat mot motsvarande utbildningar i Norge, England och Tyskland. 

1.4 Antaganden och avgränsningar 

Försvarshögskolans högre utbildning har en inriktning att studenterna skall kunna verka som 
stabsmedlemmar och chefer på nivå 3 och högre.7 För denna uppsats skull antas därmed 
utbildning mot högre nivå vara jämställt med den utbildning som bedrivs vid 
Försvarshögskolans chefsprogram. Merparten av de befattningar som officerare som 
genomgått denna utbildning ligger på den operativa nivån. Detta, kopplat till frågeställningen 
som styr att genomlysning skall ske av utbildningen just på Försvarshögskolans högre 
utbildning, gör att litteratur och förhållanden som rör vilseledning på strategisk och taktisk 
nivå i största möjliga mån avgränsas bort. Undantag kan dock göras i de fall då dessa nivåer 
belyser effekt eller påverkan på den operativa nivån. Samtidigt medför detta i uppsatsen att 
fokus vid bearbetning och analys av empirin ligger mot sådant som berör operativ nivå. 
 
I den fortsatta uppsatsen används en enkel definition av operativ ledningsnivå, givet att det 
pågår en debatt om vad operationer och operationskonst är, samt var gränssnitten till andra 
ledningsnivåer går.8 Syftet med uppsatsen är inte heller att diskutera var dessa gränssnitt går. 
För att göra det så enkelt som möjligt definieras i den fortsatta uppsatsen den operativa nivån 
som; Den ledningsnivå på vilken man skall realisera högre strategiska mål genom 

                                                 
7 Försvarshögskolan, 2004, Studiehandbok för chefsprogrammet 2004-2006, FHS beteckning 19100:60680 
bilaga 3, Försvarshögskolan, Stockholm, s31. 
8 Se Kubban Arild Bondø, 2005, Vad är operationskonst? Sammanhanget mellan Operationskonst, Operativt 
Koncept och Operativ nivå. Ur samlingen Rekkedal Nils Marius (red), 2005, Operationskonst – Essäer om 
Operativt Tänkande och Operationskonst, Tredje upplagan, FHS KVI Stockholm, s169-171. 
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användning och samordning av medel tillgängliga på egen operativ, samt på lägre taktisk 
nivå. Detta inbegriper att omforma strategiska direktiv och utifrån dessa samordna alla 
verksamheter inom alla arenor. Det innefattar också det motsatta perspektivet, det vill säga 
att balansera behov för taktisk verksamhet och avväga konsekvenser av dessa mot ett 
strategiskt perspektiv, samt vid behov genomföra en dialog med den strategiska nivån 
avseende avvikelser eller politiska konsekvenser. Den operativa ledningsnivåns roll är att 
under genomförandet av operationer förena det strategiska med det taktiska och göra 
avvägningar om vilken verksamhet som skall genomföras i tid och rum.9 Även om 
vilseledning är ett begrepp som spänner över flera ledningsnivåer och den operativa nivån 
dessutom styrs av högre strategiska mål, så kvarligger avgränsningen till den operativa nivån. 
Detta återigen med motivet att utbildningen på chefsprogrammets huvudsakligen syftar till 
ökad kunskap och färdighet på denna nivå. 
 
Vilseledning ses i svensk doktrin som en del av informationsoperationer. I uppsatsens 
fortsättning avgränsas dock bort de verkansdelar10 av informationsoperationer som inte direkt 
berör vilseledning. 
 
Vidare avhandlas ej heller de fall där en part i en konflikt ”lurat sig själv” utan att den andra 
parten genomfört en medveten vilseledning. Det finns många exempel där detta har skett.11 
Uppsatsens syfte styr dock in arbetet mot vilseledning som resultat av en medveten handling 
och övriga exempel på vilseledning genom självbedrägeri eller feltolkning av händelser på 
slagfältet avgränsas härmed bort.  
 
Resonemang kring vilseledningens kopplingar till andra vetenskaper och forskningsområden 
hålls också så korta som möjligt, utom i de fall då de direkt stöder delar av uppsatsens syfte, 
exempelvis att belysa vad vilseledning är.12 
 
Uppsatsen avhandlar inte heller andra typer av vilseledning än den militära. Även om 
vilseledning inom marknadsföring, politik mm har beröringspunkter och i mångt och mycket 
bygger på samma principer som militär vilseledning, så ligger dessa utanför den ram som 
denna avhandling avser undersöka. I den fortsatta avhandlingen avses därmed militär 
vilseledning när uttrycket används. 
 
 

                                                 
9 Angiven definition är en egendefinerad sådan, skapad av en kombination av den definition som återfinns i 
Försvarsmakten, 2002, Militärstrategisk doktrin, Försvarsmakten Stockholm, s70 samt Försvarsmakten, 2005, 
Utkast 0.4 av Försvarsmaktens Handbok Informationsoperationer, Underlag från Övlt Pelle Sarri, FHS MVI/KV 
Gem, Försvarsmakten, Stockholm, s8. 
10 Den svenska doktrinen för gemensamma operationer definierar vilseledning som en del av förmågan verkan 
inom informationsoperationer. De övriga verkansförmågorna är Psykologiska operationer (PSYOPS), Fysisk 
bekämpning och Elektronisk krigföring (inklusive Telekrig, Dator- och nätverkskrigföring och övrig 
signalkrigföring). Försvarsmakten, 2005, Försvarsmaktens doktrin för gemensamma operationer, 
Försvarsmakten, Stockholm, s34. 
11 Det tyska anfallet mot Norge under andra världskriget är ett bra exempel på detta, där den norska regeringen in 
i det längsta misstolkade de underrättelser som stod till hands.  Se Hugemark Bo, 1990, Överraskning i teori och 
praktik, Essä i Hugemark, Bo (red), 1990, Urladdning 1940 - Blixtkrigens år, Probus, Stockholm, s107-109. 
12 Exempel på några av dessa är psykologi, filosofi, beteendevetenskap och organisationslära. 
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1.5 Forskningsläge och källmaterial 

Det finns en mängd litteratur som diskuterar vilseledning. Problemet är att den framförallt 
diskuterar vilseledning ur ett strategiskt perspektiv och mitt problem och syfte styr in 
uppsatsen mot den operativa nivån.13 Trots rikedomen på litteratur finns det egentligen ingen 
tidigare forskning eller studie som direkt är inriktad mot den operativa nivån. Istället återfinns 
fragment i en rad böcker. Samtidigt är det en av uppsatsens frågeställningar att studera 
vilseledning. Samma förhållande gäller också förekomsten i doktriner.  
 
En analys av källorna visar att de är fullt tillfyllest avseende de olika källkritiska kriterierna.14 
Det man skulle kunna vända sig emot är att mycket av den bearbetade litteraturen som direkt 
berör vilseledning har ett starkt västligt fokus. Detta förhållande kompenseras dock av Lars 
Ulfvings verk om rysk krigskonst och vilseledning, som ger ett östligt perspektiv. En för 
uppsatsen skull sent inkommen källa är PM Vilseledning, kortversion av AL15 studie 6.16 
Denna studie som är inriktad framförallt mot vilseledning på taktisk nivå, kommenterar dock i 
vissa avseenden den operativa nivån. Den avhandlar också tankar om utbildning i militär 
vilseledning sett ur ett svenskt perspektiv, varför den är av värde i de kapitel som avhandlar 
utbildning i vilseledning och förekomsten begreppet i doktriner. 
 
Avseende de genomförda frågeintervjuerna som ligger till grund för jämförelsen med 
motsvarande utbildningar internationellt, så får en viss försiktighet iakttas avseende dessa. 
Urvalet av personer med insikt i utbildningen var begränsat, med brister avseende såväl 
speciell kompetens i vilseledning, samt i vissa fall också tiden som förflutit sedan de 
genomfört utbildning utomlands. Dessa brister redovisas i det kapitlet. Även om bristerna 
medför att grunden för undersökningen är smal, kan dock det erhållna resultatet ge en tendens 
som kan ligga till grund att jämföra med. 
 
Vilseledning är problematiskt, både ur ett validitets- och reliabilitetsperspektiv i det att det är 
först i efterhand som utfallet kommer. Även då är det svårt att avgöra orsak och verkan, det 
vill säga att det faktiskt var vilseledning som var den avgörande faktorn. Det kan förtydligas 
att syftet med uppsatsen inte är att avgöra detta, utan förekomsten i svensk utbildning, samt 
vad som i litteratur och doktriner anses vara viktigt när det gäller vilseledning i planeringen 
och genomförande på operativ ledningsnivå.  
 
 
 

                                                 
13  För forskningsläge; Se följande böcker; Ett översiktsverk av strategisk vilseledning är Kam Ephraim, 1988, 
Surprise Attack – The Victims Perspective, Harvard University Press, London. Denna bok analyserar 
vilseledning på strategisk nivå sett i tre perspektiv; Överraskningsprocessens perspektiv, den enskilda 
analytikerns perspektiv samt perspektivet på den omgivning som analytikern verkar i. Se även boken av Ulfving 
Lars, 2000, Den Stora Maskeraden – Sovjetrysk Militär Vilseledning, FHS OpI Stockholm. Den senare boken är 
senare skriven och levererar en lättläst introduktion till ämnet.  
14 Äkthet, närhet, tendens, beroende och kontext. Dessa ur Hallenberg, Jan, Ring, Stefan, Rydén, Birgitta, 
Åselius, Gunnar (red), 2005, Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt - En introduktion 
i metodlära, Kompendium, Utkast 2005-09-13, Försvarshögskolans Institution för Säkerhet och Strategi, 
Stockholm, s40-44. 
15 Arméledningen. 
16 Fullständig referens är; Försvarsmakten, Konnander, Fredrik (handläggare), 1997, PM Vilseledning, 
kortversion av AL studie 6, HKV beteckning 21120:73579, Försvarsmakten, Stockholm. 
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1.6 Metod 

Som sades under föregående avsnitt är vilseledning vanskligt ur ett validitetsperspektiv. I 
empirin beskrivs vilseledning som ett begrepp som spänner över ett flertal nivåer och som har 
beröringspunkter med många andra begrepp. Detta gör det svårt att precisera forskningsfrågor 
som verkligen garanterar att mäta det som är menat att mätas.17 Förhållandet kompliceras 
ytterligare av att det inom området inte finns någon allmänt vedertagen teori genom vilken 
man kan betrakta empirin. Med utgångspunkt i detta, görs i uppsatsen en ansats att använda 
en kvalitativ textanalys, där syftet framförallt är att systematisera och logiskt ordna det 
empiriska materialet.18 För att i största möjliga mån kompensera validitetsproblemet, görs 
också ansatsen att försöka fånga in ett så brett empiriskt underlag som möjligt. Förutom 
publicerad litteratur inom området, används även litteratur som på ett eller annat sätt berör 
begreppet. Dessa inkluderar bland annat doktriner, FOA-rapporter, skrivelser från 
Högkvarteret, intervjuer samt frågeundersökningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1: Schematisk bild över i uppsatsen använd metod och disposition. Bilden förklaras i den 
efterföljande texten. 

                                                 
17 De definitioner av validitet och reliabilitet som legat till grund för författarens uppfattning om dessa begrepp 
är hämtade från följande tre källor; ur Hallenberg m.fl. (red), Om konsten att tänka, granska och skriva på ett 
vetenskapligt sätt - En introduktion i metodlära, s70. Även Esiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, 
Wängnerud, Lena, 2004, Metodpraktikan, Norstedts, Stockholm, s61-69 samt 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Validitet (2006-05-09) och http://sv.wikipedia.org/wiki/Reliabilitet (2006-05-09). 
18 Esiasson, Peter m.fl (red), Metodpraktikan, s233-252 (Kapitel 12, Kvalitativ textanalys). Här anges kvalitativ 
textanalys som ett medel att ”ta fram det väsentliga innehållet genom en noggrann läsning av textens delar, 
helhet och kontext vari den ingår”. s233. 
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För den första forskningsfrågan, vad som avses med begreppet vilseledning, besvaras denna 
fråga tudelat i två kapitel med tyngdpunkt till det första. I det inledande kapitlet görs en 
systematisering av litteraturen, med ett urval av litteratur för behandling med en textanalys. 
Urvalet av litteratur beskrivs i det kapitlet. De frågor som ställs mot den utvalda litteraturen 
syftar till att försöka besvara delar av den övergripande forskningsfrågan om vad som avses 
med vilseledning. Den övergripande forskningsfrågan sönderdelas här ned till tre delfrågor. 
Den första delfrågan är vilket syfte författaren har haft med att skriva boken. Denna fråga är 
relevant att ställa för att fastställa att boken inte representerar något särintresse, samt för att ge 
en grund för hermeneutiken19, det vill säga hur boken skall tolkas. Författarens syfte med sitt 
verk ger en fingervisning om det kan finnas latenta budskap i texten, det vill säga om man 
skall leta efter dolda eller bakomliggande budskap.20 Nästa delfråga är vad som är det 
huvudsakliga innehållet eller budskapet i texten. Syftet med denna fråga är att försöka finna 
mönster eller gemensamma nämnare mellan de olika texterna, för att utröna om det finns en 
samsyn inom området och därmed kunna svara mer konkret på den övergripande frågan om 
vad vilseledning är. Den avslutande delfrågan, om det finns lärdomar som rör vilseledning på 
operativ nivå, ställs framförallt för att ge en övergång mot de återstående övergripande 
forskningsfrågorna som berör utbildningen på högre nivå. Frågan innebär i sig att en viss 
värdering av materialet måste genomföras. Strävan är att förhålla sig så neutral och objektiv 
som möjligt avseende detta. Det bör dock betonas att syftet är att ge en grund på vad 
litteraturen anser vara väsentligt för att senare kunna jämföra doktriner och 
utbildningsmaterial. 
 
I det efterföljande kapitlet görs utifrån de publicerade källorna ett urval av historiska 
händelser som sedan presenteras. Syftet med denna presentation är att utröna hur vilseledning 
använts i ett brett historiskt perspektiv och därmed belysa resultatet från den föregående 
systematiseringen av litteraturen. Urvalskriterierna för de historiska exemplen är att de ska 
spänna över ett långt tidsspann, att litteraturen som beskriver exemplen inte kan ses som 
någon form av partsinlaga, att de belyser olika former av vilseledning samt att de går att 
referera till vår militära verksamhet i nutid. 
 
I det följande kapitlet besvaras nästa forskningsfråga, det vill säga om det finns någon 
skillnad mellan svensk och internationell utbildning i synen på vilseledning. Kapitlet inleds 
med en jämförelse mellan styrdokument för utbildning mot högre nivå på Militärhögskolan 
chefsutbildning för ungefär tio år sedan, med motsvarande styrdokument för innevarande 
utbildning (chefsprogrammet 2004-06). Syftet med denna jämförelse är att försöka utröna om 
det finns någon skillnad i vilken vikt man lägger vid begreppet vilseledning i utbildningen 
idag mot förr i tiden. Även förekomsten av begreppet vilseledning i äldre handböcker och 
reglementen undersöks. För att komplettera resultatet av denna jämförelse, genomförs också 
ett antal samtalsintervjuer, för att bredda perspektivet på hur utbildning dels bedrivits tidigare 
samt hur den bedrivs i nutid. Samtalsintervjuer lämpar sig särskilt väl i outforskade områden 
eller då man vill undersöka något om människors vardagliga erfarenheter.21 Syftet med 
samtalsintervjuerna är att uppnå en bredare kunskap att antingen bekräfta eller falsifiera 
uppnådda resultat. Frågorna återfinns i bilaga 1. För att öka validiteten i detta och det 
efterföljande kapitlet, undersöks också hur andra länder utbildar (eller inte utbildar) i 

                                                 
19 Hermeneutik, läran om tolkning.  Källa Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=202053&i_word=hermeneutik (2006-05-09). 
20 Esiasson, Peter m.fl. (red), Metodpraktikan, s245. 
21 Ibid, s280. 
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vilseledning. Detta genomförs genom att ett urval av personer med erfarenhet från 
motsvarande utbildningar utomlands, medelst samtalsintervjuer eller frågeundersökningar, 
tillfrågas om deras erfarenheter och uppfattning om utbildning i vilseledning i det land där de 
varit studenter.22 Frågeundersökningen genomförs som en informantundersökning, som anses 
vara lämplig att använda om syftet är att undersöka verkligheten i något avseende.23 
Informanterna är då att betrakta som källor.24 De frågor som ställs är av en övergripande 
karaktär, eftersom syftet är att införskaffa ett underlag, för att på en generell nivå kunna 
jämföra de internationella utbildningarna avseende vilseledning med det som uppsatsen 
kommer fram till.25 Denna jämförelse avslutar därefter detta kapitel. 
 
I det avslutande kapitlet besvaras sedan den återstående övergripande forskningsfrågan, hur 
vilseledning återspeglas i de doktriner som används vid utbildning på högre nivå. Detta 
åstadkommes genom att analysera förekomsten av, och sammanhang mellan, begreppet 
vilseledning i nuvarande doktriner kopplat mot i uppsatsen tidigare uppnådda resultat. I detta 
ingår en jämförelse gentemot delar av de resultat som framkom i det föregående kapitlet, 
framförallt förekomsten av vilseledning i de äldre handböckerna och reglementena. Här görs 
också en värdering av arméledningens studie om vilseledning från 1997 och det genomslag 
denna fått. 
 
Det förtjänas att nämna något om reliabiliteten i uppsatsen. Om reliabiliteten är ett mått på 
metodens tillförlitlighet och tillämpning på empirin,26 är det vanskligt att uttala sig om denna, 
givet att det inte finns någon litteratur som har motsvarande syfte eller fokus som denna 
uppsats att jämföra med. Förhållandet försvåras också av att vilseledning är ett svårisolerat 
begrepp, vilket gör det svårt att uppskatta att forskningsfrågorna som ställs till empirin, som i 
sin tur leder till använd metod, är helt relevanta.  

                                                 
22 För ställda frågor, se Bilaga 1.  
23 Esiasson, Peter m.fl. (red), Metodpraktikan, s253. 
24 Ibid, s254. 
25 För ställda frågor, se Bilaga 1. 
26 Esiasson, Peter m.fl. (red), Metodpraktikan, s67-69 samt Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=292172&i_word=reliabilitet (2005-05-10). 
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1.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet är ett statligt råd med ansvar att tillse att etiska överväganden tas tillvara i 
alla vetenskapliga arbeten.27 Rådet betonar att; 
 

I dagens forskningsverksamhet ställs krav såväl på kvalitet i arbetet som på 
integritet hos forskaren. Ett reflekterat etiskt förhållningssätt och agerande i 
forskarens olika roller är därmed påkallat.28 

 
Detta innebär i praktiken att det inte endast är formella forskningsetiska regler och principer 
som styr – ansvaret åligger ytterst på forskaren. Strävan har under hela uppsatsarbetet varit att 
iaktta ett etiskt och neutralt förhållningssätt. 
 
Vetenskapsrådet har dessutom formulerat fyra huvudkrav på forskning utifrån en 
forskningsetisk synpunkt. Dessa är samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet 
och informationskravet.29 I de intervjuer och frågeundersökningar som genomförts har de 
tillfrågade personerna givits möjlighet att yttra sig om korrektheten i det utfall som 
presenteras i uppsatsen. Samtliga har dessutom informerats om uppsatsens syfte, samt givit 
sitt medgivande till att namnges som källor. 
 
Hänsyn taget till detta, samt att denna uppsats i övrigt huvudsakligen utnyttjar sekundära 
källor, finner jag ej att uppsatsen skulle bryta mot något av kraven.  
 

                                                 
27 http://www.vr.se (2005-05-19). 
28 http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000334/god_forskningssed_3.pdf (2005-05-19), s14. 
29 Esiasson, Peter m.fl (red), Metodpraktikan, s441-448 (Appendix A). 
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2 Genomlysning av litteratur om vilseledning 
Syftet med detta kapitel är att, tillsammans med det efterföljande historiekapitlet, besvara 
forskningsfrågan om vad som avses med vilseledning. Detta görs genom att ur ett tvärsnitt av 
litteratur om vilseledning, göra en jämförelse syftande till att utröna om det finns några 
likheter eller olikheter avseende synen på vilseledning. För att genomföra jämförelsen har den 
övergripande forskningsfrågan sönderdelats i tre frågor; 
 
De frågor som ställdes till litteraturen var;30 

1) Vad är syftet med boken eller texten? 
2) Vad är det huvudsakliga innehållet eller budskapet? 
3) Finns det några lärdomar som rör vilseledning på operativ nivå? 

 
Respektive fråga redovisas i varsitt underkapitel med en resultatredovisning och en 
sammanfattning i slutet av dessa. Kapitlet i sin helhet avslutas sedan med en sammanfattning 
och slutsatser. 
 
Det urval av litteratur som använts är framtaget genom en sökning på orden ”vilseledning” 
och ”deception” i Anna Lindh-bibliotekets31 katalog över titlar. Ur resultatet av denna sökning 
har sedan ett ytterligare urval skett med fokus på litteratur som bedöms beröra den operativa 
ledningsnivån. Detta fokus är för att lägga en grund för efterföljande kapitel där utbildning 
riktad mot operativ nivå jämförs. Att litteraturen dessutom skulle innefatta en notapparat och 
källförteckning beaktades, liksom att boken skulle vara skriven i relativt modern tid. Det 
förtjänar att nämnas att det finns ett stort urval av litteratur som berör strategisk nivå eller 
högre, men dessa har alltså valts bort i den följande genomlysningen.32 
 
De böcker och skrifter som valdes ut var; 

o Dunnigan James F och Nofi Albert A, 1995, Victory and Deceit - Dirty Tricks at War, 
Morrow, New York. 
Denna valdes ut då den var skriven i förhållandevis modern tid och dessutom var 
refererad som en bra översikt över vilseledning i ett historiskt perspektiv i andra 
böcker. 
 

                                                 
30 För en utförligare beskrivningar av varför just dessa frågor ställs till materialet, se punkt 1.6 Metod, s5. 
31 Anna Lindh-biblioteket är Sveriges största bibliotek avseende tillgång till titlar rörande försvars-, utrikes- och  
   säkerhetspolitik. 
32 Exempel på böcker som valts bort ur det genomlysta urvalet är Kam, Ephraim, 1988, Surprise Attack – The 
Victims Perspective, Harvard University Press, London. Denna bok analyserar ett urval av strategiska 
överraskningar ur olika perspektiv. En annan är Luttwak, Edward, 1987, Strategy – The Logic of War and Peace, 
Cambridge, Mass. I de fall denna bok berör vilseledning gör den det framförallt på militärstrategisk eller 
strategisk nivå. Det finns dock ett resonemang i boken som är intressant och giltigt för vilseledning i allmänhet. 
Luttwak redovisar vad han kallar för paradoxlogik, som enkelt beskrivet går ut på att om man har två 
handlingsalternativ att genomföra någon verksamhet, ett “bästa” och “sämre” alternativ, så är det inte säkert att 
det “bästa” alternativet verkligen är det, eftersom motståndaren antagligen förväntar sig detta handlingsalternativ 
och bemöter det. Detta skulle innebära att det “sämre” handlingsalternativet egentligen är bättre. Luttwak menar 
att denna paradox kan brytas genom vilseledning. Detta resonemang återfinns på sidorna 7-10. Även boken av 
Widén, Jerker och Ångström, Jan, 2005, Militärteorins Grunder, Försvarsmakten, Stockholm, kommenterar 
denna paradox, s76-77. Här gör författarna observationen att ”ett upprepat användande av det ’okonventionella’ 
[blir] till slut blir det förväntade. Termer som ’överraskning’, ’konventionalitet’ och ’förväntning’ är således 
beroende av hur motparten uppfattar det egna agerandet.”, s77. 
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o Dewar Michael, 1989, The Art of Deception in Warfare, David & Charles, Devon. 
Denna valdes ut då titeln antyder att den tar ett helhetsgrepp på vilseledning. 

o Bell Bowyer och Whaley Barton, 1982, Cheating and Deception, Transaction 
Publishers, New Brunswick. 
Denna valdes ut då den genomför en mer systematisk analys av vilseledning. Boken är 
av denna anledning ofta refererad till, även om den är något äldre än de övriga 
böckerna.  

o Caddell Joseph W, 2004, Deception 101 – Primer on Deception, Strategic Studies 
Institute, Carlisle PA. 
Detta är en kort skrift som framförallt ger en övergripande översikt av vilseledning 
och valdes framförallt ut på grundvalen att den är nyligt skriven. 

o Handel Michael I (red), 1987, Strategic and Operational Deception in the Second 
World War, Frank Cass, London. 
Detta är en essäsamling som valdes ut med anledning av att titeln antyder att den 
kommer att avhandla just den operativa nivån. Ett problem med denna titel är att 
boken inte definierar vad den uppfattar som operativ nivå, utan verkar se detta som 
något självklart. 

o Ulfving Lars, 2000, Den Stora Maskeraden – Sovjetrysk Militär Vilseledning, FHS 
OpI Stockholm. Denna kompletterades med Ulfving Lars, 2005, Rysk Krigskonst, FHS 
KVI Stockholm. 
Dessa två böcker valdes ut dels för att de är relativt nyligt utgivna, dels för att bredda 
studiens perspektiv. Övriga utvalda böcker avhandlar framförallt vilseledning sett i ett 
västligt perspektiv. 

2.1 Vad är syftet med boken eller texten? 
o Dunnigan & Nofi, Victory and Deceit- Dirty Tricks at War. 

Syftet anges som att sprida kunskap om vilseledning, givet att författarna ser 
vilseledning som ett av de mest potenta vapnen i alla soldaters arsenal. De uppfattar 
att vilseledning som medel ej får den uppmärksamhet den förtjänar. Målgruppen som 
boken riktar sig till är framförallt lekmän inom området.33 
 

o Dewar, The Art of Deception in Warfare. 
Författaren uppfattar att det skrivits förhållandevis få böcker i ämnet i förhållande till 
dess möjliga effekt.34 Bokens fokus är tiden från andra världskriget fram till 1989, då 
det enligt författarens tycke, inte finns konkret litteratur på hur man kan genomföra 
vilseledning. Även denna bok syftar till att utbilda framförallt lekmän inom området. 35 
 

o Bell & Whaley, Cheating and Deception. 
Bland annat för att motverka det faktum att många anser vilseledning vara omoralisk, 
vill författarna presentera vad de uppfattar som essensen i vilseledning. De anser att 
också historien visat på värdet av vilseledning och vill därmed öka kunskapen om 
ämnet genom en systematisk analys av ämnet. Analysen håller sig på en mer generell 
nivå till skillnad från den litteratur, som i deras tycke, direkt dyker ner på effekten 
överraskning utan att se på den som ett resultat av vilseledning. Målgruppen anges 

                                                 
33 Dunnigan, och Nofi, s1-6. Fotnoten avser hela stycket ovan. 
34 Dewar, Michael, 1989, The Art of Deception in Warfare, David & Charles, Devon, s7. 
35 Ibid, s8. 
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som forskare inom politik, personer intresserade av militära ämnen eller strategi, samt 
psykologer.36 
 

o Caddell, Deception 101 – Primer on Deception. 
Syftet med denna text är att definiera begrepp, ge historiska exempel och diskutera 
problem associerade med vilseledning. Texten är en generell översikt framförallt 
riktad mot personer som är obekanta med vilseledningsoperationer. Givet att omvärld, 
teknik och andra ingångsvärden ständigt ändras kan den även användas som en 
uppfräschning av de grundläggande metoderna och antagandena rörande ämnet.37 
 

o Handel, Strategic and Operational Deception in the Second World War. 
Denna bok syftar till att bredda perspektivet på vilseledning. Gemensamt med andra 
böcker vill den belysa historiska exempel på vilseledning. En skillnad mot andra 
böcker är dock att den också strävar att försöka balansera och förtydliga perspektivet 
på vilseledning under andra världskriget. Detta åstadkoms genom att ge motståndarens 
bild av genomförda vilseledningar, samt exempel på misslyckade vilseledningar. 
Annars ansluter sig författaren till de som uppfattar att vilseledning är understuderat i 
förhållande till dess effekt överraskning. Ingen specifik målgrupp har angetts.38 
 

o Ulfving, Den Stora Maskeraden – Sovjetrysk Militär Vilseledning, samt Rysk 
Krigskonst. 
Den Stora Maskeraden syftar till att ge en översikt över rysk användning av 
vilseledning och överraskning samt att ur detta försöka dra slutsatser mot framtiden.39 
Ingen målgrupp har angetts, men författaren anger själv att boken har använts vid 
utbildning av studenter inom funktionen underrättelsetjänst.40 Rysk Krigskonst syftar 
mer till att ge en bild av rysk krigskonst i sin helhet, med tyngdpunkt på 
militärstrategisk och operativ nivå. Boken avses främst användas i undervisningen vid 
Försvarshögskolan.41 

                                                 
36 Bell och Whaley, Barton, introduktionen sid 9-10 (IX-X) samt baksidan av boken. 
37 Caddell,, förordet s3 (III). Noten avser hela stycket ovan. 
38 Handel, s1-82 och baksidan, passim. Noten avser hela stycket ovan. 
39 Ulfving Lars, Den Stora Maskeraden, s3 samt 6-9. 
40 Intervju med Lars Ulfving, 2006-05-09. Lars Ulfving är avdelningsdirektör, R/Major, fil kand samt doktorand 
vid Kungliga Tekniska Högskolan. Förutom att han bedriver undervisning vid FHS har han också skrivit ett 
flertal böcker i ämnet vilseledning och överraskning. 
41 Ulfving Lars, Rysk Krigskonst, baksidan. 
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2.1.1 Fråga 1 – Resultat 
Avseende denna fråga, vilket syfte som funnits för att publicera boken eller texten, så är ett 
genomgående tema att författarna antingen uttalat eller underförstått anser att vilseledning är 
understuderat och styvmoderligt behandlat, framförallt sett i ett historiskt perspektiv.42  
 
Författarna är tämligen ense om varför detta förhållande råder men samtidigt lite frågande 
eftersom de anser att historien har visat vilseledningens värde. En del av böckerna hävdar att 
det beror på att en del människor inom det militära systemet anser vilseledning vara 
obekvämt, omoraliskt eller oetiskt.43 Om dessa personer sitter på någon form av chefsnivå kan 
de då påverka huruvida vilseledning skall användas eller ej.44 Detta resonemang understöds 
också av följande citat; 
 

Vilseledning är kontroversiellt. Ingen chef vill medge att han kan bli lurad.45 
 
Författarna upplever samtidigt ett märkligt förhållande i det att kopplat till denna ”moralism”, 
till viss del råder ett motsatsförhållande, att vinst genom att lura motståndaren är ”lite finare” 
än att bara göra det med kraft. 
 

2.1.2 Fråga 1 – Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan sägas som samlat svar på den första frågan att det huvudsakliga 
syftet med merparten av litteraturen är att försöka vidga förståelsen för vilseledning, samt att 
bemöta eventuella moraliska betänkligheter genom att påvisa och förklara att vilseledning inte 
är ett isolerat begrepp – det förekommer överallt i samhället och kommer så också att göra i 
framtiden.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 Ett undantag är Ulfvings Rysk Krigskonst som inte lägger någon sådan värdering, men då är denna bok inte 
heller en bok som uteslutande avhandlar vilseledning. 
43 Caddell, s14 samt Bell och Whaley, introduktionen. För ett bra exempel på den pågående debatten om detta i 
väst, se också Mattox John Mark, 2000, The Moral Status of Military Deception, The Joint Services Conference 
on Professional Ethics (JSCOPE), http://atlas.usafa.af.mil/jscope/JSCOPE00/Mattox00.html (2005-11-10). 
44 Se Bell och Whaley, Introduktionen s28 (XXVIII). Författarna ger exempel på de svårigheter och attityder de 
mötte under utformningen och skrivandet av boken (se kapitlet ”Introduction to the Transaction Edition”). Den 
attityd de bemöttes med kan exemplifieras med följande citat; ”In the meantime [our editor] had discovered, just 
as we had at the Pentagon, that cheating and deception were [considered] un-American”.  
45 Intervju med Lars Ulfving, 2006-05-09. 
46 Exempel på detta faktum presenteras ibland annat i Caddell, s1-5 (exempel från natur, politik och 
affärsvärlden), samt Bell och Whaley, s129-281 (exempel från spel och sporter). 
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2.2 Vad är det huvudsakliga innehållet eller budskapet? 
o Dunnigan & Nofi, Victory and Deceit- Dirty Tricks at War. 

Boken redovisar en rudimentär indelning i olika medel som kan användas för att 
vilseleda en motståndare;47 
1) Fysikt dölja eller skyla viss verksamhet  
2) Kamouflera viss verksamhet  
3) Plantera falsk information  
4) Användning av krigslister 
5) Användning av skenmål 
6) Rotera förband (sensorsynligt) för att försvåra för fiendens underrättelsetjänst. 
7) Genomförande av skenanfall 
8) Användning av propaganda och lögner 
9) Vända kända fientliga handlingsmönster mot honom. 
 
Boken delar också in ovanstående i aktiva och passiva åtgärder.48 
 
Boken nämner inte de olika ledningsnivåerna direkt. Den påtalar dock att vilseledning 
är något som är användbart från nationsnivå ner till enskilda soldater.49 Resten av 
boken är en historisk exposé som ger exempel på vilseledning från tidsperioden före 
Kristus till nutid, kopplat till de olika medlen redovisade ovan. Boken redovisar också 
endast medveten vilseledning, ej exempel där en part vilseleder sig själv.50 
 

o Dewar, The Art of Deception in Warfare. 
Denna bok redovisar ett antal principer för vilseledning51; 
1) En vilseledningsoperation måste kontrolleras och koordineras noga. 
2) Vilseledning kräver noggranna förberedelser och goda underrättelser 
3) För att vilseledning skall lyckas, får den ej vara ologisk eller inkonsistent med 

nuvarande läge. 
4) Falska ledtrådar måste presenteras för motståndaren genom så många olika kanaler 

som möjligt 
5) Vilseledning kräver mycket hög operationssäkerhet. 
 
Boken redovisar därefter ett antal olika tekniker för vilseledning. Dessa bygger i stort 
på ett antal passiva och aktiva åtgärder. Teknikerna för hur detta kan te sig i 
verkligheten redovisas därefter med hjälp av bilder.52  
 
Vilseledningens nivåoberoende kommenteras också. Boken konstaterar att 
vilseledning är giltigt och användbart från strategisk nivå ner till taktisk.53 
 
Värt att notera är att boken lägger mycket vikt vid konflikten NATO-WP. Detta är inte 
så märkligt hänsyn taget till att boken är skriven innan murens fall, men måste ändå 
beaktas ur ett källkritiskt perspektiv givet den förändrade omvärlden. Detta är 

                                                 
47 Dunnigan och Nofi, s7-9, 13-22. 
48 Ibid, s23-24. 
49 Ibid, s4-7. 
50 Ibid, s25. 
51 Dewar, s14-15. 
52 Ibid, s15-22. 
53 Ibid, s11-14. 
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framförallt relevant när boken diskuterar vilseledning med eller mot de dåtida tekniska 
systemen. Intressant är också att boken har ett avdelat kapitel om psykologiska 
operationer (PSYOPS),54 samt att boken också innehåller också ett kapitel om hur man 
kan skydda sig mot vilseledning.55 
 
Kopplat till detta kommenterar författaren också vikten av att besitta en grundlig 
kunskap om egna och fientliga kapaciteter för att skydda sig själv mot vilseledning. 
Ett budskap som framförs är att med en bred referensram är det lättare att upptäcka 
manipulerad information.56 Boken kommenterar också uttalat att vilseledning är ett 
kostnadseffektivt medel att utjämna styrkeförhållanden.57 
 

o Bell & Whaley, Cheating and Deception. 
Författarna presenterar en struktur över vilseledningens olika metoder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 2 : Modell/struktur över vilseledningens åtgärder.58 

Noterbart är att ovanstående indelning är att jämställa med det som i övrig litteratur 
kallas passiva och aktiva åtgärder. 
 
Boken redovisar också, utifrån historiska exempel, hur ovanstående modell kan 
appliceras på verkligheten.59 Den visar också på exempel från olika spel, sporter, 
politik med mera.60 

                                                 
54 Dewar, s164-180. 
55 Ibid, 194-203. 
56 Ibid. Motsvarande budskap finns också i Caddell, s15. 
57 Dewar, s8. 
58 Fritt översatt från bild ur Bell och Whaley, s61. 
59 Ibid, s62-126. 
60 Ibid, s129-281. 

Vilseledning 
(förvrängning av verkligheten)

Dissimulering 
(Att dölja verkligheten) 

Simulering 
(Att framhäva det falska) 

Maskera 
(Eliminera eller kamouflera egna mönster) 

Förändra 
(Lägga eller dra ifrån kända egenskaper) 

Förvirra 
(Öka osäkerhet, otydliggöra mönster) 

Imitera 
(Kopiera omgivningens karaktär) 

Locka 
(Skapa falsk säkerhet) 

Nyskapa 
(Skapa nya mönster eller egenskaper) 
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Boken nämner inte de olika ledningsnivåerna direkt. Det faktum att de exempel på 
vilseledning som presenteras spänner över hela spannet från högt till lågt, talar dock 
för att vilseledning ses som något användbart på alla nivåer.61 
 
Boken avslutas med ett kapitel innehållande tankar om hur man kan använda 
motståndarens vilseledning mot honom, vilket är ovanligt för denna typ av litteratur.62 
 

o Caddell, Deception 101 – Primer on Deception. 
Avseende nivåresonemanget och vilseledning, så skiljer sig inte denna text från de 
övriga. Den konstaterar att vilseledning förekommer och kan användas på alla nivåer.63 
Denna text innehåller dock i övrigt ett par delar som sticker ut från den övriga 
litteraturen. Bland annat så betonar den vilseledningens förhållande till 
underrättelsetjänsten, där det påpekas att även de mest moderna sensorerna kan 
utsättas för vilseledning.64 Intressant är också att texten kommenterar vilseledning och 
terrorism där författaren framför budskapet att terrorister i minst lika stor mån som 
reguljära militära styrkor, använder sig av vilseledning för att kunna genomföra sina 
dåd.65 Ytterligare ett budskap i texten är vilseledningens mentala aspekt, det vill säga 
att vilseledning handlar om att spela på motståndarens förutfattade meningar; 
 

We are never decieved, we decieve ourselves.66 
 
Goethe  

 
o Handel, Strategic and Operational Deception in the Second World War. 

Boken är en essäsamling med redovisningar av genomförda vilseledningar under 
andra världskriget. Speciellt intressant är att motståndarens perspektiv också 
redovisas, samt exempel på misslyckade vilseledningar.67 
 

o Ulfving, Den Stora Maskeraden – Sovjetrysk Militär Vilseledning, samt Rysk 
Krigskonst. 
Den Stora Maskeraden går igenom rysk historisk bakgrund av vilseledning, med 
exempel från andra världskriget. Detta följs därefter av en exposé över tänkbara 
sentida principer och en syntes där budskapet är; 

 
Överraskning är fortfarande, nu och i framtiden, krigskonstens 
viktigaste princip och maskirovka konsten att säkerställa framgång i 
krig.68 

 
 
 

                                                 
61 Bell och Whaley, s15-44. 
62 Ibid, s285-332. Engelskt uttryck Counterdeception.  
63 Caddell, s9. 
64 Ibid, s11. 
65 Ibid, s12-13. 
66 Ibid, s10-11. 
67 Handel, s92-113 (exempel på misslyckad vilseledning), 301-326 (motståndarens perspektiv). 
68 Ulfving, Den Stora Maskeraden, s97. 
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Värt att notera är också stycket där författaren gör en sammanfattning av 
uppfattningsförmågans inverkan på benägenheten att vilseledas; 
 

Fakta uppfattas och tolkas endast med hjälp av de kunskaper och, 
ståndpunkter som mottagaren tidigare tillägnat sig. Beslutsfattare 
tenderar därför att mer beredvilligt igenkänna och acceptera som 
trovärdig information sådan, som man tidigare lärt sig att sätta tilltro till 
och att vara benägen att misstolka (eller avvisa som irrelevanta) övriga 
fakta. Fenomenet kallas inom psykologin för kognitiv dissonans när 
oläglig information på detta sätt sållas bort.69 

 
Boken påpekar också risken att teknikutvecklingen, med dess ökade möjligheter till 
insamling och fusion av stora informationsmängder, riskerar att övermätta vår 
underättelsetjänst och därmed göra oss mer mottagliga för vilseledning.70 
 
Boken Rysk Krigskonst ger en sammanfattning över rysk krigskonst genom historien, 
går därefter över militärteoretiska begrepp och sammanhang, för att avslutas med 
tankar om framtiden. I kapitlet som avhandlar principer för krigföring redovisas 
grundligt ryska tankar om hur vilseledning skall planeras och genomföras. Dessa 
punkter redovisas i det efterföljande underkapitlet. 
 

2.3.2 Fråga 2 - Resultat 
Avseende frågan om vad som är det huvudsakliga innehållet eller budskapet spretar böckerna 
lite mer, beroende på skillnader i syfte, när de är skrivna samt mot vilken målgrupp de är 
skrivna. 
 
Om vi inledningsvis ser på en övergripande definition av vilseledning i litteraturen, så 
förekommer följande i en eller annan form i litteraturen; 
 

Medvetna åtgärder som syftar till att motståndaren ett felaktigt beslutsunderlag 
för att få honom att disponera sina resurser på ett sätt som gynnar vår strid.71 

 
Barton-Whaleys modell över vilseledningens struktur sammanfattar litteraturen väl.72 Det som 
skiljer åt mellan böckerna är framförallt terminologin. Skillnaden kan bero på olikheter i 
kultur, när litteraturen är skriven, samt mot vilken målgrupp boken är skriven. Den 
övergripande strukturen är dock densamma, varför det inte finns något behov av att vidare 
utveckla detta. Litteraturen pekar också samfällt på värdet av att, för att åstadkomma en så 
trovärdig vilseledning som möjligt, kombinera så många vilseledningsåtgärder som möjligt, 
såväl passiva som aktiva. 
 

                                                 
69 Ulfving, Den Stora Maskeraden, s14. 
70 Ibid, s96-97. 
71 Försvarsmakten, Konnander, Fredrik (handläggare), PM Vilseledning, kortversion av AL studie 6, s9. Detta 
PM ligger i och för sig utanför den genomlysta litteraturen, men definitionen som återfinns i studien 
sammanfattar väl den genomlysta litteraturens definitioner, varför denna används. 
72 Se bild 2, s14. 
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Samtliga böcker påtalar också vilseledningens nivåoberoende. I de böcker som berör de olika 
ledningsnivåerna specifikt,73 påtalas också behovet av att en planerad vilseledning måste 
hänga ihop mellan strategisk-, operativ- och taktisk ledningsnivå.  
 
Merparten av böckerna argumenterar också för, direkt eller indirekt, att vilseledning är ett 
kostnadseffektivt sätt för en svag part att utjämna asymmetriska styrkeförhållanden, eller för 
en part att skapa en asymmetri gentemot en jämbördig part. De ser med andra ord vilseledning 
som en styrkemultiplikator.74 Kopplat till dessa argument är också följande citat intressant och 
tänkvärt; 
 

History clearly demonstrates that an inverse correlation exists between strength 
and the resort to deception. When states assume that they will win easily 
regardless of what the enemy does, they feel little need to resort to stratagem 
and deception; instead, they opt for the most direct way to attack and defeat the 
enemy. Such attacks often end in disaster (The Soviet Union attack on Finland 
in the winter war, Germany’s attack on Russia, and the Arab attack on Israel in 
1948 – which was announced in advance on radio – are all cases in point.)75  
 

Denna observation understöds också av professor Milan Vego, som vid en föreläsning för 
chefsprogrammets operativa profilörer kommenterade användandet av vilseledning under 
operation ”Iraqi Freedom” 2003;  
 

We [the USA] are not very good at deception. We are too powerful for that.76 
 
Avseende den moraliska aspekten så återfinns ytterligare en aspekt som tas upp av litteraturen 
– den folkrättsliga; 
 

Surprising to many, the specific legal restrains on the use of deception are 
relatively clear and precise. Domestic law imposes few restrictions regarding 
military deception … International law provides more limitations …The 
restrictions […] include the false use of flags of truce, wearing enemy uniforms, 
masquerading as international aid personnel, or using hospitals or other 
protected sites for military purposes. The prohibitions are explicit and specific.77 

 
De böcker som är lite modernare tar också upp aspekten med teknikutvecklingen.78 
Gemensamt är att de ser pessimistiskt på förmågan att skydda sig mot vilseledning hänsyn 
taget till det ökade informationsflödet.  
 
 
 
 

                                                 
73 Caddell, Handel samt Ulfvings bägge böcker. 
74 Översatt från engelskans "force multiplier”. 
75 Handel, s31. 
76 Professor Milan Vego, föreläsning om operationskonst för chefsprogrammets operativa profilering 2006-03-
06. Bildspel återfinns under FHS Nätverk S:\FHS – Gemensam – Anställda – Student\CHP 04-06\Kurser\Kurs 
C-11\Presentationer\ Milan Vego, 06-03-06. 
77 Caddell, s13. 
78 Caddell, s11, Ulfving, Den Stora Maskeraden, s96, samt Dewar, s131-163. 
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2.3.2 Fråga 2 - Sammanfattning 
Ur de resultat för denna fråga som framkom, så finns det ett antal delar eller aspekter som väl 
sammanfattar det huvudsakliga budskapet. Dessa är dels definitionen av vilseledning som 
Medvetna åtgärder som syftar till att motståndaren ett felaktigt beslutsunderlag för att få 
honom att disponera sina resurser på ett sätt som gynnar var strid, Bell och Whaleys 
modell/struktur över vilseledningsåtgärder, samt insikten att vilseledning är någonting som 
berör alla nivåer. 
 
Bortsett från detta, finns det också ett antal aspekter i de övriga resultaten som är värda att 
utveckla. Ur det faktum att en planerad vilseledning måste hänga ihop över flera nivåer för att 
bli trovärdig, borde man kunna dra slutsatsen att för att kunna genomföra vilseledning, så 
måste man också ha en uttalad vilja eller doktrin för detta som spänner över alla 
ledningsnivåerna.  
 
Med stöd av de argument om kostnadseffektivitet som framförs i resultatet, kan man 
argumentera för att Sverige, som den lilla stat med begränsade ekonomiska resurser vi är, 
borde lägga lite resurser på att utveckla och utbilda i vilseledning. Om man dessutom beaktar 
att vapen och understödjande tekniska system blir allt kostsammare understryks detta 
argument ytterligare. Även litteraturen stödjer denna aspekt ; 
 

In an increasingly resource driven world, the economics of deception become 
progressively more attractive […] any means by which strength can be 
simulated or intentions masked, must be cost effective.79 

 
Avseende teknikaspekten, så är det också viktigt att komma ihåg att det är, när man talar om 
vilseledning, människan som står i fokus. Till syvende och sist är det en människa som skall 
avgöra om erhållen information är sann eller falsk och denna går att lura oavsett tekniska 
system. Slutsatsen blir med andra ord att vi inte kan förlita oss på att tekniken kan skydda oss 
mot falsifierad information eller en vilseledning. För detta krävs en kritiskt granskande och 
välutbildad soldat. 

2.3 Finns det några lärdomar som rör vilseledning på operativ nivå? 
o Dunnigan & Nofi, Victory and Deceit- Dirty Tricks at War. 

Det som kan ha bärighet mot vilseledning på operativ nivå från denna bok är det som 
redovisades under bokens huvudsakliga innehåll eller budskap, det vill säga de olika 
medel som kan beaktas och användas för att vilseleda en motståndare.80 Den övriga 
delen, som ger en stor mängd historiska exempel är mest att betrakta som en 
referensbank. 
 

o Dewar, The Art of Deception in Warfare. 
Till skillnad från föregående bok, redovisar denna tämligen övergripande principer för 
vilseledning.81 Dessa principer är användbara som pekpinnar under en 
planeringsprocess om och när man tänkt använda sig av en vilseledning. Noterbart är 
också att dessa principer i allt väsentligt överensstämmer med de som återfinns och 
redovisas i boken Rysk Krigskonst, dock inte utvecklade mot den operativa nivån. 

                                                 
79 Dewar, s8. 
80 Dunnigan och Nofi, s7-9, 13-22. 
81 Dewar, s14-22. 
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o Bell & Whaley, Cheating and Deception. 
Det faktum att denna bok ur ett mer systemmässigt perspektiv diskuterar 
vilseledningens struktur, gör att dess värde riktat mot planering eller genomförande på 
operativ nivå är begränsat. Den struktur82 som ställs upp återfinns dock i något 
förändrad form i flera andra böcker, vilket antyder att den har stort värde för dessa 
böcker. Detta innebär i sin tur att denna struktur också är värd att lära sig som allmän 
bakgrundkunskap. 
 

o Caddell, Deception 101 – Primer on Deception. 
Även denna bok innehåller pusselbitar som kan ha värde på operativ nivå. Det är 
framförallt referenserna till underrättelsetjänstens betydelse (och sårbarhet), samt de 
mentala aspekterna på vilseledning som man kan ha i åtanke i en operativ stab.83 Även 
det faktum att man måste vara vaksam på att konfronteras med vilseledning i 
lågintensiva konflikter är värt att notera.84 
 

o Handel, Strategic and Operational Deception in the Second World War. 
Denna bok tillför inte mycket mot den ställda frågan trots att den operativa nivån 
omnämns i titeln. Det som kan vara värt att reflektera över som boken redovisar är 
motståndarperspektivet. Detta ger också insikten att man måste vara mycket väl insatt i 
motståndarens kultur och handlingsmönster för att kunna genomföra en vilseledning. 
Även aspekten att vilseledningar ingalunda är något som med automatik lyckas, 
förtjänar att nämnas och att ta med sig. 
 

o Ulfving, Den Stora Maskeraden – Sovjetrysk Militär Vilseledning, samt Rysk 
Krigskonst. 
I detta avseende levererar bägge böckerna samma budskap varför referenser endast 
görs till boken Rysk Krigskonst. Böckerna definierar begreppet Operativ Maskirovka 
som åtgärder som består i hemlighållande av förberedelserna för verksamhet på 
operativ nivå och vilseledning.85 De metoder som anges som huvuduppgifter på den 
operativa nivån är;86 

o Maskera en förstärkning eller omgruppering av styrkor eller vapen som 
motståndaren upptäckt.  

o Förhindra motståndarens upptäckt och identifiering av nya vapen. 
o Avleda motståndarens uppmärksamhet från annan, viktig verksamhet. 
o Vid intensiva strider skall bearbetnings- och analyskapaciteten hos 

motståndarens underrättelsetjänst överbelastas hårt. 
o Skapa en illusion av styrka där det finns svagheter, inge motståndaren respekt 

eller fokusera dennes uppmärksamhet på ett område där verklig fara inte hotar. 
o Inge motståndaren en känsla av säkerhet genom att skapa en bild av svaghet, 

där det i verkligheten finns styrka. 
o Vänj motståndaren vid ett bestämt handlingsmönster, så att denne inte 

upptäcker offensiva förberedelser. 
o Förvirra begreppen för motståndaren, så att denne misstolkar sovjetiskt 

uppträdande och därmed inte finner de rätta motmedlen. 
                                                 
82 Se bild 2. s14. 
83 Caddell, s10-11. 
84 Ibid, s12. 
85 Ulfving, Rysk Krigskonst, s153.  
86 Ibid, 154. Huvuduppgifterna i sin tur hämtade ur den sovjetiska Militärencyklopedin. 
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Boken redovisar också ett antal allmängiltiga principer för vilseledning, oavsett om 
det rör sig om vilseledning på strategisk eller operativ nivå87; 

o Varje plan för vilseledande åtgärder måste ha ett klart definierat syfte som 
stöder den verkliga operationsplanen. Den måste riktas mot ett speciellt mål, 
vanligtvis motståndarens ledare, och grundas på deras kända fördomar och 
sannolika reaktioner; helst bekräfta deras förutfattade meningar. 

o Kontrollen utövas alltid på högsta möjliga nivå, annars riskerar man att 
okoordinerade, vilseledande åtgärder på lägre nivå äventyrar varandra och 
huvudplanen genom att avslöja motstridiga mönster. 

o Förberedelser och genomförande måste vara genomtänkta. Tillräckliga resurser 
måste avdelas för att ge trovärdighet. Aktiviteterna övervakas kontinuerligt för 
undvikande av misstag och sekretessbrott. Det måste finnas en nära 
samstämmighet mellan den verkliga operationsplanen och planen för 
vilseledande åtgärder. Helst ska man förmå motståndaren att tro att den första 
är den senare. Varje nytt skede genomförs när det visat sig att motståndaren 
fallit för det föregående. 

o Trovärdighet är ett oeftergivligt krav. Planen för vilseledande åtgärder måste 
vara ett trovärdigt alternativ till den riktiga planen och måste genomföras på ett 
logiskt och realistiskt sätt och ge motståndaren de indikationer han förväntar 
sig, men inte så tydliga att han fattar misstankar. Motståndarens 
underrättelsetjänst måste få anstränga sig för att insamla och bearbeta sitt 
material så att den kan anse sig ha brutit igenom sekretessen (och därmed 
försvarar sina bedömningar med övertygelse). 

o Det är viktigt att mata så många som möjligt av motståndarens 
underrättelseorgan med så mycket information som möjligt. En information 
som kommer från en enstaka källa skulle väcka tvivel (speciellt om den är 
tydlig). Det måste därför också finnas normala oförenligheter och 
tvetydigheter. 

o En viktig beståndsdel är flexibilitet i genomförandet. Motståndarens 
reaktioner, såväl förväntade som oväntade, måste styra genomförandet av 
planen. Radikala modifieringar kan bli nödvändiga om motståndaren missar 
några indikationer, misstolkar en del och inte accepterar andra. 

o Sekretess är lika viktig för vilseledningsplanen som för den skarpa 
operationsplanen. Stora ansträngningar skall göras för att säkerställa 
sekretessen. 

o Val av tidpunkt är också väsentligt. Underrättelsetjänsten måste få tid på sig att 
insamla och utvärdera den falska informationen, men inte för att göra en 
inträngande analys som skulle kunna avslöja vilseledningen. 

 
 
 
 
 

                                                 
87 Ibid, s154-155. Principerna i sin tur hämtade ur sovjetryska publikationer. 
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2.3.2 Fråga 3 - Resultat 
De böcker som är skrivna med ett västligt perspektiv berör inte direkt vad uppsatsen har 
definierat som operativ nivå. Icke desto mindre återfinns ändå ett antal aspekter och principer, 
utspridda över de olika böckerna, som kan ha värde mot denna. Dessa sammanfattas dock 
väldigt väl av boken Rysk Krigskonst, i den redovisning över huvuduppgifter och 
allmängiltiga principer för vilseledning som återfinns där. Det som gör att Rysk Krigskonst  
kan ses som en sammanfattning är framförallt att de tankar och principer som beskrivs 
övergripande i de övriga böckerna, är här utvecklade och anpassade mot den operativa nivån. 
Spektrat går från rent praktiska råd och principer till den mentala aspekten och värdet av att 
känna din motståndare.  

2.3.2 Fråga 3 - Sammanfattning 
Om man ser på redovisningen över de huvuduppgifter och allmängiltiga principer för 
vilseledning som återfinns i Rysk Krigskonst, kan man dels dra slutsatsen att Ryssland lägger 
stor vikt vid vilseledning, dels att vilseledning måste utbildas på och finnas med som en 
naturlig del av planeringsprocessen om man vill åstadkomma något liknande. Man kan här 
argumentera att Sverige och Ryssland i grunden skiljer sig så mycket från varandra att 
uppgifterna och principerna inte skulle vara giltiga. Ryssland är en före detta supermakt med 
en tradition av att ha tillgång till enorma resurser och förband. Innehållet i de redovisade 
principerna ger också en känsla att de är avsedda för offensivt storskaligt krig. Sverige, å 
andra sidan, har inte har fullt lika mycket resurser tillgängliga. Om vi dock ser till slutsatserna 
som drogs ur den föregående frågan, att vilseledning är både kostnadseffektivt och användbart 
som en styrkemultiplikator, så torde ändå merparten av principerna vara giltiga även för 
Sverige. Att vilseledning dessutom går att använda i defensiva syften talar också för detta. 
 
Om detta antagande är sant, innebär det också att vi måste utbilda i vilseledning på operativ 
nivå. Listan över principer och aspekter att tänka på om man skall använda vilseledning är 
omfattande, vilket innebär att det inte går att bara se över en ”checklista” när man vill 
använda det. Om det är så att man vill använda sig av vilseledning, så måste det med andra 
ord finnas med som en naturlig del av en planeringsprocess. 
 
All litteratur berör också direkt eller indirekt vilseledningens mentala aspekter, vilka också är 
fullt relevanta på operativ nivå. Kopplat till Ulfvings tidigare redovisade resonemang om 
Kognitiv Dissonans,88 finns det ytterligare en möjlig slutsats att dra. Det finns ett begrepp som 
heter konfirmeringsbias vilket i praktiken betyder att om en individ har en uppfattning eller en 
åsikt om något så söker denne ofta information som talar för denna åsikt.89 
 

… ett sätt att försöka hantera konfirmeringsbias vara att samtidigt som 
en stabsmedlem jobbar med att belägga en tes och att fienden kommer 
att anfalla i område A bör en annan ha uppgiften att belägga en tes om 
att fienden inte kommer att ske i område A. Dvs. bägge jobbar med att 
belägga en tes och inte med att falsifiera den.90 

                                                 
88 Se kapitel 2.2, Redovisningen av Den Stora Maskeraden, s15-16. 
89 http://members01.chello.se/isotalo/montgomery.htm (2006-05-21). Professorn vid Stockholms universitets 
Kognitionspsykologiska avdelning, Henry Montgomery. 
90 Carlsson, Urban och Johansson, Anders, 2004, Att se, men inte kunna eller vilja förstå. Essä ur Ahlström, 
Peter, Baudin, Arne, Lind, Jonas (red), 2004, Mental Kraftsamling – Tankar Kring att Leda Strid och 
Operationer, FHS KVI, Stockholm, s102. Essän i sin helhet avhandlar fenomenet och människans benägenhet 
att ta till sig information som bekräftar ens egen uppfattning. Fenomenet studeras i kontext av Tysklands krig 
mot Frankrike 1940, Ibid, s91. 
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Detta kan vara en lärdom man kan dra till stabsarbete. Det behöver dock kanske inte vara så 
att man måste avdela dubbla personer som arbetar med samma sak. Ett kritiskt 
förhållningssätt och ett öppet sinne för alternativa lösningar kan vara ett alternativ. 
 
 
 
 
 

2.4 Resultat 
På en högre abstraktionsnivå, bekräftar litteraturen att vilseledning kan betraktas som 
motsägelsefullt. Orsaken till denna betraktelse är att vilseledning kan ses som väldigt 
komplext, i och med dess beröringspunkter till andra vetenskaper och forskningsområden,91 
samtidigt som det har potentialen att beröra alla personer och aktiviteter från högsta nivån ner 
till enskild soldat. Omvänt kan det också ses som något väldigt naturligt som kan användas 
utan några större uppoffringar avseende vare sig planeringskapacitet eller andra resurser. 
 
Om vi går ner i abstraktionsnivå täcker den tidigare angivna definitionen väl den avhandlade 
litteraturen, det vill säga Medvetna åtgärder som syftar till att ge motståndaren ett felaktigt 
beslutsunderlag för att få honom att disponera sina resurser på ett sätt som gynnar vår strid.92 
 
Genomlyst litteratur delar sedan in åtgärdernas karaktär i aktiva och passiva åtgärder. En 
syntes av vad litteraturen definierar som aktiv vilseledning skulle kunna vara att framhäva 
falsk information genom att avsiktligt presentera vilseledande information för att skapa ett 
felaktigt beslutsunderlag och därigenom nå verkan hos motståndaren.93. Med passiv 
vilseledning avses döljandet av sann information genom att eliminera eller undandra 
information för att i skyddande syfte försämra motståndarens beslutsunderlag.94 
 
Förutom dessa övergripande definitioner finns det ett antal aspekter, som kan ses som en 
syntes av resultaten i de föregående underkapitlen. 
 
Även om vilseledning ofta är nödvändig för framgång på slagfältet har den av många 
betraktats som den underlägsnes medel. Denna attityd har lett till att den inte får den 
uppmärksamhet den förtjänar. Vilseledning kan användas både i offensiva och defensiva 
syften, av såväl en stark som en svag part i en konflikt eller operation. För en svag part kan 
vilseledning vara det enda möjliga medlet att utjämna ett asymmetriskt styrkeförhållande, 
oavsett om det rör sig om personella/materiella resurser eller om en teknikrelaterad 
asymmetri, syftande till seger i en sådan konflikt. För en stark part kan vilseledning vara ett 
sätt att uppnå säkerhet för sina styrkor,95 vilket torde vara ett önskvärt syfte med hänsyn tagen 
till massmedier och den allmänna opinionens förlusttolerans. Att vilseledning dessutom 
betraktas som ett kostnadseffektivt medel stöder också dess värde. 
 

                                                 
91 Filosofi, Psykologi, Beteendevetenskap, Organisationslära för att nämna några. 
92 Försvarsmakten, Konnander, Fredrik (handläggare) PM Vilseledning, kortversion av AL studie 6, s9. 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
95 Här avses det engelska uttrycket Force Protection. 
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Samtidigt varnar också litteraturen, direkt eller indirekt, för en övertro på vilseledning. Det 
finns ingen garanti att motståndaren verkligen blir lurad. Alternativt kan han ha genomskådat 
vilseledningen och vänt den mot oss. Han kan också göra något, som följd av vilseledningen, 
som ligger helt utanför den ram vi förutsett. Dessa förhållanden är svåra att gardera sig emot, 
men visst försvar mot dem torde finnas om man åtminstone har funderat i dessa termer och 
därmed är mentalt förberedd på att något oväntat kan inträffa. 
 

2.5 Sammanfattning 
Redovisade resultat pekar på att vilseledning tillför en aspekt som kan vara svår att hantera, 
inte minst om man ser till den komplexitetsnivå som finns på de nutida slagfälten. Följande 
citat belyser dock det förhållande att man kanske inte måste lyckas fullständigt med en 
vilseledning, utan det kan räcka med att lyckas så till den grad att man rubbar förutsättningar 
och/eller ändrar styrkeförhållanden på avgörande platser tillräckligt för att nå framgång.  
 

Det som kännetecknat lyckade vilseledningsoperationer är inte att den angripne 
blivit fullständigt överrumplad, utan trots att förvarning givits har den angripne 
inte dragit de riktiga slutsatserna och sett konsekvenserna av samt reagerat på de 
observerade förberedelserna i tid och med tillräcklig kraft.96 

 
Det sammanfattar ganska väl det som i litteraturen omnämns om att man ständigt måste 
reflektera över erhållen information för att skydda sig själv. Samtidigt bekräftar det till del 
också det som litteraturen säger att den bästa vilseledning åstadkoms om du kan spela på 
motståndarens förutfattade meningar.  
 
Avslutningsvis kan sägas att den genomlysta litteraturen har lite olika fokus beroende på vem 
eller vilka den riktar sig till. Detta yttrar sig framförallt i att böckerna använder lite olika 
begrepp, eller lägger olika vikt på vilseledningens olika aspekter. Jag finner dock att det i stort 
sett råder en samsyn om vad som avses med vilseledning. Föregående redovisade resultat, 
det vill säga de presenterade definitionerna och aspekterna utgör därmed ett delsvar på den 
första forskningsfrågan, vad som avses med vilseledning. 
 

                                                 
96 Försvarsmakten, Konnander, Fredrik (handläggare) PM Vilseledning, kortversion av AL studie 6, s10. 
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3 Vilseledning i ett historiskt perspektiv 

3.1 Inledning 
Detta kapitel syftar till att komplettera det föregående kapitlet och tillsammans med detta ge 
ett svar på forskningsfrågan om vad som avses med vilseledning.  
 
Militär vilseledning är förmodligen lika gammal som väpnade konflikter. Det äldsta 
nedtecknade exemplet på vilseledning är välbekant och avhandlar grekernas användning av 
den ”trojanska hästen” vid belägringen av Troja på 1200-talet före Kristus. 
 
Historien är full av exempel.97 Det som följer är ett axplock av exempel ur historien för att 
belysa att värdet av vilseledning inte kan underskattas – det kan ses som ett tidlöst 
hjälpmedel. 
 

3.1.1 Genghis Kahn 
Genghis Kahns mongoliska horder använde sig av vilseledning i stor omfattning under 1200-
talet e kr.  
 

Unlike the chivalrous knights of western Europe, the Mongols disdained no trick 
or ruse that might give them an advantage, or that would reduce their own losses 
or increase those of their foes.98  

 
Förutom att de använde sig av rent fysiska vilseledningsåtgärder som att sätta eld på 
landskapet för att maskera sina egna rörelser,99 så använde man sig också av vilseledning i sitt 
uppträdande med förbanden. Ett bra exempel på detta är slaget vid den ungerska staden Pest. 
En bit in i slaget hade konfrontationen varit linjär i det att inget större manövrerande skett. 
Denna typ av konfrontation skulle i längden gynna ungrarna som hade numerärt överläge. 
Mongolerna satte stark press på de försvarande ungrarna och när dessa uppfattade vad som 
bedömdes vara en lucka i mongolernas gruppering, så tog en del av ungrarna chansen och bröt 
sig ut mot säkert område. Detta medförde att den tidigare försvarslinjen kollapsade och de 
som fanns kvar följde snart efter de övriga. Snart upptäckte ungrarna att det så kallade ”säkra” 
området bara var en vilseledning – det var en fälla som mongolerna snabbt slog igen. 
Ungrarna nedgjordes i stort sett till sista man, och förfarandet sammanfattas också bra av 
följande citat;  
 

Om [ryttarfolken] drog sig tillbaka från en kampberedd fiende var det bara en 
skenmanöver med avsikten att locka fram motståndaren ur en förberedd 
ställning, skapa oordning i hans led och blottställa honom för en förintande 
motattack.100 

 

                                                 
97 En bok som har en bra historisk exposé över vilseledning är Dunnigan, James F och Nofi, Albert A, 1995, 
Victory and Deceit - Dirty Tricks at War, Morrow, New York. 
98 Dupuy Trevor N, 1984, The Evolution of Weapons and Warfare, Da Capo Press New York NY, s75. 
99 Ibid. 
100 Keegan John, 2003, Krig och Kultur, Natur och Kultur Stockholm, sidan 239. Se också Bell, Bowyer och 
Whaley, Barton, 1982, Cheating and Deception, Transaction Publishers, New Brunswick, s30. 
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3.1.2 Fraustadt 1706 
Om vi nu flyttar framåt i tiden från det föregående exemplet till slaget vid Fraustadt år 1706 
så kan man återfinna ett exempel på vilseledning ur svensk krigshistoria. Förutsättningarna 
för detta slag var att svenskarna under Rehnskiöld101 hade 10 200 man fördelade på 4 500 
infanteri och 5 700 kavallerister och dragoner. Mot detta mönstrar sachsarna under 
Schulenburg 18 000 man fördelat på 16 000 infanterister, 2 000 kavallerister och 24 
artilleripjäser. Artilleriet är en del som helt saknas hos Rehnskiöld. Problemet är inte bara att 
motståndaren är överlägsen numerärt, utan också att det är ytterligare en fiendestyrka under 
August II på väg för att anfalla Rehnskiöld. Detta innebar att det inte bara räckte med en 
mindre seger mot styrkan vid Fraustadt, utan det krävs i stort sett ett tillintetgörande av denna 
för att över huvud taget ha en chans mot nästa tillkommande fiende. Rehnskiöld väljer att 
försöka lösa detta genom att genomföra en dubbel omfattning. För att åstadkomma detta 
måste angriparen i sin slagordning låta centern vara svag, medan flyglarna är starka. När 
motståndaren sedan angriper frontalt, skall mitten dra sig tillbaka medan flyglarna anfaller 
motståndarens flank och rygg i syfte att innesluta och förinta honom. ”… man känner i hela 
krigshistorien inte mer än tre eller fyra fall, där det för en till antalet underlägsen armé helt 
lyckats genomföra detta.”102 
 
Från motståndarens sida ger dock den slagställning som Rehnskiöld presenterar inte sken av 
att vara någonting ovanligt, vilket följande citat illustrerar;  
 

Schulenburg bör inte ha dolt sin förtjusning då han ser Rehnskiölds gruppering. 
Han kunde ju inte se något ovanligt. Detta är en uppställning helt enligt 
lineartaktiskt mönster som han själv så väl behärskar, och stor numerär 
överlägsenhet i infanteri har han ju.103  

 
Vad som dock inte går att uppfatta från den sachsiska sidan är att centern är uttunnad och att 
flyglarna är starkt förstärkta.  
 
Allt går som planerat för Rehnskiöld när slaget sedan startar. Flyglarnas snabbare 
avancemang gör att slaglinjen får en konkav form, vilket uppfattas som en svaghet av 
sachsarna. Man blir snart varse att den i utgångsläget intagna grupperingen endast var en 
skenmanöver, syftande till att invagga sachsarna i tron att det slaget skulle genomföras enligt 
det för dem invanda linjära mönstret. När de upptäcker att så inte är fallet är det för sent. 
Rehnskiölds starka flyglar skingrar sachsarnas flyglar och svänger därefter inåt för att omsluta 
motståndarens centrum. Efter två timmars strid upphör allt motstånd från den sachsiska 
armén. 
 
 
 
 
 

                                                 
101 Greve Carl Gustaf Rehnskiöld (1651-1722) var fältmarskalk under kung Karl IX. von Konow Jan, 2001, 
Karolinen Rehnskiöld – Fältmarskalk, Förlag Jan von Konow, Karlskrona, s6. 
102 Ibid, s85. 
103 Ibid. 
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3.1.3 Sovjetisk vilseledning under andra världskriget 
Sovjetunionen använde sig vid flera tillfällen av vilseledning under andra världskriget, på alla 
nivåer och framförallt under de sista krigsåren. Vilseledningsåtgärderna på operativ nivå 
varierade kraftigt, och innefattade bland annat användande av maskering, utnyttjande av 
reorganiserande förband som skenförband samt maskering av förflyttningar genom att 
genomföra dessa nattetid eller vid dåligt väder.  
 
Även regelrätta skenförband användes. För att markera en skyttedivision och en pansarkår så 
erfordrades ett skytte- och stridsvagnskompani med ett antal skenmål, skenfältkök och en 
högtalarenhet. De verkliga fordonen utnyttjades för skenspårning och bullergenerering. 
Förutom detta nyttjades även skensignalering.  
 
Följande två citat illustrerar nyttan av sådana enheter;  
 

Inför det tyska anfallet norr om Belgorod, i juli 1943, uppsatte Voronezj-fronten 
en ’pansarkår’ av skenmål vid Sasjnoje för att dölja urdragning av den verkliga 
kåren. ’Pansarkåren’ utsattes för upprepade flyganfall och artilleribeskjutning. 
När de tyska anfallsförbanden slutligen kringrände ’pansarkåren’ körde 
pansartäterna in i ett väl förberett försvar i ’pansarkårens’ flanker och drabbades 
av stora förluster. 104  
 
Inför Belgorod-Charkovoperationen byggdes, utöver andra omfattande åtgärder, 
16 skenflygbaser med 220 skenmål utöver de 16 riktiga baserna som fanns i 
området. Nio flyganfall riktades mot 11 baser. Endast en riktig flygbas 
drabbades.105 

 
Under 1944 genomfördes också en mycket lyckad vilseledningsoperation på 
militärstrategisk/operativ nivå. Inför anfallet mot de tyska trupperna i Vitryssland använde 
sovjeterna en uppsjö av aktiva och passiva vilseledningsåtgärder för att övertyga att den 
kommande sovjetiska offensiven skulle ske i sydöstra Europa och Baltikum. Den verkliga 
planen var att genomföra en större omförflyttning av förband och slå de tyska förbanden i 
Vitryssland. 
 
Den påföljande vilseledningsoperationen involverade användning av falsksignalering, 
ryktesspridning, falska order, finter och stora förbandsförflyttningar under skydd av mörker 
och dåligt väder. Som ett resultat av detta förflyttade tyskarna östfrontens hela operativa 
reserv till sydöstra Polen.  
 
Resultatet av denna vilseledning kan bäst värderas genom att se på hur den tyska 
underrättelsetjänsten uppfattade situationen;  
 

… the Soviet main effort would continue in the South towards the Balkans … 
North of the Pripyat marshes, the Eastern Intelligence Branch predicted the front 
would stay quiet.106  

 

                                                 
104 Ulfving Lars, Den Stora Maskeraden, s36. 
105 Ibid, s37. 
106 Glantz David M, 1987, The Red Mask - The Nature and Legacy of Soviet Military Deception in the Second 
World War. Ur samlingen Handel Michael I (red), Strategic and Operational Deception in the Second World 
War, Frank Cass, London, s221. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS 302/6:1 
Major Per Kärrman 
Chefsprogrammet 04-06 2006-06-16 Sida 27 (51) 
   

 

Tyskarna upptäckte delar av förbandsförflyttningarna till Vitryssland, men avfärdade dessa 
som en vilseledning.107 
 
Resultatet blev att sovjeterna slog de tre tyska arméerna i Vitryssland och avancerade en bra 
bit in i Polen. De skiftade sedan fokus och genomförde därefter anfallsoperationer mot både 
norra och södra Ukraina, som nu hade släppt iväg sina reserver för att stödja de 
sönderfallande tyska arméerna i Vitryssland. 

3.1.4 Vilseledning under Desert Storm 
Vilseledning har också använts i mer modern krigföring. Under invasionen av Irak 1991 
prioriterades användandet av en vilseledningsoperation högt, inte minst med tanke på 
omfånget av det irakiska försvaret. Vilseledningen gick ut på att övertyga irakierna om att 
huvudanfallet skulle vara begränsat till gränsen mellan Saudiarabien och Kuwait, understött 
av en landstigning från havet. 

 
Bild 3 : Detta är en bild av planeringsläget tidigt under planeringsprocessen.108 Notera de planerade 
vilseledningarna ("Feints" i bilden). Den slutliga planen blev lite annorlunda, men 
vilseledningsoperationen kvarstod. 

Detta åstadkoms genom att man inledningsvis genomförde en flygkampanj riktad bland annat 
mot irakiska lednings- och underrättelsesystem. Degraderingen av dessa system medförde att 
irakiernas underrättelseinhämtning och förmåga att överblicka situationen begränsades, vilket 
i sin tur ledde till att alliansens möjligheter till vilseledning underlättades. Nästa steg som 
alliansen genomförde var att gruppera trovärdigt stora styrkor i öster, samtidigt som 
marinkåren genomförde landstigningsövningar utanför kusten. Förbanden i den östra 
grupperingen och marinkåren gavs väldigt mycket medieutrymme medan förberedelserna 

                                                 
107 Handel, s221. 
108 Swain Richard M, 1994, “Lucky War” - Third Army in Desert Storm, U.S. Army Command and General Staff 
College Press, Ft. Leavenworth, Kansas, s75. 
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pågick. I skyl av flygkriget genomfördes slutligen en snabb och dold omgruppering västerut 
varifrån det egentliga huvudanfallet utgick.109 
 
Att vilseledningen gavs stor prioritet belyses också av det efterföljande citatet. Det belyser 
också problematiken att underordnade befälhavare ibland måste inordna sin verksamhet under 
en vilseledningsplan, även om det ur deras perspektiv inte är helt optimalt. Detta för att inte i 
förtid avslöja vilseledningen och därmed undergräva högre chefs stridsplan; 
 

The deception plan also meant that air preparation of the KTO (Kuwaiti Theater 
of Operations) would have to be conducted in such a way that those targets most 
important to Army commanders in the main attack would be attacked last, a 
consequence that tried the patience of all.110 

 
Utfallet av vilseledningen blev att irakierna inte garderade sin västra flank, varför 
kringgången lyckades. Koalitionens strävan att minimera de egna förlusterna var 
framgångsrik. 
 

Overall, the deception operation was key to achieving both tactical and 
operational surprise and, ultimately, the ground offensive's success.111 
 
 

3.2 Historiska exempel - Resultat 
De genomgångna exemplen är endast en liten delmängd av det som skulle kunna redovisas. 
Nedan följer en kort genomgång över de relevanta aspekterna av vilseledning för varje 
exempel.  
 
Mongolernas förfarande att under pågående strid vilseleda ungrarna genom att påvisa att det 
skulle finnas en oförsvarad lucka i de egna leden, borde kunna vara genomförbart även i nutid 
och skulle kunna kallas för en fint eller krigslist. 
 
Rehnskiölds agerande vid Fraustadt är intressant ur den mentala aspekten. Rehnskiölds 
kunskap om Schulenburgs militära bakgrund gör att han kan gissa vilket handlingsmönster 
denne troligen kommer att uppvisa. Rehnskiöld spelar därefter på motståndarens förutfattade 
meningar och vänder dessa mot honom, genom att utifrån sin insikt forma en stridsplan som 
vilseleder motståndaren.  
 
De sovjetiska åtgärderna visar på ett utbrett tänkande avseende vilseledning, samt ett brett 
spektrum av olika vilseledningsåtgärder. Exemplet är också intressant med hänsyn till den 
nivå på vilken vilseledningen genomförs. Medan de tidigare exemplen är fokuserade på 
enskilda slag, påvisar detta exempel hur sovjeterna genomför operationer med flera större 
förband och flera olika vilseledningsåtgärder, samordnat till en större helhet. Detta 
helhetstänkande är värt att notera. 
 
                                                 
109 Furustig Hans, 1998, Marin Vilseledning, FOA-R—98-00757-706—SE, s49-50 samt Finlan, Alistair, 2003, 
Gulf War 1991, Osprey Publishing, Oxford, s46,50. 
110 Swain, s81. 
111 Report to Congress on the Conduct of the Persian Gulf War 
http://es.rice.edu/projects/Poli378/Gulf/gwtxt_ch8.html#deception%20operations (2006-03-10). 
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Desert Storm är också ett exempel som är intressant. Det är ett modernt krig, vilket gör det 
lättare att identifiera och överföra erfarenheter till nutid. Det är också intressant eftersom 
konflikten fördes mot en motståndare som (åtminstone initialt) hade relativt kvalificerad 
materiel och resurser för underrättelseinhämtning. Argument framförs också i litteraturen att 
irakierna borde ha genomskådat att en landstigning inte var särskilt trolig av olika orsaker.112 
Problemet för irakierna var dock, att de som resultat av degraderingen av de egna 
underrättelsesystem, inte hade tillgång till tillräckligt bra underlag för att kunna avgöra vad 
som var sanning. Alliansen kunde med andra ord med relativt hög grad av säkerhet styra 
informationsflödet till irakierna.  
 

Det hot som [irakierna] med ’säkerhet’ kunde identifiera, var det hot som 
spelades upp genom media och fysiska maktdemonstrationer, dvs diversionen.113 

 
Exemplet visar också på värdet av att kunna planera och konsekvent genomföra en 
vilseledning som är samordnad mot en framtagen operationsplan. Värt att notera är också att 
förbanden underordnar sig vilseledningsplanen för att inte äventyra säkerheten i operationen. 
Kopplat till operationssäkerheten är också följande intressant; 
 

Den verkliga anfallsplanen publicerades faktiskt, men drunknade i alla andra 
massmediala spekulationer.114  

 
Detta visar på att man måste reflektera och dra erfarenheter över vilka som behöver känna till 
vilseledningsplanen eller ej, hänsyn tagen till risken för spridning.  
 

3.3 Historiska exempel – Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan sägas att exemplen påvisar att det finns en stor mängd olika medel 
och metoder, relevanta även i nutid, som kan användas för att vilseleda en motståndare. De 
redovisade metoderna och medlen ger också exempel på hur vilseledning kan kompensera 
ofördelaktiga styrkeförhållanden och göra det möjligt att slå fienden. Kort uttryckt kan man 
säga att om man inte kan slå fienden med kraft, måste man utnyttja list. 
 
Ytterligare en slutsats som kan utläsas av de historiska exemplen är att man måste ha en väl 
fungerande underrättelsetjänst. Man bör också ha insikt över vilka kanaler man kan använda 
för att sprida den information man vill att motståndaren skall ha tillgång till. Det är dock inte 
tillräckligt att endast ur ett tekniskt perspektiv veta vilka resurser man själv respektive fienden 
kan disponera. En förutsättning är också en insikt om fiendens normala handlingsmönster och 
bakomliggande kultur, då du annars inte med någon grad av säkerhet kan bedöma om och hur 
motståndaren kommer att reagera 
 
Det faktum att de historiska exemplen spänner över hela vidden från enstaka slag (Ghengis 
Kahn och Fraustadt) över en operation (Desert Storm) till vad som närmast är att betrakta som 
fälttåg (sovjetiska vilseledningarna under andra världskriget), leder till den observationen att 
användning av vilseledning förefaller vara nivåoberoende. Detta leder i sin tur till slutsatsen 
att vilseledning torde vara giltigt även på operativ nivå, som är denna uppsats fokus. 
 
                                                 
112 Furustig, s50. 
113 Ibid. 
114 Ibid. 
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Med utgångspunkt i detta är det då logiskt att anta att dessa förhållanden även pekar på ett 
behov av utbildning avseende vilseledning på operativ nivå. I de flesta planeringssituationer 
letar en stab alltid efter möjligheter att kraftsamla, skapa lokal överlägsenhet och avdela 
resurser för handlingsfrihet. Eftersom de beskrivna exemplen i mer eller mindre grad 
beskriver hur man kan uppnå dessa effekter genom att använda vilseledning, borde ytterligare 
en slutsats vara att även vilseledning förtjänar samma naturliga behandling. Det kan förvisso 
vara så att man till stor del kan improvisera vilseledningar i uppkomna situationer, men en 
utbildning som grund skulle förmodligen leda till att vilseledning blev en naturlig del av 
överväganden och alternativutveckling i en planeringsprocess på operativ nivå.  
 
Den övergripande forskningsfrågan som dels det föregående kapitlet och detta kapitel avsågs 
svara på var vad som avses med begreppet vilseledning. Syntesen av dessa två kapitel utgör 
svaret på den första forskningsfrågan, vad som avses med vilseledning. 
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4 Vilseledning i svensk och internationell utbildning 
Syftet med denna del av uppsatsen är att undersöka förekomsten av begreppet vilseledning i 
utbildning mot operativ nivå i Sverige och jämföra med motsvarande utbildningar i ett antal 
andra länder. Detta för att svara på den andra forskningsfrågan, om det avseende synen på 
vilseledning finns någon skillnad mellan svensk och internationell utbildning. 
 
Inledningsvis görs en jämförelse mellan förekomsten av begreppet vilseledning i svensk 
utbildning mot operativ nivå i tidsspannet mellan mitten på 90-talet115 och nutid, syftande till 
att undersöka om det finns någon tendens avseende vilken vikt man lagt vid begreppet i dåtid 
jämfört med nutid. Orsaken till att jämförelsen genomförs tio år tillbaka i tiden, är att 
perioden är intressant då muren mellan öst och väst vid denna tid hade fallit och vi sålunda 
borde ha ungefär jämkad syn på vad som är viktigt i operativ planering jämfört mellan dåtid 
och nutid. Om jämförelsen hade gjorts längre bak i tiden, medan Sovjetunionen fortfarande 
existerade, skulle det vara förvånande om inte denna syn hade skiljt sig väsentligt eftersom 
omvärlden såg annorlunda ut. 
 
För att åstadkomma detta, genomfördes en genomsökning av liggarna på Försvarshögskolans 
arkiv, där urvalet var att försöka finna dåtida styrdokument med koppling mot utbildning i 
operationer och taktik under tidsperioden. Detta var problematiskt, då det inte finns speciellt 
mycket sparat av skolans dokument från denna period. Även genomgång av liggaren över vad 
som skickats från Försvarshögskolan till Krigsarkivet genomfördes, med lika magert 
resultat.116 Ett antal dokument återfanns dock och undersöktes, givet uppsatsens fokus, efter 
eventuella referenser eller mål som kunde tänkas beröra utbildning i vilseledning. Dessa 
jämfördes sedan med motsvarande nutida dokument för att komma fram till ett resultat. Även 
äldre kurslitteratur undersöktes för att bredda bilden. Uppnådda resultat kompletterades sedan 
av intervjuer för att öka säkerheten.  
 
Efter detta genomförs en översyn över vilken vikt som läggs vid begreppet vilseledning på 
motsvarande utbildningar i England, Norge och Tyskland.117 Resultatet från denna översyn 
jämförs sedan med uppnådda resultat och sammanfattar kapitlet. 
 
 
 
 
 

                                                 
115 Hädanefter används termen ”dåtid”. 
116 Som exempel kan nämnas att författaren inte återfann en enda kursbeskrivning/kursplan/utbildningsplan inom 
detta område för hela perioden mellan 1987-1994. FHS Arkivarie, vid tillfället när denna undersökning 
genomfördes, gav utsagan att det inte funnits någon arkivarie på FHS innan 2002, varför allt gammalt material 
ännu inte hunnits gå igenom. Arkivarien sade att det kan vara så att det finns lagrat i någon kartong någonstans 
men ännu inte förts in i liggare.  
117 Orsaken till att detta urval var tillgången på personer med insikt i utbildningen i dessa länder. Urvalet är som 
följd av detta smalt vilket är en brist. Jämförelsen är trots detta intressant att göra, dels eftersom Tyskland och 
England i stor utsträckning använde sig av vilseledning under andra världskriget, dels eftersom Norge och 
Sverige ligger nära varandra kulturellt. Viss försiktighet får dock iakttas när resultatet skall tolkas, 
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4.1 Styrdokument - Nivån Kursplan/Utbildningsprogram. 
I tidsspannet i mitten på 90-talet, när skolan fortfarande hette Militärhögskolan benämndes en 
övergripande beskrivning över utbildningens mål och innehåll för Kursplan. I nutid motsvaras 
detta bäst av Utbildningsprogram kompletterat med delar av FHS Studiehandbok. De 
dokument som användes i denna jämförelse var Kursplan för Militärhögskolans chefskurs 
med operativ och taktisk inriktning för officerare ur Armén 1995-97 samt Utbildningsplan för 
Chefsprogrammet 04-06 och Studiehandbok för chefsprogrammet 2004-2006.118  
En genomgång av dessa dokument visar att såväl övergripande mål samt innehåll är snarlika 
för utbildningarna. Ingenting pekar på att några avgörande skillnader mellan vare sig den 
övergripande gemensamma utbildningen eller profileringen existerar. Detta gäller på generell 
nivå i allmänhet och mot vilseledning i synnerhet, som på denna nivå inte nämns eller antyds i 
någon målformulering.  

4.1.1 Resultat 
På denna nivå återfinns med andra ord inga större skillnader mellan utbildningarna avseende 
utbildning i vilseledning mot operativ nivå mellan dåtid och nutid. 

4.2 Styrdokument - Nivån Utbildningsplan/Kursbeskrivningar. 
På nästa underliggande nivå återfinns det som vi i nutid kallar kursbeskrivningar. Under 90-
talet varierar dock benämningarna på motsvarande dokument. De dokument som 
innehållsmässigt mest liknar de nutida kursbeskrivningarna är antingen underbilagor till de 
dåtida kursplanerna, alternativt är de delkurser under en övergripande utbildningsplan.119 För 
den fortsatta avhandlingens skull kallas de hädanefter för utbildningsplaner. 
Utbildningsplanerna och kursbeskrivningarna innehåller nedbrytningar av de övergripande 
målen från de tidigare jämförda styrdokumenten till delmål, som skall specificera hur de 
överordnade målen skall uppnås. Jämförelsen här är problematisk i det att de äldre 
utbildningsplanerna inte innehåller någon förteckning över vare sig den kurslitteratur som 
användes, eller något schema över den utbildning som skall genomföras för att uppnå 
delmålen. Detta är något som återfinns i de nutida kursbeskrivningarna. Jämförelsen 
genomförs med andra ord genom att jämföra de delmål som är specificerade i 
utbildningsplanerna och kursbeskrivningarna.  
 
För att kompensera problematiken med avsaknaden av kurslitteratur i de äldre 
utbildningsplanerna, genomförs en fullständig genomläsning av alla kursbeskrivningar som 
berör utbildning i operationer eller taktik för chefsprogrammet 2004-06.120 Syftet med denna 

                                                 
118 Fullständiga referenser är Militärhögskolan, 1995, Kursplan för Militärhögskolans chefskurs med operativ 
och taktisk inriktning för officerare ur Armén 1995-97, MHS Beteckning LHU 19110-60750, 
Försvarshögskolan, 2002, Utbildningsplan för Chefsprogrammet 04-06, Bilaga 2 till skrivelse FHS 
19100:61254. samt Försvarshögskolan, Studiehandbok för chefsprogrammet 2004-2006. 
119 På denna nivå återfanns inga dokument direkt kopplade till den Kursplan som användes i stycket innan. De 
dokument som användes i denna jämförelse var (dåtida) Kursplan CU 98-00 i Operationer och Taktik för 
huvudprogrammet (B-nivå) kompletterad med Delkursplan 1, Operationer och Taktik (C-Nivå). Dessa återfinns i 
Försvarshögskolan, 1998, Utbildningsplan och kursplaner för Chefsprogrammet 98-00, FHS Arkiv, Ingen 
beteckning, Försvarshögskolan, Stockholm. Kursplanerna jämfördes med nutida Kursbeskrivning B1 – 
Militärteori med Metodlära, samt Kursbeskrivning C2 – Operationer Fördjupningskurs, då dessa bedömdes bäst 
svara mo de äldre motsvarigheterna. För sökväg till de angivna kursbeskrivningarna se käll- och 
litteraturförteckningen.  
120 För fullständiga referenser och sökvägar till dessa, se källförteckningen. De kursbeskrivningar som 
undersökts är; Kursbeskrivning B1 – Militärteori med Metodlära, Kursbeskrivning B2 A – Taktisk 
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undersökning är att se om det i de nutida kursbeskrivningarna finns någon referens eller 
litteratur som berör vilseledning. Ur detta kan man sedan åtminstone uttala sig om vilken vikt 
som läggs vid begreppet i nutid. 
 

4.2.1 Resultat 
Avseende undersökningarna av delmålen så återfinns inte heller här några större skillnader 
mellan utbildningarna, även om detaljeringsgraden på delmålen och därmed utbildningarnas 
innehåll ökar. Det förekommer inga referenser som bedöms beröra vilseledning vare sig 
direkt eller indirekt.  
 
Avseende undersökningen av de nutida kursbeskrivningarna är resultatet magert. I ingen av 
dessa återfinns någon referens till vilseledning i vare sig delmål eller scheman. Samma 
förhållande råder avseende den kurslitteratur som använts. Det återfinns ingen litteratur som 
avhandlar vilseledning i någon av kursbeskrivningarna. 

4.3 Vilseledning i äldre kurslitteratur  
Givet att ingen större skillnad återfinns på de två överliggande nivåerna, görs istället en ansats 
att undersöka den kurslitteratur som användes förr. Det är samtidigt lite vanskligt, eftersom de 
äldre kurs- och utbildningsplanerna inte innehåller fullständiga litteraturförteckningar. Det 
urval som används i denna undersökning blir de dåtida handböcker och reglementen som jag 
återfunnit.121. Man kan också argumentera att undersökningen också borde omfatta de 
doktriner som användes i dåtid. En sådan undersökning skulle dock halta något, då dåtida 
doktriner inte var lika väl anpassade mot utbildning som de nutida, utan mer speglade tankar 
på hur krigsmakten skulle användas övergripande på en övergripande nivå.122 Värt att notera 
är att det i detta avseende inte heller görs någon jämförelse mellan äldre och nutida 
kurslitteratur. Denna genomförs istället övergripande i nästa kapitel, där forskningsfrågan om 
vilseledning i doktriner skall besvaras. 

4.3.1 Undersökning  
Operativ Handbok 1992 innehåller ett stycke som presenterar ett urval av ”begrepp som 
[historiskt sett] befunnits vara viktigare än andra”123. Här återfinns vilseledning som ett av 
dessa begrepp. Intressant är också meningen ”Målet med vilseledning måste därför tydligt 
definieras och verksamheten måste planeras noggrant samt ledas från operativ nivå”124. Detta 
är en skillnad mot vilseledningslitteraturen, som generellt anser att vilseledning är något som 
                                                                                                                                                         
fortsättningskurs för Armén, Kursbeskrivning B2 FV – Taktisk fortsättningskurs med luftoperativ inriktning, 
Kursbeskrivning B2 M – Taktisk fortsättningskurs Marinen, Kursbeskrivning B3 – Operationer: 
Fortsättningskurs, Kursbeskrivning C2 – Operationer Fördjupningskurs, Kursbeskrivning C11 – Operationer, 
Fördjupningskurs 2, Kursbeskrivning C13 A – Operativ Fördjupning Mark, Kursbeskrivning C13 FV – Operativ 
Fördjupning Luft, Kursbeskrivning C13 M – Operationer Fördjupningskurs Marinen, Kursbeskrivning C13 IO – 
Profilering, Fördjupningskurs Informationsoperationer samt Kursbeskrivning C13 Und – Operationer, 
Fördjupningskurs 2. 
121 En av dessa är Militärhögskolan, 1992, Operativ Handbok 1992 remissutgåva 2, Återfinns i 
Annalindbiblioteket, hylla 355.43, Militärshögskolan, Stockholm, som enligt förordet ”är avsedd för 
utbildningen vid Militärhögskolans högre kurser inom ämnena strategi och operationskonst”. Den andra som har 
relevans för jämförelsen är AR2 Taktik 1995, som även om den riktar sig mot den taktiska ledningsnivån, även 
beskriver de operativa grunder som ligger som bas för den lägre (taktiska) nivån. 
122 Till exempel doktrinen ”Möta-Hejda-Slå”. 
123 Militärhögskolan, Operativ Handbok 1992 remissutgåva 2, s15. 
124 Ibid. 
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skall ledas från högsta möjliga (militära) ledningsnivå. Handboken lägger annars fokus, 
liksom övrig litteratur, på att vilseledning handlar om att förstärka någon av motståndarens 
bedömda förutfattade meningar. Att handboken lägger stor vikt vid vilseledning, bekräftas 
också av att det i stycket om vilseledning också presenteras en struktur över vilseledningens 
beståndsdelar.125 Detta understryks också ytterligare av handbokens del som avhandlar om hur 
man genomför ett operativt bedömande. I delen som beskriver hur staben (under 
bedömandeprocessen) tar fram fiendens möjliga handlingsalternativ, rekommenderas att 
staben ska värdera de olika handlingsalternativen och ställa följande frågor till sig själva; ”Är 
det någon av dessa handlingsmöjligheter som fienden vill att jag ska ta fasta på? Är det en 
vilseledning?”126 
 
Även AR2 1995 lägger relativt stor vikt vid vilseledning. Överraskning anges som en del av 
taktikens grunder. Reglementet anger sedan hur denna överraskning skall uppnås och anger 
där vilseledning som ett medel för detta.127 Reglementet utvecklar därefter övergripande vad 
vilseledning är och listar också olika typer av aktiva och passiva åtgärder som kan 
genomföras för att vilseleda fienden. Kopplingen mellan vilseledning och 
underrättelsetjänsten betonas för att kunna bekräfta en lyckad vilseledning.128 

4.3.2 Resultat 
Av undersökningen kan man konstatera att det läggs relativt stor vikt vid vilseledning i den 
undersökta handboken och reglementet. Det förhållande att handboken tar upp vilseledning 
som ett specifikt begrepp som befunnits vara historiskt viktigt, kombinerat med referenser till 
vilseledningens bakomliggande struktur och historia, samt praktiska råd om vilseledning i det 
operativa bedömandearbetet, bekräftar detta konstaterande. Försiktighet måste dock iakttas att 
övertolka detta som att det lades stor vikt vid utbildning i vilseledning, med hänsyn till att 
avsaknaden av litteraturlistor i de tidigare undersökta styrdokumenten gör att man inte med 
säkerhet kan fastslå att handboken verkligen användes i utbildningen. 

4.4 Intervjuer 
För att komplettera och kontrollera bilden av de resultat som erhållits av de undersökta 
styrdokumenten, har också Lars Ulfving intervjuats.129 Denne återger att han 1989, när han 
arbetade på OP5130, deltog i framtagandet av en studie om överraskning och vilseledning. 
Studien fick inget genomslag och dödades i tysthet. Remissutgåvan av denna studie användes 
dock under ett flertal år vid utbildningen på den dåvarande Militärhögskolan. Studien 
omarbetades 1994 i samarbete med FOA till en öppen version131 som användes som 
kompendium och utbildningsmaterial vid MHS, framförallt vid undervisning i 
underrättelsetjänst. Denna utvecklades och gavs 2000 ut som en bok med samma titel som 
också användes i undervisningen i underrättelsetjänst.  
 

                                                 
125 Militärhögskolan, Operativ Handbok 1992 remissutgåva 2, s17-18. Strukturen som presenteras är tagen ur 
Bell och Whaleys bok Cheating and Deception, s61, komplett med historiska exempel på hur de olika typerna av 
vilseledning har använts. Den presenterade strukturen är också i allt väsentligt densamma som presenteras i bild 
2 på sidan 14. 
126 Ibid, s60.  
127 Försvarsmakten, 1995, Arméreglemente del 2 Taktik 1995, Försvarsmakten Stockholm, s45.  
128 Ibid, s46. 
129 Intervju med Lars Ulfving, 2006-05-09. 
130 Dåvarande MUST (Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten). 
131 Ulfving Lars, 1994, Den Stora Maskeraden, FOA-R94-00017-5.3bSE, Stockholm. 
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Som parentes kan dock nämnas att inte i någon av kursbeskrivningarna för chefsprogrammet 
04-06 så förekommer denna bok eller annan vilseledningslitteratur. Detta är också giltigt för 
profileringen i underrättelsetjänst. Detta förhållande bekräftas också av en student, Mj Lena 
Persson, vid profileringen i underrättelsetjänst som uppger att;132 
 

Vi har fått orienterande utbildning om IO, men ingenting om vilseledning.133 
 
Persson uppger dock också att de vid sidan av ordinarie utbildning fått boken Överraskning 
och Vilseledning, skriven av Lars Ulfving, att läsa om de hade tid och lust. Persson uppger 
också att boken inte fanns med som obligatorisk litteratur då den är alldeles nyproducerad. 
 
Avseende det faktum att vilseledning numer insorteras i informationsoperationer så ser inte 
Ulfving något negativt i detta, så länge som man beaktar att alla vilseledningsåtgärder inte 
ensamt ingår i IO.134 Han uppger också att utbildningen i informationsoperationer i vissa 
avseenden samkörts med utbildningen i underrättelsetjänst. Generellt sett upplever han 
snarare att den stora faran är att den militära professionen får stryka på foten för 
akademiseringen, i det att utrymmet för utbildning i specialfunktionerna minskat. 
 
Detta ska ställas mot att det ännu är oklart vilken vikt vilseledning får inom ramen för 
utbildning i informationsoperationer. År 2002 startades en speciell profilering i 
informationsoperationer inom ramen för Försvarshögskolans operativa profileringar. En 
intervju med Fredrik Konnander ger dock vid hand att någon speciell vikt vid begreppet 
vilseledning eller större utveckling av detsamma har dock inte skett vid denna profilering; 
 

Ämnet diskuteras, vi genomför dock ingen specifik utbildning i det.135 
 

Konnander uppger också att utbildning av informationsoperationer riktad mot andra operativa 
profileringar endast skett i en begränsad omfattning.  

4.5 Resultat 
Jämförelsen av de styrdokument som reglerade utbildningen vid dåtida Militärhögskolan med 
den nutida Försvarshögskolan ger vid hand att ingen skillnad finns avseende vilken vikt 
respektive skola lade eller lägger vid vilseledning. Avseende förekomsten av kurslitteratur om 
vilseledning är det lite vanskligt att uttala sig om det när det gäller dåtid, eftersom 
litteraturförteckningar saknas i styrdokumenten. Om man väljer att tro på att den undersökta 
handboken och/eller reglementet återfanns som litteratur i de dåvarande utbildningarna i 
operationer, vilket också handbokens förord antyder, så kan man dock säga att man då lade 
viss vikt vid vilseledning. Detta understöds också av intervjun med Lars Ulfving. Detta står i 
kontrast till nutid, där vilseledningslitteratur inte återfinns i något styrdokument 
överhuvudtaget. 

                                                 
132 Intervju med Mj Lena Persson, 2006-05-10. Mj Persson är för närvarande student vid Försvarshögskolans 
Chefsprogram. Hon har under våren genomfört sin profilering i underrättelsetjänst. 
133 Ibid. 
134 Ulfving återger att återföring och utvärdering av en genomförd vilseledning är ett exempel där 
underrättelsetjänsten kommer in. 
135 Intervju med Avd.dir. Fredrik Konnander, lärare vid IO-profileringen, 2006-05-09. 
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4.6 Hur utbildar andra länder i vilseledning på operativ nivå? 
För att komplettera den bild som redovisats avseende utbildning i vilseledning i Sverige, samt 
för att öka validiteten i uppsatsen, har ett antal personer med erfarenhet från FHS 
motsvarigheter utomland intervjuats eller fått genomföra en frågeundersökning. Urvalet av 
dessa personer skedde genom att undersöka vilka personer som genomfört del av sitt tidigare 
genomgångna chefsprogram på skolor i något annat land. Detta är giltigt för redovisningen 
avseende Tyskland respektive England. Även utbildningen i Norge berörs, men då i form av 
personer med insikt om utbildningen i Norge, utan att de för den skull nyligen varit elever där. 
Till dessa personer ställdes ett antal frågor rörande hur respektive land utbildar eller utbildade 
i vilseledning när dessa personer gick på skolan.136 Frågorna var medvetet generella eftersom 
syftet inte var att undersöka någon specifik del av vilseledning, utan mer hur 
förhållningssättet till vilseledning var i respektive land. Länderna redovisas var för sig, med 
ett resultat på slutet. 

4.6.1 England 
För denna del intervjuades Mj Bo Stennabb.137 Stennabb svarade att man i England lägger stor 
vikt vid utbildning i vilseledning på operativ nivå. Han sade att de genomför ett stort antal 
operativa bedömanden och i varje fall skulle vilseledning hanteras, då detta sågs som en 
naturlig del av bedömandeprocessen. Följande två citat illustrerar detta väl;  
 

Varje gång vi genomförde en planering eller ett bedömande på skolan, var vi 
tvungna att redovisa vår planerade vilseledning, annars var det ’Icke Godkänt’. 
Nivån på det som skulle redovisas var hela kedjan Objective-Target-Storyline-
Plan […] Ibland var exemplet av sådan karaktär, eller förutsättningarna sådana 
att vilseledning inte kunde genomföras. Då skulle ändå motiven till varför 
vilseledning inte kunde genomföras redovisas, för att visa att man tänkt igenom 
detta. 138 

 
Detta förhållande bekräftas också av den operationella bedömandemall som Stennabb 
använde vid skolan.139 Denna bedömandemall följer i allt väsentligt NATOs Guidelines for 
Operational Planning, dock med modifikationen att vilseledning också ska hanteras. Enligt 
denna så är det första som överhuvudtaget genomförs när staben skall ta fram 
handlingsalternativ, att svara på frågorna;140  
 

1) What does the enemy expect me to do? 
2) How are his actions relevant to my courses of actions? 
3) How can I use deception to my advantage? 

 

                                                 
136 Se bilaga 1. 
137 Stennabb, Bo, Intervju 2006-05-12, Major i FM. Han studerade andra året (2004-2005) på sitt  
chefsprogram på Joint Services Command and Staff College, Advanced Command and Staff Course i 
Shrivenham, England. Denna utbildning är inriktad mot operativ och högre taktisk nivå. Efter detta har han 
arbetat som lärare i operationer och taktik vid Försvarshögskolan. För närvarande arbetar han på Högkvarteret. 
138 Ibid. 
139 Joint Services and Command Staff College, 2004, The Operational Estimate Format, Joint Services 
Command and Staff College, Shrivenham, England. 
140 Ibid, s5. 
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I ett senare skede av planeringen, när handlingsalternativen skall utvecklas, skall också för 
varje handlingsalternativ utvecklas hela kedjan av ”Deception Objective – Deception Target – 
Deception Story – Deception Plan.”141 
 
Stennabb uppger också att vilseledning sågs som något som alla skulle ha utbildning i. 
Formell utbildning i vilseledning genomfördes också.142 Hur engelsmännen förhåller sig till 
vilseledning i internationella gemensamma operationer kunde Stennabb inte svara på. 
 

4.6.2 Norge 
Avseende hur utbildningen bedrivs i Norge genomfördes en frågeundersökning riktad till 
kommendörkapten Erik Böe samt brigadgeneral Gunnar Lundberg.143 Bägge påpekar som ett 
förbehåll att de inte anser sig vara några experter på vilseledning. Böe påpekar också att de 
svar som han lämnar framförallt är inriktade med de studenter som läser två år (masterstudier) 
i åtanke. Böe uppger att den ettåriga stabslinjen ger endast en generell översikt inom 
områdena IO, PSYOPS och underrättelsetjänst.  
 
Fråga ett; Förekommer det någon specifik utbildning i vilseledning? Om ja, hur yttras i 
så fall denna och i vilket (ungefärligt) omfång? 
På denna fråga svarar Böe att de inte bedriver någon utbildning i vilseledning vid FSTS. 
Under tre terminer bedrivs gemensam utbildning där detta inte berörs nämnvärt. Under den 
fjärde terminen skall studenterna skriva sin masteruppsats och det är i så fall här som någon 
student har möjlighet att skriva om vilseledning inom ramen för IO eller underrättelser om 
denne så önskar. Lundberg instämmer i ovanstående och kompletterar med att i det fall som 
vilseledning tas upp, så är det vid Krigsskolen i Oslo (på en lägre nivå). Där kan man inte 
undgå att diskutera vilseledning, men då genom exempel från krigshistorien.  
 
Fråga två; Om nej, diskuteras då begreppet vilseledning inom någon funktions ram (IO, 
Undtjänst etc)? 
Avseende denna fråga så svarar Böe att vilseledning ej är högt prioriterat i Norge. Orsakerna 
till detta är flera. En aspekt är tidsfrågan, där vilseledning är en sak som inte ”hinns med” i 
någon av kurserna. En annan aspekt är tillgången på lärare. Böe uppger att lärare inom 
informationsoperationer i allmänhet och vilseledning i synnerhet är en nischkompetens som få 
innehar. Inom underrättelsetjänsten används dock vilseledning mer. Där är det den Norska 
Underrättelse- och säkerhetstjänst skolan som är ansvariga för detta. 
 
Fråga tre; Kan du säga något generellt om vilken vikt man lägger vid vilseledning på 
operativ nivå? 
Gällande denna fråga säger Böe att generellt anser han att vilseledning borde vara högt 
prioriterat. Hans erfarenheter säger att så inte är fallet. Hans uppfattning är också att 

                                                 
141 Joint Services and Command Staff College, The Operational Estimate Format, s8 
142 Joint Services and Command Staff College, 2004, Bildspel Operational Deception.ppt, Joint Services 
Command and Staff College, Shrivenham, England. 
143 Böe, Erik, Frågeundersökning 2006-05-23, Kommendörkapten, Chef och huvudlärare på den  
maritima avdelningen vid Forsvarets Stabsskole (FSTS) i Norge, samt Lundberg, Gunnar, Frågeundersökning 
2006-05-12, Brigadgeneral (Ret), Lundberg har genomfört ett flertal utländska missioner. Den sista befattningen 
han hade innan pension var som Director Accession and Integration vid Regional Headquarters Allied Forces 
North Europe (RHQ AFNORTH) I Brunssum, Holland. För närvarande arbetar Lundberg som lärare vid FHS 
MVI/KV Gem. 
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vilseledning är mer vanligt på taktisk och stridsteknisk nivå än på den operationella. Detta 
kan, enligt Böe, bero på att den operationella nivån ständigt får nya uppgifter och nya 
samordningsansvar, vilket bland annat vilseledning får lida av. Böe tar också upp aspekten att 
det i nutid är vanligt att militären får vara bidragsgivare av styrkor eller personal till olika 
integrerade och/eller fredsbevarande operationer. Dessa kräver stor grad av koordinering, 
vilket kan leda till att vilseledning uppfattas som ”icke politiskt korrekt”. Lundberg bekräftar 
detta sista förhållande. Han säger att man vid ”skarpa” operationer inte kan undgå att 
diskutera hur man kan vilseleda en motståndare. I en fredsbevarande operation eller 
motsvarande, brukar dock en av de bärande principerna vara transparens och öppenhet. Detta 
leder till att vilseledning inte kan användas. 
 
Fråga fyra; Kan du säga något generellt om vilken vikt man lägger vid vilseledning i 
planering? Genomförande? 
Böe lämnar i stort sett samma svar här som i den föregående frågan. Han uppger att det 
framförallt är inom underrättelsetjänsten som vilseledning används. Givet att NATO är en 
koalition som är avhängig på konsensus i planering och genomförande av en gemensam 
operation, så är det svårt att använda sig av vilseledning. Lundberg levererar också i stort sett 
samma svar.  

4.6.3 Tyskland 
För undersökningen av hur utbildningen bedrivs i Tyskland genomfördes en fråge-
undersökning riktad till överstelöjtnanterna Stefan Lundell och Michael Claesson.144 Claesson 
uppger att hans intryck och uppfattningar kan vara inaktuella, hänsyn taget till att det var sju 
år sedan han avslutade Führungsakademie.  
 
Fråga ett; Förekom det någon specifik utbildning i vilseledning? Om ja, hur yttrades i 
så fall denna och i vilket (ungefärligt) omfång? 
Claesson uppger att tyskarna generellt arbetade med två begrepp inom området; De är 1) 
Täuschungsoperationen145 vilket ungefär innebär hela eller delar av en större operation med 
syftet att vilseleda motståndaren samt 2) Täuschungsmassnahme146 vilket mer är att betrakta 
som allt från maskering till vilseledande radiotrafik i mindre skala och som en naturlig del av 
uppträdandet på taktisk nivå. Claesson uppger avseende utbildning i vilseledning att inom 
ramen för taktiken förekom utbildning i detta. Ämnet introducerades under andra terminen 
(av totalt fyra) och i samband med starten för taktikutbildning på divisionsnivå. Efter en 
teoretisk introduktion som tillsammans med militärhistoriska exempel omfattade cirka tre 
dagar, fanns vilseledningsaspekten med som en naturlig och integrerad del i 
taktikutbildningen på divisions och kårnivå. Däremot förekom ingen fokuserad diskussion 
kring vilseledning under de operativa skedena under termin tre och fyra.  
 
Lundell uppger att när han gick på skolan (2003-2005) så förekom det ingen utbildning i 
vilseledning på operativ nivå, även om det diskuterades under stabsövningar och 
bedömandearbeten. GOP används till punkt och pricka under stabsövningar och bedömanden 
i Tyskland och i den finns inget särskilt avseende vilseledning. Det fanns ingen punkt där 
                                                 
144 Lundell, Stefan, Frågeundersökning 2006-05-12 och 2006-05-15, Övlt i FM, Student vid  
Führungsakademie i Tyskland 2003-2005, För närvarande lärare vid FHS MVI/KV Gem, samt Claesson, 
Michael, Frågeundersökning 2006-05-22, Övlt i FM, Student vid Führungsakademie i Tyskland 1997-1999, För 
närvarande ”Assistant Military Representative [in the] Swedish Mission to NATO”, Bryssel. 
145 Täuschung = bedrägeri, illusion, villfarelse. 
146 Massnahme = åtgärd. 
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vilseledning absolut skulle tas upp, men skenföretag diskuterades ibland under framtagande 
av egna handlingsmöjligheter.  
 
Fråga två; Om nej, diskuterades då begreppet vilseledning inom någon funktions ram 
(IO, Undtjänst etc)? 
Avseende denna fråga svarar Claesson nekande, vilseledning hade ingen entydig knytning till 
nämnda områden utan fanns med som en av flera planeringsparametrar vid varje 
planläggning. Han uppger dock att det självfallet kunde vara så att metoder inom ramen för 
INFOOPS och PSYOPS kunde nyttjas. Lundell lämnade inget svar på frågan. 
 
Fråga tre; Kan du säga något generellt om vilken vikt man lägger vid vilseledning på 
operativ nivå? 
Avseende denna fråga svarar Claesson att all operativ utbildning var inom NATO, EU (då 
WEU) och FN ram och innehöll, så vitt han kommer ihåg inga tydliga element av 
vilseledning. Lundells uppfattning är att man inte lägger någon särskild vikt vid vilseledning 
på operativ nivå. Han utvecklar också att hans enda kontakt med vilseledning under 
Führungsakademie var ett besök vid Pionierbataillon 801 i Storkow (gamla DDR) som hade 
vilseledning som ansvar. Detta var mer på taktisk nivå eftersom det handlade om 
stridsvagnsattrapper och liknande. 
 
Fråga fyra; Kan du säga något generellt om vilken vikt man lägger vid vilseledning i 
planering? Genomförande? 
Claesson anger, som han uppfattade det under kurstiden, att man lade stor vikt vid 
vilseledning i samband med taktisk planering. Han drar också slutsatsen att så länge nationella 
aspekter och förband diskuterades, så var vilseledning en naturlig del av planeringen. 
Däremot med hänsyn till vilseledningars potentiella politiska känslighet var all operativ 
utbildning väl inbunden i internationella organisationer (främst NATO). 

4.6.4 Resultat 
Man kan konstatera att även fast samtliga av de undersökta länder är medlemmar i NATO, så 
spretar utbildningen i vilseledning på operativ nivå betänkligt. Norge är det land som mest 
liknar Sverige i detta avseende, i det att de inte verkar lägga någon större vikt vid detta. 
Avseende Tyskland spretar budskapet om man talar om vilseledning på taktisk nivå. Min 
uppfattning är att utbildningen måste ha ändrats sedan Claesson genomförde utbildningen, då 
Lundells budskap att de inte lägger någon vikt vid detta var synnerligen tydligt. Avseende den 
operativa nivån råder dock samsyn i det att man underordnat sig under NATO och därmed 
inte använder sig av vilseledning. England är ytterligheten i undersökningen, i det att de 
uppenbarligen lägger stor vikt vid vilseledning och ser det som en naturlig del av 
planeringsprocessen. 
 
Aspekten, som Böe och Lundberg tar upp, avseende det att man inte kan eller skall använda 
sig av vilseledning i i fredsbevarande operationer hänsyn taget till principen om öppenhet och 
transparens är också värd att beakta. 
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4.7 Sammanfattning 
Att vilseledning inte nämns i den högsta nivån av styrdokument, vare sig då eller nu, är inte så 
konstigt om man betraktar vilseledning som en delmängd eller ett begrepp inom operationer, 
medan målen som återfinns i kursplanerna och utbildningsprogrammen speglar utbildningen i 
sin helhet. På den underliggande nivån, det som idag motsvaras av kursbeskrivningar, kunde 
man kanske förvänta sig någon referens till vilseledning. Att detta förhållande råder kanske 
inte är konstigt för de äldre utbildningsplanerna om man beaktar att de är väldigt spartanska i 
sin utformning. Mer anmärkningsvärt är att vilseledning inte förekommer i den nutida 
utbildningen vare sig på styrdokumentsnivå, i dessas litteraturförteckningar eller i den 
faktiska utbildningen annat än på orienterande nivå, vilket intervjuerna med Persson och 
Konnander antyder. Detta tolkar jag som det att det läggs mindre vikt vid begreppet 
vilseledning i svensk utbildning i nutid jämfört med dåtid. Skillnaden är inte så stor eller 
tydlig, men det är ändå en tendens som man kan beakta. I dåtid lade man åtminstone lite vikt 
vid vilseledning. I nutid läggs det i stort ingen vikt vid detta. Jag finner för övrigt detta 
förhållande som märkligt. Det är som om en stab i en planeringsprocess skulle avstå i att 
avhandla kraftsamling som begrepp. Frågan är om detta är något vi har råd med, givet den 
tidigare framtagna slutsatsen att vilseledning är både kostnadseffektivt och kan minska 
förlusterna i en operation. 
 
Vidare, om vi ser till utbildningen inom informationsoperationer, där vilseledning numer 
inordnas, är denna ännu så pass ny att dess former kanske inte ännu är helt etablerade. Detta 
innebär förhoppningsvis att det kan bli så att de tar ansvar för utbildningen i vilseledning på 
operativ nivå riktat mot framtiden. Det är en slutsats att ett helhetsgrepp avseende detta måste 
tas. Uppnådda resultat visar också på att vilseledning inte är något som entydigt tillhör IO. 
När man kommer till praktisk planering och genomförande av vilseledning måste också 
underrättelsemänniskor och operatörer komma in. 
 
Budskapen avseende de internationella utbildningarna spretar. Det som möjligen kan sägas är 
att medvetenheten verkar vara större i såväl Tyskland som England, avseende Tyskland 
åtminstone på den taktiska nivån. Även om empirin är svag för att bekräfta detta påstående 
fullt ut, ger svaren ändå en tendens som är värd att beakta. Det faktum att det finns andra 
länder som lägger stor vikt vid utbildning i vilseledning bekräftar att bristen på betydelse i 
Sverige är ett problem. Förhållandet bekräftar också att den övergripande forskningsfrågan är 
relevant att ställa. Om resultatet avseende de internationella utbildningarna hade påvisat att 
ingen utbildade i vilseledning, hade det till viss del bekräftat att detta inte ses som något 
problem eller prioriterat område, vilket alltså inte entydigt är fallet. 
 
Man kan dock formulera tesen att vilseledning kanske inte är värt att utbilda på, med 
principen om transparens i internationella och/eller fredsbevarande operationer i åtanke. Detta 
är en fullt relevant invändning, men om vi tar i beaktande att Försvarsmaktens förband skall 
tränas för den högsta konfliktnivån för att kunna hantera de lägre, så innebär detta fortfarande 
att utbildning i vilseledning behöver genomföras. Kanske inte för att utnyttja kunskapen i ett 
offensivt syfte, men genomlysningen av litteraturen i kapitel tre pekade också på att 
vilseledning mycket väl kan användas av motparten i konflikter med lägre intensitet eller av 
terrorister. En utbildning skulle medföra att en mental beredskap fanns för detta. 
 
I och med föregående resultat och sammanfattning anser jag härmed den överliggande 
forskningsfrågan besvarad.  
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5 Vilseledning i doktriner och utbildningsmaterial 
Syftet med detta kapitel är att undersöka hur vilseledning återspeglas i de doktriner som ligger 
till grund för utbildningen på högre nivå och därmed svara på den återstående 
forskningsfrågan.  
 
Detta genomförs genom en undersökning av de nutida doktrinerna med inriktning på att 
återfinna referenser till vilseledning. Anledningen till att de nutida doktrinerna undersöks är 
att de bäst speglar den utbildning som genomförs på FHS högre utbildningar i nutid. Resultat 
från tidigare kapitel visar dessutom att ingen specifik vilseledningslitteratur används i 
utbildningen. Inordnat i undersökningen, genomförs också vissa jämförelser med den äldre 
kurslitteraturen som redovisades i det föregående kapitlet.  
 
I detta kapitel undersöks också PM Vilseledning, kortversion av AL studie 6, som även om 
den inte är att betrakta som vare sig doktrin eller kursmaterial, ändå anger att den är avsedd att 
användas som underlag för studier inom området vilseledning och för att väcka intresse för 
vilseledning som koncept.147 Detta faktum, kombinerat med det faktum att den är skriven i det 
tidsspann som det tidigare undersökta materialet omfattar, gör att den är intressant att studera 
som referens. Det är också, kopplat till den forskningsfråga som skall besvaras i detta kapitel, 
intressant att se om denna studie haft något genomslag i de nutida doktrinerna. 

5.1 Vilseledning i nutida doktriner 
De nutida doktrinerna skiljer sig något, i vad de skriver om vilseledning, från den äldre 
kurslitteraturen som undersöktes i det förra kapitlet. I den militärstrategiska doktrinen 
omnämns vilseledning endast på två ställen, den ena gången som ett medel för att uppnå 
skydd för våra stridskrafter och den andra som ett medel för att kunna ta initiativet och agera 
mot en fiende.148 I den närmast underliggande doktrinen, doktrinen för gemensamma 
operationer, omnämns vilseledning endast som en del av informationsoperationer (IO).149 
Detta synsätt återfinns sedan i de underliggande doktrinerna för mark-, luft- och marina 
operationer.150 I luft- och marindelen är detta det enda som nämns. I doktrinen för 
markoperationer återfinns dock motsvarande skrivning om vilseledning som fanns i AR2 
Taktik, det vill säga en övergripande beskrivning om vad vilseledning är, kopplingen till 
underrättelsetjänsten, samt olika typer av aktiva och passiva åtgärder som användas för att 
genomföra en vilseledning.151  
 
Då vilseledning numer anses tillhöra domänen informationskrigföring, faller det sig naturligt 
att undersöka vad som sägs om detta i Försvarsmaktens officiella dokument. I utkastet till 
Försvarsmaktens Grundsyn Informationsoperationer nämns inte mer än vad som sägs i 
doktrinerna. Förutom ett avsnitt om att vilseledning framförallt skall riktas mot att försöka 
                                                 
147 Försvarsmakten, Konnander, Fredrik (handläggare), PM Vilseledning, kortversion av AL studie 6, missivet s1. 
148 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s76,88. 
149 Den svenska doktrinen för gemensamma operationer definierar vilseledning som en del av förmågan verkan 
inom informationsoperationer. De övriga verkansförmågorna är Psykologiska operationer (PSYOPS), Fysisk 
bekämpning och Elektronisk krigföring (inklusive Telekrig, Dator- och nätverkskrigföring och övrig 
signalkrigföring). Försvarsmaktens doktrin för gemensamma operationer, s34. 
150 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för markoperationer, Försvarsmakten Stockholm, s47, Försvarsmakten, 2005, 
Doktrin för marina operationer, Försvarsmakten Stockholm, s85, Försvarsmakten, 2005, Doktrin för 
luftoperationer, Försvarsmakten Stockholm, s41. 
151 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, s38. 
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förstärka en (bedömd) förutfattad mening hos fienden, innefattar det som står om vilseledning 
bara att den indelas i aktiva och passiva åtgärder.152 Av detta kan man anta att vilseledning 
inte ges någon större prioritet inom detta område. Eftersom det fortfarande handlar om ett 
utkast kan detta fortfarande ändras. Det pågår också ett arbete att ta fram en handbok i 
informationsoperationer, vilken kommenteras längre ner i texten. 
 
Det finns ytterligare en beröringspunkt där en jämförelse kan genomföras. I remissutgåvan av 
Operativ Handbok 1992 återfanns det i den operativa bedömandemallen referenser till 
vilseledning, vilket tyder på att det sågs som en naturlig del av processen. Under den 
utbildning som genomförts på chefsprogrammet 04-06 har NATOs bedömandemall 
Guidelines for Operational Planning (GOP) använts. Parallellt med att man använder denna 
metod för att ta fram en operationsplan, är det önskvärt att man också tar fram en 
vilseledningsplan som är synkroniserad med den övergripande planen.153 Ingen utbildning har 
skett avseende detta förfarande. Svensk Militärstrategisk Doktrin säger att den svenska 
doktrinsamlingen till viss del harmoniserats med multinationella doktriner, främst NATOs 
AJP-01, Allied Joint Doctrine. Detta med Sveriges medverkan i multinationella insatser inom 
ramen för FN och NATO i åtanke.154 Om detta stämmer, borde även utbildning i övriga 
kompletterande planeringsprocesser införlivas i utbildningen. Här är det dock värt att 
återkoppla till den undersökning av utbildning i vilseledning i de andra länderna, som 
genomfördes i det föregående kapitlet. Hänsyn taget att budskapet om vilseledning mellan de 
undersökta länderna spretade som det gjorde, kan det vara så att detta inte nödvändigtvis 
måste införas fullt ut även i Sverige. Det verkar vara upp till varje land till vilken grad man 
vill använda och utbilda på de understödjande processerna. Det bör i detta sammanhang också 
nämnas att detta kan komma att ändras, då det för närvarande pågår ett arbete i 
Försvarsmakten att ta fram en Handbok i Informationsoperationer. I denna kommer det att 
poängteras vikten av att, med utgångspunkt i genomförd operativ planering, också ta fram en 
vilseledningsplan parallellt med denna.155  
 
 
 

5.1.1 PM Vilseledning, kortversion av AL studie 6 
Denna studie genomfördes 1997 av C Västra arméfördelningen på uppdrag av 
Arméledningen. Målsättningen var att med Arméreglemente 2 som grund ge förslag på 
riktlinjer för hur vilseledning bör genomföras på taktisk nivå.156 Som fokus anges vara teori 
och stabsarbetsprocesser, med koncentration till fältförbandens hantering av vilseledning.157 
 

                                                 
152 Försvarsmakten, 2003, Utkast Försvarsmaktens grundsyn informationsoperationer, HKV 01600:78657, 
Försvarsmakten, Stockholm, s19. 
153 NATO, 2002, AJP-01(B) -Allied Joint Doctrine, NATO, kapitel 15. USA har dessutom (till skillnad från 
NATO) en speciell doktrin; Joint Chief of Staffs, 1996, JP3-58 - Joint Doctrine for Military Deception, Joint 
Chief of Staffs. Denna utvecklar ytterligare på sidorna IV-1 – V-2 hur planering och framtagande av 
vilseledningsplanen skall integreras med den vanliga planeringsprocessen. 
154 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s11. 
155 Försvarsmakten, Utkast 0.4 av Försvarsmaktens Handbok Informationsoperationer, s22-23, 
156 Försvarsmakten, Konnander, Fredrik (handläggare), PM Vilseledning, kortversion av AL studie 6, s4. 
157 Ibid. 
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Studien har identifierat ett antal frågeställningar att besvara. Dessa är hur man skall hantera 
vilseledning avseende;158  

o Planeringsprocessen  
o Organisationsfrågor,  
o Samordning och ansvarförhållanden 
o Sekretess 
o Resurser 
o Kunskaper – Utbildning och Övning 

 
Studien besvarar därefter dessa frågeställningar. Även om fokus låg framförallt mot den 
taktiska nivån, finns det i studien ett antal punkter som är värda att notera utifrån uppsatsens 
(operativa) fokus. Studien betonar att vilseledning är ett begrepp och en verksamhet som 
måste hänga ihop och samordnas, framförallt av den operativa nivån.159 I studien återfinns 
också förslag till en mall över vad som är väsentliga aspekter att beakta när man skall planera 
en vilseledningsoperation. Mallen är så generellt skriven att den kan betraktas som 
nivåoberoende.160 Förutom denna mall finns det också i studien ett förslag till reviderad 
bedömandemall i AR2 med vilseledning tillagt, syftande till att få in vilseledning som en 
naturlig del av planeringen.161 Kopplat till denna studie, finns också dokument som lämnar 
uppdrag och konkreta förslag till Högkvarteret, centra och skolor på vad som behöver göras 
och ändras i styrdokument, reglementen med mera för att implementera vilseledning i 
utbildningen.162 Värt att notera är också att även FHS finns med på sändlistan i 
vilseledningsstudien. Skolan återfinns dock inte bland de centra eller skolor som mottog 
uppdrag eller förslag kopplat direkt till studien. 
 

5.2 Resultat 
Det kan konstateras att våra nutida doktriner som används vid utbildningen mot högre nivå 
ligger på en högst rudimentär nivå när begreppet vilseledning skall avhandlas. Om vi jämför 
detta med det samfällda budskap som arméledningsstudien levererar så kan man konstatera att 
inget av det som sades i denna, har fått något större genomslag i våra nutida doktriner.  

                                                 
158 Försvarsmakten, Konnander, Fredrik (handläggare), PM Vilseledning, kortversion av AL studie 6, s5-7. 
159 Ibid, s43. 
160 Ibid, s23-26. 
161 Ibid, s14-16. 
162 Konnander, Fredrik (handläggare), 1997, Uppdrag till centra och skolor gällande vilseledningstudien1.doc, 
Underlag från Fredrik Konnander FHS CRISMART, Stockholm. 
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5.3 Sammanfattning 
Att vilseledning är så magert beskrivet i doktrinerna bekräftar att resultatet från föregående 
kapitel, att vilseledning inte ges någon större vikt vid utbildning mot högre nivå, också är 
giltigt för Försvarsmakten. Detta utgör också svaret på den återstående övergripande 
forskningsfrågan.  
 
Utbildning i vilseledning bör initieras uppifrån av bland annat doktriner och måste 
implementeras underifrån via utbildning, för att få in en medvetenhet om begreppet och göra 
det till en naturlig del av stabsarbete/bedömanden. Arméledningens studie och den engelska 
utbildningen avseende detta visar på att det inte behöver vara speciellt besvärligt. Om detta 
kan göras kommer även utbildning i vilseledning, när yngre officerare når högre nivå, att vara 
något naturligt.  
 
Det finns en diskrepans i det förhållande att Försvarsmakten tidigare sett vilseledning som 
någonting viktigt, jämfört med det som återfinns i doktrinerna. Både avsaknaden av 
genomslag från arméledningsstudien och de styrdokument som just nu finns avseende 
informationsoperationer stöder detta påstående. Det finns i nuläget med andra ord ingen 
huvudman som tar ett helhetsgrepp och känner ansvar för utbildningen i vilseledning. Det är i 
och för sig positivt att begreppet lever inom ramen för informationsoperationer och därmed 
inte helt glöms bort. Negativt är dock att om man ser vilseledning som något som berör alla, 
finns det en fara att begreppet endast diskuteras i dessa kretsar. Kopplat till det faktum att 
vilseledning också berör underrättelsefunktionen och operatörer, måste utbildning i 
vilseledning också (samordnat) innefatta dessa. Detta är inte endast giltigt för utbildning inom 
området.  
 
Motsvarande gäller också för området doktriner/reglementen/handböcker. En möjlig slutsats 
av dessa förhållanden skulle kunna vara att Sverige kanske behöver upprätta en formell enhet 
för att förbättra Försvarsmaktens ”institutionella minne”, det vill säga en enhet som tar tillvara 
dragna slutsatser och lärdomar och tillser att de implementeras i doktriner och utbildning, 
liknande TRADOC163 som finns bland annat i USA. 
 
 

                                                 
163 U.S. Army Training and Doctrine Command. Denna enhet har ett övergripande ansvar för träning, utbildning 
och doktrinutveckling. http://www.tradoc.army.mil/about.htm (2006-05-29). 
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6 Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats var att studera genomslaget av vilseledning i svensk utbildning på 
högre nivå. För att uppnå detta formulerades, med utgångspunkt i syftet, tre stycken 
forskningsfrågor. 
 
Den första frågan var vad som avses med vilseledning. Denna besvarades genom en 
systematisk genomlysning av ett brett urval av litteratur, kompletterat med en presentation av 
ett antal historiska exempel. Här återfanns ett antal definitioner som är att betrakta som en 
syntes av den genomlysta litteraturen, där den viktigaste definitionen övergripande svarar på 
vad vilseledning är; Medvetna åtgärder som syftar till att ge motståndaren ett felaktigt 
beslutsunderlag för att få honom att disponera sina resurser på ett sätt som gynnar vår strid. 
 
Den andra forskningsfrågan var om det finns, avseende synen på vilseledning, några 
skillnader mellan svensk och internationell utbildning? Denna fråga inleddes med en 
undersökning av svensk syn på utbildning avseende vilseledning i nutid och tio år tillbaka. 
Undersökningen pekar på att det läggs mindre vikt vid begreppet vilseledning i i nutid jämfört 
med dåtid. Skillnaden är inte stor eller tydlig, men ger ändå en tendens. I dåtid lade man 
åtminstone lite vikt vid vilseledning. I nutid läggs det i stort ingen vikt vid detta. En 
jämförelse av detta resultat med motsvarande utbildningar internationellt pekar också på att 
detta är ett problem. Även om det empiriska underlaget som användes vid den internationella 
jämförelsen är svagt, visar det ändå att synen på vilseledning är annorlunda i vissa av de 
undersökta länderna jämfört med Sverige. 
 
Avseende den avslutande frågan, hur vilseledning återspeglas i de doktriner som används vid 
utbildningen på högre nivå, besvarades denna fråga genom en undersökning av förekomsten 
av begreppet vilseledning i hela det nuvarande doktrinträdet. Resultatet av denna 
undersökning visar att det inte skrivs speciellt mycket om vilseledning. Om man ser detta mot 
bakgrund av att äldre kurslitteratur och studier pekade på vikten av vilseledning, kan man dra 
slutsatsen att begreppet inte tillskrivs mycket vikt. Om man sedan kopplar detta till i kapitel 
två och tre uppnådda resultat, att den litteratur som finns om vilseledning samt historiska 
exempel bekräftar att vilseledning är viktigt, kan man dra slutsatsen att det i nuläget inte finns 
någon som tar ansvar för detta begrepp. Eftersom vilseledning är ett koncept som spänner 
över alla ledningsnivåer innebär det att begreppet måste utbildas brett på. Vilseledning 
inordnas i nutid under informationsoperationer. Vilseledning som begrepp berör dock såväl 
underrättelsetjänsten som vanliga operatörer, men dessa får i nutid ingen utbildning i detta. 
För att detta skall ske, måste i så fall Försvarsmakten ta sitt huvudmannaansvar 
 
Med dessa slutsatser anser jag det överliggande syftet, att studera genomslaget av vilseledning 
i svensk utbildning på högre nivå, som uppfyllt. 
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7 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom vilseledning till stor del är outforskat område om man ser till hur det akademiskt 
avhandlats, finns ett flertal frågeställningar som skulle kunna vara aktuella för fortsatt 
forskning. Nedan följer ett antal frågor och aspekter som har varit aktuella under någon del av 
skrivandet av denna uppsats. Olika orsaker har gjort att de av någon anledning ej har 
behandlats eller avgränsats bort.  
 
Den kände militärteoretikerna Carl von Clausewitz säger i sin bok Om Kriget; 
 

Som idé är överraskningen mycket lockande, men dess genomförande 
omöjliggörs för det mesta av hela den militära organisationens friktion, det vill 
säga dess bristande flexibilitet164 

 
Är detta sant även idag? Finns det till exempel någon koppling mellan hur mycket våra 
militära staber kan växa både personellt och i komplexitet, relaterat till förmågan att planera 
och genomföra vilseledningar?  
 
Ett flertal av författarna i uppsatsens behandlade litteratur framför åsikten att en förutsättning 
för att man ska bli bra på att genomskåda fientliga vilseledningar, är att man har breda 
referensramar och kunskaper. Om akademisering innebär att studenter blir mer belästa och 
kritiskt granskande, är det då så att den pågående akademiseringen av försvarets utbildningar 
medför att officerarna blir bättre på att genomskåda vilseledningar? Eller är det omvänt, att de 
i strävan att vara kritiskt granskande, istället ser vilseledningar där det inte finns några? 
 
Michael Herman säger i sin bok Intelligence Power in Peace and War; 
 

Military deception is an operational activity; strictly speaking it is not 
intelligence. But intelligence should be experts on the foreign intelligence 
organizations to be deceived.165 

 
Finns dessa förutsättningar i Försvarsmakten i nutid? Hur fungerar underrättelsetjänsten ihop 
med de som är specialiserade på informationsoperationer eller ”vanliga” operationer? 
 
Johan Elg säger i förordet till boken Effektbaserade Operationer166; 
 

[EBO] kan beskrivas som en planeringsprocess eller som ett sätt att välja ut och 
attackera mål som ger avsedd effekt på motståndaren. Det kan också ses som en 
samlad nationell strategi eller som ett nätverksbaserat försvar. Man kan 
dessutom urskilja olika delfunktioner inom EBO. Ett vanligt betraktelsesätt är 
dock att se på EBO som en målvalsprocess.167 

 
Var kommer vilseledning in i detta? Skall man se vilseledning som en önskad effekt, ett 
medel för att uppnå effekten eller båda delarna?  

                                                 
164 Clausewitz, Carl von, 1991, Om Kriget (översättning och granskning av Hjalmar Mårtensson, Klaus-Richard 
Böhme och Alf W Johansson, Bonniers, Stockholm, s168. 
165 Herman, Michael, 1999, Intelligence Power in Peace and War, Cambridge University Press, Cambridge, s55. 
166 Hädanefter förkortat EBO. 
167 Elg, Johan (red), 2005, Effektbaserade operationer – teori, planläggning och applicering, FHS Stockholm, 
s4. 
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Bilaga 1 Frågeguide 
Frågeformulär via e-post till Övlt Stefan Lundell och Övlt Michael Claesson, tidigare 
elever vid Führungsakademie, samt KK Erik Böe och BrigGen Gunnar Lundberg, med 
insikt om utbildningen som bedrivs i Norge. Motsvarande frågor ställdes vid en 
samtalsintervju med Mj Bo Stennabb, tidigare elev vid ACSC i England. 
 
Vi är just nu inne i vårt slutliga C-uppsatsskrivande. Jag skriver min uppsats om användande 
av, och utbildning i, vilseledning på operativ nivå och skulle behöva lite ingångsvärden om 
hur andra länder ser på och/eller utbildar i detta. 
 
Jag undrar därmed om du, utifrån dina erfarenheter på skolan kan svara på; 
 

1) Förekom det någon specifik utbildning i vilseledning? Om ja, hur yttrades i så fall 
denna och i vilket (ungefärligt) omfång? 

2) Om nej, diskuterades då begreppet vilseledning inom någon funktions ram (IO, 
Undtjänst etc)? 

3) Kan du säga något generellt om vilken vikt man lägger vid vilseledning på operativ 
nivå? 

4) Kan du säga något generellt om vilken vikt man lägger vid vilseledning i planering? 
Genomförande? 

 
 
Föranmälda intervjufrågor till Lars Ulfving 
Jag är framförallt intresserad av din syn på; 
 

1) I tidsspannet mellan tidigt 90-tal och nutid; 
a) Skillnader mellan utbildning (och medvetenhet) om vilseledning i allmänhet. 
b) Om du har någon uppfattning om skillnader mellan 

kurslitteratur/doktriner/annat. 
 

2) Om du har några (positiva/negativa) tankar på det faktum att vilseledning numer (i 
Sverige) insorteras i IO? 

 
 
Fråga via e-post till Mj Lena Persson 
Har ni, inom ramen för er profilering, diskuterat eller haft någon utbildning avseende 
vilseledning? 
 
 
Frågor vid samtalsintervju med Fredrik Konnander 

1) Har ni, inom ramen för IO-profileringen, diskuterat eller haft någon utbildning 
avseende vilseledning och i så fall i vilken omfattning? 

2) Kan du uttala dig om din uppfattning om skillnader mellan utbildning (och 
medvetenhet) om vilseledning i allmänhet, sett i ett tidsperspektiv från 10 år tillbaka 
till nutid? 

 


