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KAN MILITÄR VILSELEDNING SKAPA FÖRTROENDE?  
 

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att undersöka om teorin för ”Hearts and Minds” kan 
nå framgång med militär vilseledning. De teorier som finns sedan tidigare berör inte hur teorierna 
om att vinna befolkningens stöd skall gå till när militär vilseledning och upprorsbekämpning 
används. För att undersöka om militär vilseledning kan användas framgångsrikt inom arbetet att 
vinna ”Hearts and Minds” blir teorier för militär vilseledning och teorier för upprorsbekämpning 
beskrivna. Undersökningen analyserar den genomförda vilseledning som finns inom konflikterna 
på Nord Irland, Algeriet 1954-1962 och Malaysia 1948-1960 för att belysa de fall av vilseledning 
som funnits inom upprorsbekämpningen i konflikterna. Slutsatserna av uppsatsen visar att vilse-
ledning sannolikt inte hjälper arbetet med ”Hearts and Minds” på ett framgångsrikt sätt. Dock kan 
vilseledning skapa förutsättningar för ”Hearts and Minds”-operationer om det går att säkerställa 
att effekten av vilseledningen är isolerad till rebellerna och inte befolkningen.  
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CAN MILITARY DECEPTION BUILD TRUST? 
 
Abstract: The purpose of this essay is to explore whether or not military deception can aid the 
work with “Hearts and Minds”. The theory that already exist do not deal with the incorporation of 
how the work with “Hearts and Minds” should be done with regards to military deception. 
Theorys for counterinsurgency and military deception are described in order to explore whether 
deception could be used usefully within a “Hearts and Minds”-operation.  
The study analyzes the executed deception found in the conflicts in Northern Ireland, Algeria and 
Malaysia, 1954-1962 1948-1960, to show the cases of military deception within the insurrection 
performed by the counterinsurgent.The conclusions of the thesis shows that deception is unlikely 
to help work on "Hearts and Minds" in a successful manner. However, deception may create 
conditions for "Hearts and Minds" operations if it is possible to ensure that the effect of deception 
is isolated to the rebels and not to the people. 
 
Key words: COIN, Counterinsurgency, Military Deception 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Sedan urminnes tider finns det många exempel på hur krigslist och vilseledning har nyttjats för 
att nå framgång i fältslag. Det var i en tid när här stod mot här. De parter som har stridit mot 
varandra under de senaste århundraden har varit enkla att separera med symboler och flaggor 
eller rent av med etnicitet. Ser man till sexton- och sjuttonhundratalets krig handlade det oftast 
om strider mot fasta belägringar.1 Då var det även enkelt att veta vem man som skulle föras bak-
om ljuset för att uppnå överraskning. 
 
I dagens konflikter exempelvis i Afghanistan, är det inte möjligt att se skillnad mellan varken 
symbol eller etnicitet på vem som är taliban eller en vanlig bonde. Konflikten där är asymmetrisk 
och motparten är svår att urskilja från befolkningen. Befolkningens roll har kommit att bli allt 
viktigare i konflikter som är irreguljära. Som exempel nämner teorier om upprorsbekämpning 
idag termer som ”Hearts and Minds” som i praktiken betyder vinn befolkningens stöd så förlorar 
insurgenterna sitt fotfäste bland befolkningen.2 
  
De senaste åren har tankarna om hur militära styrkor bör användas förändrats.  Den taktiska nivån 
har blivit allt viktigare för hur utgången av konflikterna skall sluta.3 Men fortfarande tillämpas 
dock strategiska och operativa metoder såsom militär vilseledning. Exempel på detta finns i både 
Algeriets frigörelse från Frankrike 1954 och i Malayakrisen 1948. Numera så ingår även befolk-
ningen som en del av teorierna för hur uppror skall bekämpas.4 

 

1.2 Problemformulering 
De avhandlingar som tidigare publicerats argumenterar för att militär vilseledning går använda 
framgångsrikt på ett taktiskt plan inom upprorsbekämpning.5 Förutsättningarna för framgång är 
att vilseledningen nyttjas mot en utpekad motståndare, men det kräver att den upprorsbekämpan-
de makten följer de moraliska och etiska reglerna för krigföring.6 I moderna teorier om upprors-
bekämpning är ett av de viktigaste verktygen för att nå framgång att vinna befolkningens stöd 
(Hearts and Minds).7 De högsta militära befälhavarna som förde befälet över upprorsbekämp-
ningskampanjen i Malaya ansåg tvärtom. Militär vilseledning skulle skapa politiska motsättning-
ar och därför motverka möjligheterna till att vinna tillräckligt stöd av befolkningen för att kunna 

                                                
1 Carl von Clausewitz, Om Kriget (Stockholm: Bonniers, 1991), s.169 
2 David Kilcullen, Counterinsurgency, (New York: Oxford University Press, inc 2010), s.37 
3 Kersti Larsdotter, `The Changing Character of Peace Operations: The Use of Force at the Tactical Level´, Karin 
Aggestam & Annika Björkdahl (red.), War and Peace in Transistion: Changing Roles of External Actors (Lund: 
Nordic Press, 2009), s.95 
4 Kilcullen 2010, s.29f. 
5 Major Maxwell S. Thibodeaux, The Utility of Military Deception during Counterinsurgency, (Forth Leavenworth: 
Command and General Staff College, 2007), s.42f. 
6 Ibid., s. iii 
7 Kilcullen 2010, s.29f 
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bekämpa upproret.8 Tidigare forskning har dock visat att militär vilseledning stödjer upprorsbe-
kämpning som teori framgångsrikt, men där har det inte vägts in arbetsmetoden att vinna ”Hearts 
and Minds”. 9 David Galula skriver i sin bok Counterinsurgency warefare theory and practice att 
stödet från befolkningen är villkorligt.10 Befolkningens åsikter har blivit en del av upprorsbe-
kämpningen och deras åsikter är således viktiga för utgången av konflikten. Är det lämpligt att 
använda militära manövrar som har tillämpats i konventionella krig, exempelvis vilselednings-
manövrar? Resulterar det i framgång eller går metoder som militär vilseledning emot teorierna 
för upprorsbekämpning när dessa tillämpas? 
 

1.3 Syfte och frågeställning 
En utgångspunkt för uppsatsen är att utifrån klassiska militärteoretiska begrepp såsom vilseled-
ning se om dessa kan tillämpas i modern krigföring. Syftet med uppsatsen är att undersöka huru-
vida vilseledning leder till framgång för arbetet med ”Heart and Minds” 11 inom ramen för upp-
rorsbekämpning. Den övergripande frågeställningen är: 
 
 - Hur påverkar militär vilseledning möjlighteten till framgång i ”Hearts and Minds”-
operationer? 
 
 
Vilket leder till följande frågor: 
 

1. Påverkar etiken huruvida vilseledning kan användas framgångsrikt eller inte inom Hearts 
and Minds-operationer. 

 
2. Hur påverkas Hearts and Minds operationer när den upprorsbekämpande maktens vilse-

ledning avslöjas eller uppdagas (förutsatt att det skedde före konfliktens slut)?  
 

3. Påverkas utgången av en Hearts and Minds-operation om befolkningen används i den mi-
litära vilseledningen? 

 

1.4 Avgränsningar 
De avgränsningar som har valts är till för att kunna göra arbetet greppbart inom tid, rum och 
funktion vilket har påverkar antalet fallstudier som genomförts. Dessa har avgränsats till tre fall.  
Arbetet avgränsas även genom att inte beröra upprorsbekämpning före 1945 och inte efter år 
2000. Anledningen till avgränsningen är att förutsättningarna skall kunna vara samma i konflik-
terna med hänseende till kunskapsutveckling inom exempelvis militärteori, taktik och teknikut-
veckling. Varför förutsättningarna bör vara lika är för att de inte ska bli en variabel i arbetet. 
                                                
8 Tim Jones, Postwar counterinsurgency and the SAS 1945-1952 A Special Type of Warfare, (London: Frank Cass 
Publishers, 2001), s.119 
9 Thibodeaux,  s.42f. 
10 David Galula, Counterinsurgency Warfare Theory and Practise, (Westport: Praeger Security International, 2006), 
s.54 
11 Kilcullen 2010, s.29f. 
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Valet att inte beröra konflikter som utkämpats efter år 2000 är för att konflikten vara avslutad och 
inte vara påverkad av de moderna COIN-teorierna som uppkommit i samband med exempelvis 
Afghanistankonflikten.   
 
I Afghanistan förekommer det arbete med PSYOPS (Psykologiska operationer). Viktigt att notera 
är att PSYOPS har som huvudmål att förmedla sann information till en större bredd av männi-
skor. PSYOPS är en del av den indirekta metoden som innefattar informationsoperationer, alltså 
inte som vilseledning som oftast inriktas mot att få ut osann information i syfte att lura en mindre 
skara beslutsfattare.12 Arbetet berör inte PSYOPS även om det är snarlika teorier mellan PSY-
OPS och vilseledning är snarlika om hur man vill få en mottagare att ta emot information, dock 
så är syftet olika.13  
 
Uppsatsen berör inte heller flygarenan eller den maritima arenan då fallstudierna inte hanterar 
någon av de specifika arenorna. Inte heller den politisk-strategiska nivån ryms i denna uppsats 
även om den skulle kunna vara intressant i sig eftersom det då skulle bli en mer statsvetenskaplig 
undersökning än en krigsvetenskaplig.  
 
Övriga klassiska militärteoretiska begrepp såsom överraskningen, krigets olika dimensioner och 
så vidare kommer heller inte att avhandlas i uppsatsen utan detta läggs till förslag som fortsatt 
forskning att bottna i fler militärteoretiska begrepp än bara vilseledning. 

1.5 Tidigare forskning 
Den tidigare forskning som genomförts inom de olika teorierna för vilseledning14, och även inom 
upprorsbekämpning15, är väl dokumenterad i vetenskaplig litteratur. En uppsats som skrivits i 
samma ämne, dock med annan frågeställning, är ”The Utility of Military Deception during Coun-
terinsurgency” skriven av Major Maxwell S. Thibodeaux. Denna tar avstamp från amerikanska 
reglementen och doktriner när det gäller upprorsbekämpning och även när det gäller teorier för 
vilseledning, förutom en kort kulturell förklaring inom österländska teorier för vilseledning.16  
 
Major Maxwell S. Thibodeaux avhandling är skriven med syftet att se om militär vilseledning 
kan implementeras inom upprorsbekämpning och inte hur det skall göras för att stödja teorierna 
om ”Hearts and Minds”.  
Major Christine A. Mau, USAF, har även hon skrivit en forskningsrapport med titeln “Military 
Deception in Counterinsurgency” men denna är mer riktad mot de amerikanska reglementena, 

                                                
12 Thibodeaux, s.15	  
13 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer, (Värnamo: Fälth & Hässler, 2005), s.34 
14 Ex. Mark Lloyd, The Art of military deception, (Trowbridge, Wiltshire: Redwood Books Ltd, 1997) Hans Furustig, 
Militärvilseledning några grunder, (Stockholm: Försvarets forskningsanstalt, 1996) och Lars Ulfving, Den stora 
maskeraden Sovjetrysk militär vilseledning, (Stockholm: Försvarshögskolan, 2000) 
15 Ex. David Galula, Counterinsurgency Warfare Theory and Practise, (Westport: Praeger Security International, 
2006), John A. Nagl, Learning to Eat Soup with a Knife,(Chicago: The University of Chicago Press, 2005) och 
David Kilcullen, Counterinsurgency, (New York: Oxford University Press, inc 2010) 
16 Thibodeaux, s.8 
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och riktar sig mer mot att undersöka om det går att implementera militär vilseledning inom den 
upprorsbekämpning som genomförs av USA idag i Irak och Afghanistan.17 
 

1.6 Metod 
Följande delkapitel avhandlar hur forskningsdesignen och metodiken för arbetet har valts ut. 
Urval presenteras med kriterier för hur dessa har gått till. Slutligen så presenteras synsättet på 
validitet och reliabilitet för arbetet. 

1.6.1 Design och teknik 
Designen som används i detta verk är en jämförande fallstudie av olika design18. Olika design 
genom att använda både lyckade och misslyckade fall av upprorsbekämpning. För att svara på 
problemformuleringen analyseras de vilseledningsexempel som är operationaliserade utifrån 
teoretiska föreställningar om vilseledning. Indikatorerna i arbetet blir svaren som kommer från 
delfrågorna efter att de har ställs mot de olika fallen av vilseledning.  Dessa fallen har tagits fram 
enligt kriterierna som givits under vilseledningskapitlet där det definieras vad som är vilseledning 
för den här studien. Därifrån kan slutsatser dras huruvida vilseledning har kunnat användas för att 
få framgång i ”Hearts and Minds”-operationer. Denna uppsats analyserar ett antal beroende 
variabler i konflikter där det föreligger högst sannolikt att vilseledningen skulle ha kunnat påver-
ka upprorsbekämpningen. Därför genomförs fallstudier på tre olika konflikter där den gemen-
samma nämnaren är att konflikterna innehåller upprorsbekämpning genomförd av en väster-
ländsk stat.  De tre fallstudierna analyseras med hjälp av delfrågorna som ställts, samtliga före-
kommande fall i litteraturen av militär vilseledning analyseras för att besvara hur den beroende 
variabeln påverkas? Den beroende variabeln är utfallet för Hearts and Minds-operationen i varje 
enskild konflikt. De slutsatser som dras ur varje analyserad konflikt används senare i den över-
gripande analysen för att kunna svara på problemformuleringen. Detta kommer då rendera ut i 
huruvida militär vilseledning kan användas eller ej för att lyckas med ”Hearts and Minds” - ope-
rationer.  
 
Hela arbetet genomförs som en kvalitativ textanalys. Textanalys innebär att man studerar en eller 
flera texter och tolkar innehållet för att få fram en förklaring. 19 Vissa delar i litteraturen anses 
viktigare än andra och det har inneburit att till exempel texter med vilseledning har prioriterats. 
Samt även delar som berör upprorsbekämpning kopplat mot ”Hearts and Minds” har ansets som 
viktiga. 

1.6.2 Urval 
Urvalet av konflikterna som har använts till arbetet har gjorts genom olika konfliktkontexter och 
dessa varierar då på hur utfallet från upprorsbekämpningen slutade. I fallet med Algeriet lyckades 

                                                
17 Major Christine A. Mau, Military deception in Counterinsurgency, (Alabama: Air Force Institute of Technology, 
2009), s. 8 
18 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnerud, Metodpraktikan,(Vällingby: Elanders 
Sverige AB, 2010), s.121 
19 Ibid., s.237ff. 
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inte Frankrike behålla makten, vilket ses av vissa som ett misslyckande. 20 I det andra fallet ana-
lyseras konflikten i Malaya mellan 1948-1960 som anses vara en lyckad upprorsbekämpning.21 
Även om andra tvivlar på att huruvida upprorsbekämpningen var lyckad eller ej. 22 Malaya är ju 
trots allt inte längre en koloni till Storbritannien. Samt att britterna lyckades lämna över statsmak-
ten när de väl hade slagit ner upproret. Den tredje och sista fallstudien är vald genom att hitta ett 
exempel som föll in mitt emellan där man slöt fred istället för att förlora eller vinna konflikten 
från någondera av sidorna, huruvida upprorsbekämpningen lyckades eller ej på Nordirland beror 
på hur konflikten analyseras, vilket inte den här uppsatsen avhandlar. Gemensamt för alla tre är 
dock att samtliga fallstudier innehåller militär vilseledning tillsammans med upprorsbekämpning 
och att konflikterna har fått ett slut. För att motivera varför just typexemplen på vilseledning skall 
vara med har det operationaliserats inom vilseledningen.  
 
Viktigt är också att ställa sig frågan vad som krävs för att det skall räknas som vilseledning? 
Studien har tagit hänsyn och avgränsat sig med hjälp av ett antal kriterier som återfinns i punkt-
form nedan, varvid minst en punkt måste vara uppfylld för att vilseledning ska anses vara före-
kommande i denna studie. De variabler som har använts för att välja ut vilseledningsexemplen är 
nedanstående punkter: 

• Maskering  
• Infiltration 
• Falsksignalering 
• Störsignalering 
• Desinformation 
• Fysiska finter med förband 
• Förfalskning 
• Ryktesspridning 

 
De vilseledningsexempel som används i de empiriska fallen är samtliga fall från litteraturen som 
har kunnat hittas med rätt kriterier enligt operationaliseringen. För att exemplen skall ha relevans 
i studien måste vilseledningen vara planerad av den upprorsbekämpande parten, samt ett syfte 
måste ha funnits till operationen. Vilseledningen måste syfta till att på något sätt få en motstånda-
re att fatta fel beslut eller genomföra fel åtgärder.  
 
För att klassas som vilseledning behöver exemplen inte uppfylla alla punkter. Kravet är att någon 
av punkterna är uppfyllda, samt som tidigare nämnts att den skall vara planerad i något specifikt 
syfte. Om syftet med vilseledningen också uppnås på det tänkta sättet av upprorsbekämparen, då 
kommer det att räknas som ett lyckat fall av vilseledning i den här studien.  
 
 

                                                
20 James S. Corum, Bad strategies How major Powers Fail in Counterinsurgency, (Minneapolis: Zenith Press, an 
imprint of MBI Publishing Company, 2008), s.77f. 
21 http://findarticles.com/p/articles/mi_m0IAV/is_4_94/ai_n16084290/ hämtad 2011-05-09 kl 14.40 
22 John A. Nagl, Learning to Eat Soup with a Knife,(Chicago: The University of Chicago Press, 2005), s.79 
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1.6.3 Insamling av data 
Inför denna studie har material insamlats genom litteraturstudier som har baserats på littera-
tursökningar23 på såväl på böcker, rapporter och uppsatser som på essäer både svenska och eng-
elska, inom både militär vilseledning och upprorsbekämpnings kampanjer. 
 

1.6.4 Validitet och reliabilitet  
Validitet innebär att mäta det man avser att mäta.24 I uppsatsen föreligger det faktorer som kan 
påverka validiteten. Språket är en sådan faktor då översättningar samt definitioner kan få olika 
innebörd på olika språk, vilket måste beaktas. Även författarens språkkunskaper gör att allt mate-
rial inte kan analyseras. Om litteratur inte har blivit översatt till engelska eller svenska så har det 
inte tagits med i studien. Mycket av den litteratur som rör Maskirovka är exempelvis skriven på 
ryska och inte översatt. Det gäller även fransk litteratur om kriget i Algeriet, vilken har valts bort 
med hänsyn till författarens språkkunskaper. Beträffande indikatorer som valts ut till operationa-
lisering av vilseledning har hänsyn tagits till olika perspektiv av vilseledning och de som har valts 
är indikatorer som omnämns i flera av perspektiven för vilseledning. Valet av fallstudierna byg-
ger på att de ska vara avslutade upprorsbekämpningar för att befolkningens åsikter skall kunna 
vara fastställda under de tidsperioder som undersöks. Det blir också svårt att mäta i pågående 
konflikter eftersom motståndarens sida inte delges med öppenhet. Det blir således svårt att få hela 
bilden av konflikten. Detta ökar reliabiliteten.  

1.7 Källkritik 
Textmaterialet som används är i huvudsak vetenskapligt skriven litteratur och sådant som klassas 
som kvarleva. Teorierna som rör vilseledningens möjligheter inom upprorsbekämpning är pri-
märkällor och kopior som är nedladdade från internet.  
 
Forskningsrapporten ”Military deception in Counterinsurgency” använder sig av Major Maxwell 
S. Thibodeauxs avhandling ”The Utility of Military Deception during Counterinsurgency ” som 
källa.25 Materialet är författat av två amerikanska majorer26 vilket tros kunna både påverka ten-
densen i huruvida resultatet skall stödja Amerikanska teorier och reglementen. Dessa två källor är 
de enda som berör hur upprorsbekämpning och militär vilseledning är förenliga med varandra. 
Den litteratur som endast rör upprorsbekämpning är författad av kända teoretiker inom ämnet.27 
 
Vad gäller de specifika fallstudierna så har försök gjorts för att få så bra närhet som möjligt i 
syfte att kunna lita på att konflikterna är sanningsenligt återgivna. Här finns dock en reservation 
för eventuellt hemligstämplat material bortanför författarens vetskap. Hemligt material släpps 
ofta långt senare, i många fall efter konfliktens slut på grund av preskriberingstiderna. När det 
handlar om underrättelser som ofta är hemliga kan det således vara aktuellt med litteratur som är 
                                                
23 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, (Malmö: Holmbergs i Malmö AB, 2008), s.45 
24 Ejvegård, s.73 
25 Major Maxwell S. Thibodeaux, The Utility of Military Deception during Counterinsurgency, (Forth Leavenworth: 
Command and General Staff College, 2007) och Major Christine A. Mau, Military deception in Counterinsurgency, 
(Alabama: Air Force Institute of Technology, 2009) 
26 Major Maxwell S. Thibodeaux och Major Christine A. Mau 
27 David Galula, David Kilcullen, John A. Nagl några exempel	  
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skriven vid senare tillfälle, då nytt material har släppts och andra faktorer har kunnat tas hänsyn 
till. Innebörden av det blir att kravet på samtid med händelsen nedgår, eftersom författarna till 
verken inte nödvändigtvis har kunnat återge hela bilden av underrättelserna och den grund som 
beslut har fattats på. 
 
Vissa rapporter28 från Försvarets forskningsanstalt har använts i arbetet. Då dessa är skrivna i 
forskningssyfte anses även dessa vara tillförlitliga, eftersom tendensen är att vilja berätta san-
ningen just vid det tillfället de är författade.  
 
Teorierna som berör vilseledning har hämtats från öppna källor, det är även det materialet som 
arbetet bygger på. Olika länder, stater och organisationer har olika definitioner på vad vilseled-
ning är, faktum är att definitionerna skiljer även mellan NATO´s (Northern Atlantic Treaty Orga-
nisation) och USA.29 
 
En mycket viktig sak att ta hänsyn till är i vilket syfte en författare, stat eller organisation har 
skildrat vilseledning. Det gäller både misslyckanden och framgångar inom vilseledning och det är 
viktigt att man ställer sig frågan hur detta har tillkommit. Är det av någon som sett hela bilden 
eller vill författaren att en annan bild av verkligheten skall visas?30  

 

1.8 Disposition 
Syfte, frågeställning, problemformulering och bakgrund har redan avhandlats i den första delen 
av uppsatsen. I samma inledande skede av uppsatsen avhandlas även val av metod, avgränsningar 
och tidigare forskning. Direkt efter detta kapitel kommer teorierna för upprorsbekämpning och 
vilseledning att avhandlas. Fallstudierna avhandlas som det tredje kapitlet och innehåller bak-
grund och exempel på vilseledning inom de tre konflikterna som utgör fallstudierna Nordirland 
1967-1998 Algeriet 1954-1962 och Malaya 1948-1960. Efter varje fallstudie analyseras det spe-
cifika fallet och resultat presenteras. 
 
I den sista delen av uppsatsen analyseras resultaten från respektive fall, vilket sedan ordnas in 
under Analys och resultat som är det fjärde kapitlet. Slutligen avslutas uppsatsen med att övergri-
pande slutsatser redovisas och källor och litteratur presenteras i en sedvanlig litteraturförteckning. 
 

1.9 Centrala Begrepp 
 
Militärstrategisk nivå 
Handlar om hur mål, medel och metoder ska användas med hjälp av tillgängliga resurser samord-
nas eller utvecklas för att uppnå överordnade syften, med hjälp av militära maktmedel. 31 

                                                
28 Hans Furustig, Militärvilseledning några grunder, (Stockholm: Försvarets forskningsanstalt, 1996) 
29 Furustig, s. 31 
30 Furustig, s.21	  
31 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, (Värnamo: Fälth & Hässler, 2002), s.61 
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Operativnivå 
Här inryms operationskonst som en länk mellan strategisknivå och taktisknivå. Det är samord-
ning av taktisk verksamhet inom större operationer som ger den operativa nivån. 
 
Taktisknivå 
På den taktiska nivån så samordnas verksamhet inom enskilda slag och små operationer. Man 
jobbar mot att uppfylla de operativa målen.32 

2 Teoretiskt ramverk 
Följande kapitel inleds med teoriförklaring om Counterinsurgency sv. ”upprorsbekämpning” och 
beskriver upprorsbekämpning utifrån David Kilcullens teorier men med stöd av erkända COIN-
teoretiker. Därefter så avhandlas teorierna om vilseledning där principer för vilseledningen be-
skrivs för att sedan visa på några perspektiv av hur teorier har utvecklats inom västerländsk och 
österländska teorier om vilseledning. 
 

2.1 Counterinsurgency 
 

“an organized, protracted politcio-military struggle designed to weaken the control 
and legitimacy of an established government, occypying power, or political auth-
ority while increasing insurgent control”33 Amerikanska Arméns definition 

 
Counterinsurgency (COIN) är ett samlingsnamn för de teorier, strategier och taktiker som tilläm-
pas vid bekämpandet uppror.34 Ofta när counterinsurgency omnämns så används ordet som om 
det är något nytt och en helt ny företeelse. Faktum är att det har det skrivits mer om upprorsbe-
kämpning under de senaste fyra åren än vad det gjorts på de tidigare 40 åren. Många av de mo-
derna metoderna och teorierna för upprorsbekämpning är gamla och flera av dem skrevs redan på 
1960-talet. Dessa gick helt enkelt bara under ett annat namn då det kallades för frihetskrig, när 
olika kolonialstater slogs för att frigöra sig.35 
 
Det finns många teorier om hur uppror skall bekämpas och de beskrivs på olika sätt av olika 
författare.36 Vad är då upprorsbekämpning och vad innebär det? Enligt David Kilcullen så är 
upprorsbekämpning en kamp med rebellen om rätten och förmågan att vinna befolkningens stöd 
och samtycke till det respektive aktör står för.37 Befolkningen har då en helt annan roll än vid 
konventionell krigföring. Han menar till och med att befolkningen spelar en nyckelroll i hur 

                                                
32 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, (Värnamo: Fälth & Hässler, 2002), s.70 
33 David Howell Petraeus, Army Field Manual 3-24 Counterinsurgency, (Washington D.C: Headquarters Department 
of the Army, 2006), 1-1 
34 Mau, s.1	  
35 David Kilcullen , Counterinsurgency Redux, (http://smallwarsjournal.com/documents/kilcullen1.pdf) s.1 Hämtad 
2011-05-19 kl. 17.49 
36 Ex. David Galula, David Kilcullen, John A. Nagl. 
37 Kilcullen 2010, s.29f. 
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utgången av upproret kommer att sluta.38 För att vinna måste befolkningen lita på att dina hand-
lingar gynnar dem själva. Det är dock inte nödvändigt att befolkningen tycker bra om dig, så 
länge de litar på dina ord och din förmåga att leverera vad du lovar. Speciellt när det handlar om 
säkerhet kan du lyckas ändå. Inom upprorsbekämpning kan ett enda rykte vara mer inflytelserikt 
för utgången av konflikten än vad 100 stridsvagnar hade varit. 39 
 
Upproren syftar till att försvaga regerings makt och legitimitet för att kunna kontrollera folket. 
För att kunna bekämpa ett uppror måste regeringen kunna upprätthålla säkerheten och behålla 
greppet om befolkningen. Det innebär i förlängningen att civilbefolkningens behov måste mötas 
när det gäller den säkerhet, ekonomi och välfärd som de själva önskar uppnå. 40 
 
När det gäller bekämpandet av en enskild rebell på individnivå är det enkelt att nedkämpa med 
vanliga stridskrafter, men det är betydligt svårare att hitta honom.41 Det är också troligt att en 
dödad rebell kommer resultera i skapandet av flera rebeller.42 Dock är det väsentligt att minimera 
behovet av att använda våld som mycket möjligt för att kunna vinna befolkningens förtroende att 
den som upprorsbekämpar använder sig av så lite våld som möjligt.43 I en sådan här konflikt är 
rebellen inte viktigast. Högsta prioritet ligger hos styrkan som upprorsbekämpar i syfte att vinna 
förtroende och stöd hos befolkningen.44 Lokalbefolkningens uppfattning om styrkan som upp-
rorsbekämpar är bland det viktigaste eftersom det påverkar utgången av uppdraget.45 När förtro-
endet och stödet är vunnet kommer befolkningen att isolera rebellerna och göra dem lätt gripbara 
för konventionella stridskrafter. 46 
 
På ett strategiskt plan är kontroll av information avgörande för hur upprorsbekämpningen skall 
fungera. Att kontrollera information på ett rätt eller felaktig sätt kan ha ödesdigra konsekvenser 
för hur starkt befolkningens stöd kommer att vara.  
På samma sätt är information ett av rebellens huvudsakliga vapen och deras mål är just befolk-
ningen.47 
 
Inom upprorsbekämpning så bör trovärdiga nätverk byggas för att i huvudsak kunna vinna det så 
kallade ”Hearts and Minds”. ”Hearts” syftar till att få folket att tro på att framgången av styrkan 
som använder sig av upprorsbekämpning också tjänar befolkningens intressen. ”Minds” syftar 
mer till att övertyga befolkningen att de kan skyddas och att göra motstånd skulle vara lönlöst. 
Det är viktigt att komma ihåg att befolkningen inte nödvändigtvis måste gilla den makt som 
bekämpar upproret.48 
 

                                                
38 Thibodeaux, s.3 
39 Kilcullen 2010, s.30 
40 Mau, s.2 
41 Kilcullen, s.31 
42 Mau, s.3	  
43 Larsdotter, s.97f. 
44 Mau, s.3 
45 Larsdotter, s.98	  
46 Mau, s.3 
47 Galula, s.ix 
48 Kilcullen 2010, s.37 
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Ett lyckat nätverksbyggande kommer att sprida sig genom befolkningen och därmed konkurrera 
ut rebellernas nätverk. Detta medför att motståndaren lätt blir gripbar och enkel att hitta eftersom 
befolkningen anger honom. De som bör inkluderas minst i dessa nätverk för att möjliggöra fram-
gång är lokala allierade, lokala inflytelserika ledare, lokala säkerhetsstyrkor, icke statliga organi-
sationer och media.  
 
Det är också viktigt att tänka över vad som eventuellt underminerar det nätverk som den upprors-
bekämpande makten försöker bygga upp. Allt som försvagar nätverket och relationerna inom det 
kommer att hjälpa motståndaren. Om det är möjligt bör försök att jobba från redan existerande 
relationer och säkra nätverk göras i syfte att senare kunna utöka dessa. 49 
 

2.1.1 ”Hearts and Minds” som arbetsmetod 
Begreppet ”Hearts and Minds” har redan beskrivits. ”Hearts and Minds” som arbetssätt går ut på 
att militära trupper försöker närma sig befolkningen i syfte att få deras stöd. Detta benämns som 
”Hearts and Minds”-operationer i detta arbete. Det är viktigt att försöka skapa gemensamma 
intressen och mål tillsammans med befolkningen för vad som skall uppnås.50 Processen kan ta 
lång tid och kosta mycket resurser. Några exempel på att ”vinna” ”Hearts and Minds” kan till 
exempel att kommunicera på de inhemskas egna språk, erbjuda tillgång till sjukvårdsresurser 
eller erbjuda mat och vatten. I Malaya så hjälpte britterna befolkningen med deras bördor som att 
laga deras hyddor, hjälpa dem med jordbruksarbetet och delta i befolkningens dagliga bördor. 51 I 
Algeriet så hjälpte franska fallskärmsjägare till att få skolkande barn till skolan och den franska 
regering gav ut undervisningsböcker som användes i skolorna.52  
För att ”Hearts and Minds”-operationer skall kunna ses som lyckade måste befolkningen känna 
tillräckligt mycket förtroende för upprorsbekämparen så att de kan se nyttan med att ge värdefull 
information om insurgenterna och deras verksamheter. Befolkningen har en nära relation med 
upprorsbekämparen vilket medför att insurgenten inte kan lita på civilbefolkningen vilket också 
gör att insurgentens rörlighet i området nedgår. Dessa är framgångar både för civilbefolkningen 
och upprorsbekämparen.  
 
En misslyckad ”Hearts and Minds”-operation är till exempel att delar ur civilbefolkningen inte 
upplever att de erhåller tillräcklig säkerhet från upprorsbekämparen vilket innebär att de i bästa 
fall inte bryr sig om vad upprorsbekämparen gör. Men i ett sådant fall erhålls heller ingen av de 
tidigare beskrivna framgångarna. Det kan även bli så att ett misslyckat arbete med att vinna 
”Hearts and Minds” renderar i att insurgenterna får starkare fotfäste och utökar sin verksamhet.  
Huruvida arbetet med ”Hearts and Minds” fortskrider kan vara mycket svårt att fastställa om det 
lyckas eller misslyckas eftersom upprorsbekämparen oftast vet mycket lite om hur många insur-
genterna är, eller vilka av dem som flyttar in och ut ur området.53 En person kan vara rebell en 
dag och bonde nästa.  

                                                
49 Kilcullen 2010, s.37 
50 Ibid., s.37	  
51 Steve Crawford, SAS historien om världens mest berömda elitförband, (Slovenien/Kina: Bokförlaget Forum, 
2007), s.146f. 
52 Gunnar Åselius, Slagfälten efter 1945 del1, (Värnamo: Fälth & Hässler, 2007), s.140f 
53	  Kilcullen 2010, s.41	  
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2.2 Vilseledning 
Vilseledning är planlagt och utförs som en aktiv verksamhet.54 Dock bör vilseledning planers och 
samordnas på en så hög ledningsnivå som möjligt, detta för att undvika att vilseledningen avslö-
jas eller att det inte sker motstridiga åtgärder. Som exempel så planläger Ryssland vilseledningen 
av frontchef som lägsta nivå. 55  
 
Detta betyder dock inte att vilseledning inte nyttjas på lägre nivåer. Vilseledning förekommer på 
både politisk-, strategisk-, operativ- och taktisknivå men med olika syften och i olika omfattning-
ar. Även om strävan finns för att planera och samordna den vilseledning som tänkt utföras på så 
hög nivå som möjligt måste ett högt sekretesskrav finnas, samt en sluten central planering på 
samma nivå vilseledningen planlagts på.56 Det är viktigt att den som genomför vilseledning inte 
själv är medveten om att han genomför en vilseledningsoperation. Syftet är att bevara trovärdig-
heten och realismen men även för att ovan nämnda sekretesskrav skall uppfyllas.57 Det måste till 
och med vara så trovärdigt att motståndaren måste få använda sin underrättelse och lyckas bryta 
sekretessen i den vilseledande operationen för att kunna försvara sina antaganden och bedöm-
ningar. De måste även få den tid som behövs för att analysera och omvandla den falska informa-
tionen till falska underrättelser. Sekretessen bör till och med i vilseledningsoperationer vara lika 
stor som i den riktiga operationen som man syftar till att dölja.58 
 
När vilseledningsoperationer planeras bör det beaktas att ju lättare överraskning kan uppnås desto 
mindre blir överraskningens effekt. På samma sätt gäller att desto svårare det är att uppnå över-
raskning desto större blir effekten av just överraskningen.59 Dock skall understrykas att vilseled-
ning blir som mest effektiv när man försöker förstärka en motståndares förutfattade uppfattning-
ar. Det är enklare att förstärka en redan felaktig bild än att helt ändra denna hos motståndaren.60 
Underrättelsetjänsten måste kunna bedöma på ett korrekt sätt vad motståndaren förväntas göra.  
För att nyttja effekten av vilseledningen krävs verifiering.61 Utan verifiering är det svårt att se 
vilka effekter som ens planlagda vilseledning har gett. Dock är det högst sällan som det är möjligt 
att se om motståndaren verkligen ”köper” ens vilseledningsplan fullt ut. Trots svårigheterna till 
verifiering så får det inte avskräcka i sådan omfattning att det väljs bort aktiv vilseledning.62 

2.2.1 Olika perspektiv och grunder för vilseledning 
Enligt amerikansk teori så bygger all militär vilseledning på ett antal grunder, där den första 
innebär att, skenoperation genomförs. Skenoperation innebär att det används en offensiv avsikt 
som syftar till att med militärtvåld lura motståndaren om var och när man planerar att genomföra 
det riktiga anfallet, exempelvis kan en mindre enhet genomföra ett skenanfall för att dölja ett 
större anfall. Den andra grunden är Show of Force eller styrkedemonstration, som syftar till att 

                                                
54 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, (Värnamo: Fälth & Hässler, 2005), s.38 
55 Lars Ulfving, Den stora maskeraden Sovjetrysk militär vilseledning, (Stockholm: Försvarshögskolan, 2000), s.17 
56 Furustig, s.2 
57 Ulfving, s.18 
58 Ulfving,s.66f 
59 Clausewitz, s.169 
60 Ulfving, s.17 
61 Försvarsmakten 2005b, s.38 
62 Försvarsmakten, Arméreglemente del 2 Taktik – (AR2), (Arlöv: Berlings, 1995), s.46 
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finta motståndaren, precis som i den tidigare nämnda tekniken, med skillnaden att här finns det 
inte någon tanke eller intention från den som visar sin slagstyrka att använda militärvåld. Knep, 
som är den tredje tesen, involverar att falsk eller förvirrande information avsiktligt ges ut till 
motståndarens sensorer i syfte att motståndarens underrättelseapparat skall feltolka informatio-
nen. Den sista grundprincipen är Maskering vilken handlar om att ständigt utge en viss aktivitet 
för något den inte är, i syfte att lura motståndaren i vad hon eller han ser. Dessa fyra är grundteser 
inom vilseledning och teori all vilseledning grundas på i någon form enligt amerikansk doktrin.63 
 
De ryska teorier som finns om vilseledning bygger på Maskirovka. Maskirovka är ett samlings-
namn från Sovjet som sammanfattar de aktiviteter som syftar mot överraskning. Här ingår exem-
pelvis åtgärder som vilseleder eller viljan att dölja verklig avsikt.64 Den ryska inställningen till 
hur vilseledningskonstens grunder är utformade tros härstamma ända från den tid när mongolerna 
och Djingis Khan härskade över ryssland år 1240 till år 1480. På den tiden användes många 
influenser från Sun Tzu:s bok Krigskonsten. De teorierna och principerna har sedan dess nyttjats 
av det Tsariska riket på både operativ och strategisk nivå. 65 
 
De ryska grundprinciperna för Maskirovka som omnämns är Imitation, Döljande operationer, 
Demonstrativa skenoperationer, Desinformations spridning. Imitation innebär till exempel att 
skenförband sätts upp. Döljande operationer syftar mer mot att operationen bygger på noggrann 
maskering och utnyttjande av terräng på ett fördelaktigt sätt. Demonstrativa skenoperationer är 
ungefär som de amerikanska styrkedemonstrationerna med skillnaden att man även här inrymmer 
skenbekämpning i det ryska begreppet. Desinformations spridning är spridning av falsk informa-
tion med exempelvis ryktesbildning eller nyttjandet av media för att sända falsk information.66 
 

2.2.2 Metoder för vilseledning 
Konkreta metoder för militär vilseledning är exempelvis skenåtgärder och skenmål, dessa syftar 
främst till att undgå upptäckt. Men även öka möjligheterna till överlevnad, få motståndaren till att 
avslöja sig, sänka deras stridsvärde och eller höja det egna stridsvärdet.67 Detta går att uppnå med 
exempelvis maskering, falsksignalering, skensignalering, störsignalering, förfalskning, desinfor-
mation, ryktesspridning och infiltration.68 
 
Sammmanfattningsvis så bör några aspekter vägas in i hur vilseledningen skall tillämpas. När det 
gäller nationers överlevnad så kan det tänkas att etiken inte spelar lika stor roll eftersom den 
statsmakt som kränker en annans stats suveränitet torde ju redan lagt de etiska reglerna åt sidan. 
Det missnöje som bildas om de etiska reglerna inte efterföljs borde rimligtvis ändå inte spela 
någon större roll i sammanhanget eftersom civilbefolkningen har en avgörande roll och om den 
anfallande makten kränks borde det ses som framgång istället. Avslöjandet av vilseledningen för 

                                                
63 Thibodeaux, s.5f. 
64 Ulfving, s.18 
65 Ibid., s.20 
66 Ulfving, s.64 
67 Försvarsmakten 2005b, s.39 
68 Furustig, s.5 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-06-27 
Emil Miller 
SA VT 11 
 

 - 17 - 

motståndaren kan vara av olika vikt beroende på vad som skall uppnås men i ett konventionellt 
krig torde det vara en framgång om motståndaren känner sig kränkt och lurad.  

3 Fallstudier 
Under denna punkt så presenteras fallstudierna. De inleds med bakgrund för varje fall för att sätta 
in läsaren i konflikten och för att därefter beskriva ett eller flera empiriska exempel av vilseled-
ning i de olika fallstudierna. Varje konflikts vilseledning analyseras direkt för att dra de viktigaste 
lärdomarna från just de exemplen. Den slutgiltiga analysen avhandlas i nästa kapitel. 

 

3.1 Nordirland 1967-1994 

3.1.1 Bakgrund Nordirland 
Efter tre årtionden med strider fick konflikten i Nordirland äntligen ett fredligt slut.69 Den 12 
augusti 1967 kan ses som startdatum på den moderna konflikten på Nordirland. Rötterna av 
meningsskiljaktigheterna kom dock redan från 1690-talet. Det var ett religionskrig mellan pro-
testanter och katoliker.70 Kriget på Nordirland var en speciell konflikt inte bara för att den var så 
lång, inte heller för att det var en blodig konflikt, utan för att det till slut, efter att det har framstått 
som helt omöjligt att lösa, faktiskt fick ett fredligt slut. Striderna på Nordirland kom att bli Stor-
britanniens längsta och mest omfattande upprorsbekämpningsinsats.71 
 
Även om parterna i konflikten ofta opererade i civila kläder och genomförde bland annat terror-
dåd, som man då kallade bilbomber72, så fanns det ändå från Storbritanniens sida reguljär trupp 
på Nordirland genom hela konflikten. Mot slutet av 1998 så hade IRA (Irish Republikan Army) 
dödat omkring 1100 brittiska soldater och underrättelseagenter och ca 1000 protestantiska civila 
personer. Den brittiska armén hade vid samma tillfälle dödat ca 1000 personer varav de flesta 
civila katoliker.73 SAS (Special Air Service) kom under kriget att ofta anklagas för att genomföra 
operationer som inte följer lagarna och att ha ansetts sig fått rättighet att döda utan urskillning.74 
 
Många av operationerna som genomfördes inom upprorsbekämpning av SAS på Nordirland är 
dock fortfarande hemligstämplade.75 Eldupphöravtalet mellan IRA och Storbritannien trädde i 
kraft 1994 och kom att bli slutet på konflikten även om det sporadiskt fortsatte med bombdåd 
några år.76 

                                                
69 Daniel Marston & Carter Malkasian, Counterinsurgency in modern warfare, (Oxford: Opsrey Publishing Ltd, 
2008), s.167	  
70 Björn Kumm, Terrorismens historia, (Lund: Historiska media, 1997), s.132 
71 Marston & Malkasian, s.167 
72 benämns ofta idag som VBIED (Vehicle Born Improvised Explosive Device) 
73 Kumm, s.139f. 
74 Crawford, s.72 
75 Marston & Malkasian, s.167 
76 Major Magnus Ellvén, Hög villighet kräver lägre tillfälle – Faktorer som påverkar den icke-statliga väpnade 
aktörens långa väpnade kamp, (Stockholm: Försvarshögskolan, 2011), s. 5	  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-06-27 
Emil Miller 
SA VT 11 
 

 - 18 - 

3.1.2 Vilseledning på Nordirland 
Det finns många exempel när brittiska styrkor nyttjade sig av vilseledning i form av maskering 
eller utgav en viss verksamhet vara något för att dölja en annan. Ett exempel var 1972 då en 
brittisk spaningsenhet använde en riktig tvättinrättning (Four Square Laundry) som täckmantel 
för sitt underlättelsearbete. Det krävdes ett omfattande arbete under lång tid för att infiltrera och 
starta upp verksamheten. De nyttjade tvätteriet både som en fast observationsplats och för att 
kunna analysera de kläder som kom in. Britterna kunde på det sättet se om det fanns rester av 
sprängämnen eller krut i kläderna. Det gjorde att man fick rättstekniska bevis på att de som burit 
kläderna hade handskats med vapen eller sprängämnen. Men tillslut blev täckmanteln avslöjad 
den 2 oktober 1972, vilket slutade med att en soldat mördades när han var ute och samlade in 
tvätt. Enheten upplöstes kort där efter.77  
 
Att maskera sig som civil är en form av vilseledning och användes ofta av SAS. Flertalet gånger 
som operationerna inte gick enligt plan så hamnade SAS på löpsedlarna. Ett exempel på det var 
en patrull som opererade på fel sida om gränsen och blev upptäckt. De fördes till den lokala 
polisstationen för att sedan utlämnas till Storbritannien. Inverkan blev således att IRA kom att 
kalla dessa för dödspatruller vilka ofta fick dålig publicitet.78 SAS kom ofta att hamna på löpsed-
larna när IRA kunde skylla olika dödsfall på dem. Detta blev bra propaganda för IRA.79 
 
Ett annat mindre lyckat exempel från brittisk sida var när man fick tips om en vapengömma 
under en gravsten på en kyrkogård. Tipset kom från en tonårig pojke, John Boyle, som hade 
lämnat tipset till polisen. SAS skickade en patrull för att iscensätta en fälla och planterade ut ett 
vapen samma kväll ifall någon kom för att hämta det. Oturligt nog så var det inte någon från IRA 
som kom utan pojken som hittade vapnet som kom tillbaka för att hämta det. SAS försök till att 
lura åt sig IRA misslyckades och pojken föll offer för SAS kulor.80  
 

3.1.3 Analys av fallet Nordirland 
I exemplet med tvätteriet lyckades britterna att hålla verksamheten dold och få ut underrättelser 
vilket också var målet. De tog inte skillnad på varken civila eller upprorsmän och samtliga blev 
kontrollerade. Civila undkom effekten av arbetet eftersom den som var oskyldig inte hade bevis 
på sina kläder. Dock blev verksamheten avslöjad redan inom ett år. 
 
Att dölja militär verksamhet genom att maskera sig till civil kan ifrågasättas framför allt mot 
krigets lagar men det beror på syftet man har. Med vilseledningen i tvätteriet kunde man inte 
inrikta sig mot rebellernas ledare eller mot en specifikt isolerad cell, men britterna fick in nya 
trådar som man kunde följas upp framgångsrikt. Att följa upp mot en specifik person torde ha gått 
bra om denne var kund på inrättningen men det kunde inte förutsättas. 
 

                                                
77 Crawford s.64 
78 Ibid., s.67 
79 Ibid., s.70 
80 Crawford, s.68	  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-06-27 
Emil Miller 
SA VT 11 
 

 - 19 - 

Operationen berörde civila, men i formen av att man genomförde ett alldagligt jobb. Detta tros 
inte ha påverkat befolkningens inställning till den upprorsbekämpande makten, eftersom de inte 
visste att det var brittiska styrkor som jobbade i tvätteriet. Döljandet i en civil verksamhet gav 
positiva resultat på en operativ nivå. 
  
Alla försök med vilseledning på Nordirland som misslyckas skapar löpsedlar och dåliga rykten 
om makten som upprorsbekämpar. Till exempel på kyrkogården och de patruller som gick fel gav 
både tidningsrubriker och dåliga rykten. Britterna spelade fult och respekterade inte krigets lagar, 
även om motståndaren i det här fallet inte heller gjorde det så gav det strategiska bakslag för 
brittiska kampanjen då befolkningen fick se löpsedlarna över hela landet. 
 
I alla tre fallen har vilseledningen uppdagats genom antingen ett avslöjande av motståndaren eller 
genom att man har genomfört vilseledning på ett sådant sätt att det har varit omöjligt att dölja 
vilseledningen. De försöken som genomfördes på taktisk nivå med pojken som blev skjuten på 
kyrkogården och patrullen som navigerade fel, försökte uppnå operativa mål men fick negativa 
resultat. Britterna fick bakslag i arbetet med att vinna befolkningens stöd på grund av  de blev 
röjda och att media tillföljd av det skrev mycket negativt om SAS.  
 

3.1.4 Slutsatser Nordirland 
På Nordirland lyckades vilseledningen förutsatt att civilbefolkningen urskiljdes från den tänkta 
effekten av vilseledningen. Britterna lyckas med vilseledning på operativnivå eftersom de inte 
syns och kan kontrollera en stor mängd människor dolt. Det var av största vikt att gångerna de 
inte var etiskt korrekta med sin vilseledning, istället lyckades hålla operationerna fortsatt dolda. 

3.2 Algerietkrisen 1954-1962 

3.2.1 Bakgrund Algeriet 
Efter att varit en del av Frankrike i cirka 130 år så bröt kriget ut den 1 november 1954 i Algeriet 
och kom att pågå ända fram till det franska tillbakadragandet 1962.81 FLN (Front de Libération 
Nationale) var en gerilla som slogs för ett självständigt Algeriet i en kamp mot Frankrike. Algeri-
et var ingen koloni utan var på den tiden en egen del av Frankrike. Från Frankrikes sida så ansåg 
man att kriget var mer som ett inbördeskrig än ett kolonialkrig.82 Frankrikes bild av hur Algeriet 
hörde ihop med moderlandet Frankrike kom att ses som att Medelhavet delade Algeriet från 
Frankrike precis som Seine delar Paris, det var ingen skillnad.83 
 
Konflikten påverkade fler parter än bara Frankrike och FLN. Då Frankrike vid den här tiden hade 
mycket trupp bundna i NATO så kunde inte Frankrike inledningsvis ta så mycket trupper som de 
skulle behöva från NATO reserven i Tyskland. Att man inte kunde reagera tillräckligt snabbt mot 

                                                
81 Åselius, s.138f. 
82 Ibid., s.136f. 
83 Edgar O´Balance, The Algerian Insurrection, 1954-62, (London: The Trinity Press, 1967), s.127 
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FLN kan ha haft betydelse i hur utdragen konflikten blev samt att andra nationer var tvungna att 
ta hänsyn till att NATOs utbredning skulle försvagas av franska truppförflyttningar till Algeriet.84 
 
Den europiska delen av Algeriet uppgick till ca 900 000 pieds noirs (svartfötter) som ägde ca 95 
% av all odlad jord. Araberna och Berberna uppgick till 9 miljoner och var majoritet i befolk-
ningsmängd. Araberna och Berberna blev utstötta från politiken, löftet om att muslimer skulle få 
lika rösträtt som européerna förhalades. Missnöjet visades den 8 maj 1945 i en brutal samman-
drabbning där européer blev både våldtagna och mördade under fredsfirandet i Setif.85  
 
Frankrike satte in reguljär trupp och kom till en början att lita på den traditionella taktiken trots 
att de hade en okonventionell motståndare.86Frankrike började stängde gränserna mot Marocko 
och Tunisien med mineringar och elstängsel i syfte att stänga in rebellerna i Algeriet. För att 
fullfölja den taktik man hade, att rebellerna inte skulle kunna få tillträde att kunna operera ostört i 
Algeriet, började man flytta stora delar av befolkningen. Det ledde till fransk framgång och de 
lyckades till exempel kapa rebellernas underhållskedja av vapentillförsel.87  
 
I slutet av 1957 började den franska armén att lyckas med sin upprorsbekämpning.88 En stor 
anledning var bland annat franska militärens kampanj som syftade till att vinna landsbygdsbe-
folkningens stöd. Vilket de också gjorde genom exempelvis satsa på skolundervisning och starta 
ett sjukvårdsprogram. Franska fallskärmsjägare började till och med samla ihop skolkande barn 
och köra dem till skolan.89 

3.2.2 Vilseledning Algeriet 
Mellan april och september 1957 lyckades fransmännen att effektivt infiltrera FLN. De lyckades 
med hjälp av dubbelagenter föda en misstro inom FLNs befälsled. Detta ledde till att förvirrade 
och misstroende medlemmar började sålla ut varandra. Nationalister mördade varandra och 
Frankrike lyckades med en vilseledande information få FLN att avrätta varandra. General Jacques 
Massus taktik var lyckosam för Frankrike och ledde till att terrorledaren i Kasban Yacef Saadi 
gav upp.90 Tidigare hade de även kunnat lyckosamt komma åt två av Yacefs under huggare som 
ingick i en bombmakargrupp.91   
 

3.2.3 Analys av fallet Algeriet 
Eftersom fransmännen hittade avhoppare som de lyckades omvända i rätt tid var det möjligt att 
hålla civilbefolkningen utanför, de hade dock inte lyckats isolera cellen före de valde att vilseleda 

                                                
84 Ibid., s.52, s.100 
85 O´Balance, s.138	  
86 Robert B. Apsrey, War In the shadows The guerrilla in history volume  1, (United States of America: iUniverse, 
Inc, 2002), s.666 
87 O´Balance, s.11 
88 Anthony James Joes, Urban guerrilla warfare, (Lexington: The University Press of Kentucky, 2007), s.64 
89 Åselius, s.140f. 
90 Joes, s.59 
91 Alistair Horne, A savage war of peace Algeria  1954-1962, (New York: The New York review of books, 2006), 
s.212	  
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den. Men fransmännen lyckas rikta effekten av vilseledningen mot rebellerna. Även om det var 
under konflikten som uppdagandet av vilseledningen skedde kunde fransmännen ändå genomföra 
samma typ av vilseledning fler gånger om, eftersom det handlade om att svika tilliten för de egna 
inom FLN, vilket var svårt för FLN att kontrollera. Dock kunde ju inte samma personer fortsätta 
att spela dubbelt om det blev uppenbart att det var just de som hade sålt ut ledarna. 
 
Då FLN trodde att problemet låg inom organisationen och fransmännen inte kopplades till ut-
rensningen som FLN genomförde på sina egna led, påverkades inte heller fransmännens trovär-
dighet. Det var snarare att FLN fick en annan bild från befolkningen när de började rensa ut bland 
sina egna. En bild av interna problem och oskyldigt avrättade medlemmar leder inte till ökad 
trovärdighet från befolkningen. 
 
Fransmännen valde att använda informatörer och agenter som arbetade i civila kläder vilket kan 
diskuteras men å andra sidan så var det FLN själva som begick morden på sina egna. Målet med 
vilseledning var att nå operativa resultat vilket fransmännen också gjorde eftersom de kunde 
isolera effekten av vilseledning till den specifika rebellgrupp som söktes. 
 

3.2.4 Slutsatser Algeriet 
Den vilseledning som gjordes i Algeriet lyckades eftersom Frankrike involverade de som redan 
var övertygade på motståndarsidan. Kampen om att vinna ”Hearts and Minds” påverkades inte, 
det var på grund av att fransmännen kunde isolera bort befolkningen från vilseledningen. Dock 
krävdes det att de kunde tillgå gamla medlemmar av FLN vilket ofta kunde bli svårt om de hade 
en offensiv approach där de torterade avhoppande medlemmar i syfte att få ut information om 
rebellerna. 

3.3 Malayakrisen 1948-1960 

3.3.1 Bakgrund Malaya 
Krisen i Malaya var som en fortsättning för de brittiska styrkorna på andra världskriget. Kriget 
varade mellan 1948 till 1960.92Starten för konflikten blev när tre vita ägare av gummiplantager 
blev mördade.93 Det som kriget egentligen handlade om var hur Malaysiska kommunistpartiets 
(MCP) väpnade del, Malaysiska befrielsearmén (MRLA) och dess stöd organisation Min Yuen 
försökte få bort det brittiska kolonialstyret.  
 
1957 hade Malaysia fått sin självständighet men även då försökte kommunisterna och befrielse-
armén ta över styret.94 Taktiken i Malaya var annorlunda än vad man tidigare hade varit van vid 
från andra världskriget från den brittiska sidan. Anledningen till att britterna lyckades i krigets 
helhet var att de kombinerade politiska och militära strategier för att slå ner upproret av kommu-

                                                
92 Apsrey, s.563 
93 Åselius, s.66 
94 Marston & Malkasian, s.113 
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nisterna. Specialförbanden spelade stor roll för konfliktens lösande, både genom att bekämpa 
rebellerna i samhället och i rena stridigheter.95  
 
Det var under Malayakrisen som britterna utvecklade den kända termen ”Hearts and Minds”, det 
efter ett inledande misslyckande av Generalmajor C. H. Boucher´s strategi som gick ut på att 
söka efter rebellerna i stor skala med bataljoner och regementen som minsta sökande enheter. När 
en rebell hittades var ordern att skjuta för att döda.96 
 

3.3.2 Vilseledning i Malaya 
Rebellerna som redan var organiserade i små patruller kunde flytta på sig enkelt när de hörde en 
hel bataljon braka fram genom djungeln.97 SAS kom att bilda små djungelpatruller istället som 
opererade länge in i djungeln där de patrullerade, spårade och hittade motståndaren i syfte att 
kalla in en större enhet för att slå fienden. MTP 52 Military Training Pamphlet 52 var underlag 
för att träna patrullerna i snabba och korta eldöverfall, stridsspaning, gillra fällor, vilselednings-
teknik samt att även kunna göra allt detta under natten med flygunderstöd.98 Patrullerna ingick i 
en omfattande vilseledningsoperation som inleddes med att ”the New Path News” publicerade att 
en typisk djungelpatrull pågick i cirka två veckor.99  
 
Bristen på operativa resultat gjorde att britterna sträckte ut patrullerna till uppemot sex veckor100, 
en patrull genomförd av SAS (Special Air Service) varade i hela 103 dagar.101 Det gjorde att 
MCP (Maylasia Communist Party) ständigt tog fel på antalet patruller som opererade i djungeln. 
Brittiska flygvapnet lät dessutom sina flygplan fälla dockor i fallskärmar syftet var att Malaysiska 
kommunistpartiet inte skulle kunna hålla koll på hur många soldater som faktiskt fälldes med 
fallskärm i djungeln. Som stöd till vilseledningen så lät man även fallskärmssoldater med vanliga 
uniformer102 möta upp patrullerna som redan befann sig ute i djungeln. Syftet var att de som 
mötte upp sedan skulle kunna tillbakarycka i samma styrka som de som var ute på 100-
dagarspatrullerna. Det gjorde de varannan vecka för att göra bilden av tvåveckorspatrullerna mer 
trovärdig. Det innebar i sin tur att de grupperna som redan var ute kunde komma långt mycket 
djupare in i djungeln. 103 
 
Ett annat exempel som nyttjades på operativ nivå var att britterna använde telekrigföring. 1953 
införde Malaysiska kommunistpartiet en ny typ av radio som användes av partiets högre tjänste-
män. Även om denna radio var betydligt bättre var den även lättare att triangulera och därmed 

                                                
95 Hew Strachan, Big wars and small wars the British Army and the lessons of war in the 20th century, (Chippenham, 
Wiltshire: Antony Rowe Ltd, 2006), s.96 
96 Marston & Malkasian, s.115 
97 Apsrey, s.571 
98 Jones, s.96f 
99 Robert Thompson, Guerilla: The Lessons of Malaysia and Vietnam, (New York: Praeger 
Publishers, 1966), s.94	  
100 Jones, s.154 
101 Crawford, s.23 
102 För att inte avslöja sig som ny anlända soldater 
103 Thompson, s.93 
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kunde britterna få ut en exakt position på varifrån sändning kom. Det var till och med tillräckligt 
exakt för att Brittiska bombflygplan enkelt skulle kunna hitta målen i den täta djungeln.  
 
Med dessa framgångar inom telekrigföring så startade britterna en vilseledningsplan som gick ut 
på att förvilla de högsta nivåerna inom det Malaysiska kommunistpartiet. Britterna försökte 
övertyga ledningen för kommunisterna att det var någon medlem på hög nivå som läckte ut in-
formationen om platserna där bombningarna hade skett. Genom tillfångatagna motståndare fick 
britterna tag på information som visade att vissa högt uppsatta tjänstemän inom Malaysiska 
kommunistpartiet hade lämnat bombplatserna precis innan de brittiska bombningarna genom-
förts. Med de nya telekrigsframgångarna kunde britterna läcka denna information till Malaysiska 
kommunistpartiet det byggde på illusionen av att det var någon som förrådde partiet. Hela vilse-
ledningsoperationen lyckades och det fick det Malaysiska kommunistpartiet att avrätta 11 medel-
höga tjänstemän eftersom man inte förstod att telekrigföring hade använts från brittisk sida.104  
 
Det fanns motsättningar till vilseledning framför allt på högre nivåer. Det enda möjliga alternati-
vet till elektronisk krigföring och vilseledning på strategisknivå som britterna såg var att störa ut 
Radio Peking. Beslutet att störa ut Radio Peking hävdes dock senare av Hugh Carlton-Greene 
chefen för krisinformation. Malaysiska kommunistpartiet sände propaganda genom Radio Peking 
vilken hävdade att de brittiska styrkorna försökte dölja något från det malaysiska folket. Greene 
hade uppfattningen att strategisk vilseledning skulle skada den brittiska trovärdigheten och att det 
även skulle kunna äventyra det öppna och ärliga förhållningssättet som man från brittiska led-
ningen eftersträvat att ha i syfte att skapa ”Hearts and Minds”.105 Sir Henry Gurney guvernör av 
Malaya och Generallöjtnant Sir Rawdon Briggs som var den högste chefen över upprorsbekämp-
ningskampanjen hade även de åsikter om att militär vilseledning skulle skapa politiska motsätt-
ningar.106 Den senare befälhavaren Templer vägrade tillåta militären att hantera problem som var 
specifikt civila.107 

3.3.3 Analys av Malaya 
Britterna lyckas hålla vilseledningen separerad från civilbefolkningen i exemplet om hur de 
patrullerade i djungeln eftersom de lät motståndaren, det Malaysiska kommunistpartiet själva 
bilda sin uppfattning om hur många patruller som befann sig i djungel. Det skapade ett felaktigt 
beslutsunderlag för Malaysiska kommunistpartiets högre tjänstemän. Vilseledningen i det fallet 
påverkade inte civilbefolkningen då det var upp till kommunisterna själva att ta reda på hur 
många som faktiskt fanns i djungeln. Det spelade inte någon större roll för civilbefolkningen om 
det var många eller få patruller i djungeln.  
 
Vilseledningen med att låta patrullerna patrullera längre än vad reglementet sa höll i sig tills 
konflikten var löst och det Malaysiska kommunistpartiet lyckades inte lösa ut gåtan med hur 
många patruller som befann sig i området. De slutade dock förlita sig på de taktiker som de haft 

                                                
104 James R. Bortree, Information Operations during the Malayan Emergency, (Monterey: Naval Postgraduate 
School, 2006), s.40 
105 Bortree, s.15f. 
106 Jones, s.119	  
107 Apsrey, s.570 
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för att räkna antal patruller och soldater i ett visst område, detta på grund av att de upptäckte att 
britterna fällde dockor i fallskärmarna. 
 
Vad beträffar etiken har de brittiska styrkorna bara fintat motståndaren med truppförflyttningar 
vilket således inte torde ha påverkat befolkningens åsikt om huruvida britterna skulle vara oetiska 
eller ej. Stödet för den brittiska styrkan borde istället ha lyckats vinna mer förtroende eftersom de 
här lyckades upprätthålla säkerheten för befolkningen istället. Vilseledningen fungerade och gav 
operativa resultat, britterna involverade inte befolkningen utan kunde förhålla sig till rebellernas 
arena, i djungeln, vilket också gjorde att befolkningen inte påverkade direkt av eventuella brittis-
ka misstag.  

 
Dock skulle befolkningens inställning ha kunnat påverkas när britterna inledningsvis störde ut 
Radio Peking, vilket den också gjorde, när kommunistpartiet hävdade att britterna hade något att 
dölja. Eftersom britterna försökte dölja en radiostation vilken hävdade genom propaganda att 
britterna hade något att dölja. Men nästan omedelbart upphävde britterna den vilseledningen 
eftersom den snabbt kunde räknas ut av det malaysiska kommunistpartiet och de kunde använda 
den mot britterna för att sänka deras trovärdighet. Britterna påverkade hela befolkningen och inte 
bara fienden när de störde ut Radio Peking. Även om Radio Peking sände propaganda för kom-
munisterna, blev stödet för britterna negativt. Radioexemplet var ett strategiskt försök till vilse-
ledning som misslyckades, vilket bekräftade den brittiska ledningens inställning till vilseledning, 
att det underminerar trovärdigheten och således inte främjar arbetet med ”Hearts and Minds”. 

 
Vilseledningen av de interna radiosystem som malaysiska kommunistpartiet använde blev lyckad 
eftersom det aldrig uppdagades innan kriget tog slut. Brittiska styrkor kunde isolera sig till den 
specifika grupp innehållande medelhöga tjänstemän vilka de ämnade att vilseleda. Störsända och 
falsksignalera för att få en motståndare att tro på något felaktigt kan tyckas vara etisk försvarbart 
av från den brittiska sidan, eftersom det är kommunistpartiet som tolkar och använder informa-
tionen. Dock kan det ses som provokation vilket bör beaktas. Det var även kommunistpartiet som 
utförde avrättningarna på sina egna medlemmar. Operativa resultat kunde uppnås eftersom brit-
terna slog mot medelhöga tjänstemän inom partiet vilka dessutom ledde rebellernas verksamhe-
ter. Dock om falska meddelanden skulle komma ut skulle britternas trovärdighet i deras riktiga 
meddelande undermineras eftersom befolkningen inte kan skilja lögn från sanning, som i sin tur 
skulle skapa förvirring och minskad trovärdighet. 
 

3.3.4 Slutsatser Malaya 
De lyckade exemplen av vilseledning på operativ nivå under Malayakrisen kom att bli de fall där 
britterna kunde avgränsa och isolera den cell de planlagt att vilseleda. Således nyttjade britterna 
sig egentligen inte av vilseledning inom upprorsbekämpningsoperationerna eftersom de har isole-
rat cellerna, och då slår mot en konventionell motståndare med militärt våld istället för att skapa 
”Hearts and Minds”. Dock kom effekten av vilseledningen att skapa nya förutsättningar för 
”Hearts and Minds”-operationer när inflytelserika ledare ur kommunistpartiet blev bekämpade. 
Den vilseledning som gav resultat var av karaktären att den inte avslöjade sig själv, när överrask-
ning och lokalöverlägsenhet uppnåddes, utan vilseledningen kunde förbli hemlig fram till krigs-
slutet.  
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4 Analys av slutsatser från fallstudierna 
I fallstudierna föreligger det att i Malaya och Algeriet lyckades de upprorsbekämpande makterna 
att urskilja cellerna med rebeller från civilbefolkningen. I de konflikterna lyckades samtliga 
redovisade vilseledningar förutom ett exempel vilket var när britterna försökte blockera Radio 
Peking. Även om det är lyckade vilseledningar är åsikten om den upprorsbekämpande makten har 
lyckats eller ej i sin helhet inte den samma i de båda konflikterna.  Malaya beskrivs ofta som 
lyckat på grund av att britterna fick som de ville i slutändan. Många fransmän ville å andra sidan 
behålla Algeriet franskt vilket inte blev fallet. 
 
Det är viktigt att beakta att klassisk militärteori ofta berör krig mellan två suveräna stater. Här-
med kan synen på etik skilja sig mellan hur vilseledning kan tillämpas inom arbetet med ”Hearts 
and Minds” och inom det konventionella kriget. Om vilseledningen genomförs etiskt korrekt eller 
inte enligt krigets lagar spelar mindre roll i det konventionella kriget eftersom civilbefolkningens 
åsikter inte spelar lika stor roll för framgång i en konventionell konflikt. Ett oetiskt ställningsta-
gande när vilseledning genomförs med syfte att skapa ”Hearts and Minds” hos befolkningen kan 
ge förödande konsekvenser eftersom trovärdigheten påverkas när vilseledningen uppdagas. Om 
civilbefolkningen dessutom luras i genomförandet av vilseledningen kan de ju uppfatta att de blir 
svikna. 
 
Konflikten på Malaya sågs som lyckad men om det är en följd av att vilseledningen har hjälpt till 
i att vinna ”Hearts and Minds” är svårt att säga, dock så har vilseledningen som har lyckats på 
Malaya ofta lett till att egna trupper har kunnat operera mer på djupet och mer ostört från mot-
ståndaren. Det borde ha medgivit exempelvis mer tid att spendera och möjlighet att interagera 
med befolkningen samtidigt som de upprätt håller säkerheten.  
 
På Nordirland skilde det sig i att britterna bland annat av misstag involverade civila mål. Dock 
kan det ifrågasättas om det verkligen genomförs vilseledning inom ramen för upprorsbekämp-
ning. Eftersom när väl en cell har hittats108 står ju britterna framför en konventionell motståndare 
som de vill försätta ur stridbart skick med militärt våld. Om striden ses som en del av upprorsbe-
kämpandet och vilseledningen som ett verktyg inom denna skulle det kunna inrymma militär 
vilseledning under upprorsbekämpningsteorierna. Men om teorierna för ”Heart and Minds” vägs 
in blir det svårt att se att vilseledningen skulle hjälpa till i arbetet att vinna civilbefolkningens 
stöd. 
 
I fallen där vilseledningen uppdagades innan kriget nådde sitt slut, var det bara exemplet när 
Radio Pekings propaganda sändningar stördes och i fallen där det uppträtts i civila kläder som 
inte fungerade tillfredställande. I bägge fallen ovan blandades civilbefolkningen in i vilseledning-
en antingen genomtänkt eller av misstag av den upprorsbekämpande makten. Dock blev det en 
negativ effekt av inblandningen. I fallen där den upprorsbekämpande makten lyckats hålla vilse-
ledningen dold har de uppnått framgång i samtliga fall. Det har dock krävt att vilseledningen 

                                                
108 Det svåra är att hitta cellen när det gäller upprorsbekämpningsoperationer. 
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förblev dold ända intill krigets slut, eftersom att avslöja sina exempelvis dubbelagenter ledde till 
taktikanpassning av rebellerna.  
 
Fallen där befolkningens inställning påverkades negativt till den upprorsbekämpandemakten 
tillföljd av användandet av vilseledning, härleder till de fall där cellen inte kunnat isoleras från 
civilbefolkningen. Dock stämmer inte detta på alla exemplen av vilseledning, exemplet med 
tvätteriet på Nordirland är ett exempel som visar på att civilbefolkningen också blev vilseledda 
och kontrollerade. Men befolkningen påverkades inte i det fallet av att britterna hittar ledtrådar 
från upprorsmännen, därför blir deras stöd till britterna opåverkat.  
 
I de fall där upprorsbekämpandemakten inte har följt de etiska regler som finns för krigföring har 
civilbefolkningens stöd endast skilt åt när befolkningen har upptäckt att de militära styrkorna inte 
följt de etiska reglerna som gäller för krig. Det som inte blir offentligt kan ju inte civilbefolkning-
en reagera på, efterson de inte vet att en specifik händelse i sig har inträffat. Lika så när det har 
infiltrerats i de olika nätverken i Malaya och i Algeriet kunde inte rebellerna eller befolkningen 
veta om att vilseledningen fanns och således inte reagera på den. Inte heller kunde motståndaren 
taktikanpassa eftersom det blev känt först efter krigets eller operationens slut.  
 
Att underminera trovärdigheten i rebellernas egna led är ett effektivt sätt att påverka motstånda-
ren. Inte för skapa ”Hearts and Minds” utan istället för att rebellerna själva skadar sitt eget förtro-
ende och då inom sina egna led, exempelvis genom att likvidera oskyldiga medlemmar. Det som 
talar för att vilseledning på en operativ nivå eventuellt skulle kunna vara användbart, är att samt-
liga av de vilseledningsoperationer som syftar till att nå effekt på en operativnivå109, har lyckats 
med gott resultat.  
 
Fallen som inte faller väl ut är bland annat exemplet med Radio Peking i Malayafallet, samt 
exemplet när man skjuter ihjäl pojken på kyrkogården på Nordirland. I Malaya var försöket till 
vilseledning på strategisk nivå och på Nord Irland var det på den taktiska nivån, bägge misslyck-
ades. Nödvändigtvis behöver cellen inte identifieras eller isoleras för att vilseledningen skall 
uppnå sitt syfte, utan det är beroende på hur det vilseleds. Exemplet med tvätteriet på Nordirland 
syftade på att ta reda på hur cellerna såg ut och var även framgångsrikt med just den uppgiften. 
Dock är det inte ett enda av exemplen som befolkningens stöd för den upprorsbekämpandemak-
ten har ökat tillföljd av vilseledning.  
 
Så länge civilbefolkningen inte har blivit inblandad direkt i vilseledningen så har inte heller 
arbetet med ”Hearts and Minds” påverkats för upprorsbekämpningen i övrigt utanför vilseled-
ningsoperationen, förutom de gånger då vilseledningen inte fungerat tillfredsställande som exem-
pelvis på Nordirland när det skapades mycket negativa tidningsrubriker om när britterna sköt 
pojken på kyrkogården.  

5 Slutsatser/diskussioner 
Det är möjligt att använda vilseledning om det kan säkerställas att effekten av vilseledningen slår 
mot motståndaren och inte befolkningen. Dock är detta vilseledning av en konventionell mot-
                                                
109 Exempelvis slå mot rebellernas ledning 
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ståndare eftersom motståndaren redan har urskiljts från civilbefolkningen. Således kan det sägas 
att möjligheterna att använda vilseledning för att nå framgång med ”Hearts and Minds”-
operationer är små eller obefintliga, eftersom befolkningen inte involveras.  
 
Vilseledning skall ses som en förmåga som kan användas precis på samma sätt som att välja ett 
specifikt vapen för att slå ut en redan känd fiende. Vilseledning som inte följer de etiska reglerna 
inom en upprorsbekämpningskampanj kommer att försämra befolkningens förtroende, men det är 
förutsatt att den oetiska vilseledningen har upptäckts av befolkningen. På så sätt kanske vilseled-
ningen till och med kan stjälpa arbetet med ”Hearts and Minds”. 
 
Det finns en koppling till att det är olämpligt att inte följa de etiska regler som finns för krigfö-
ring eftersom risken att man avslöjas är överhängande. Men om det kan säkerställas total opera-
tionssäkerhet visar exemplen på att det alltid har gett ett gott resultat i kampen att bekämpa rebel-
ler. Men det har inte byggt något förtroende för den upprorsbekämpande makten, eftersom arbetet 
har skett i det dolda. 
 
Det finns en indirekt metod som går ut på att lägga en förberedande grund till att kunna vinna 
”Hearts and Minds”, metoden går ut på att infiltrera rebellnätverken med dubbelagenter. Med den 
metoden skapas misstro inom rebellernas egna led och deras organisation tappar trovärdighet och 
stöd, tillföljd av att de exempelvis likviderar oskyldiga medlemmar. Det gör i sin tur att kampen 
om befolkningens stöd blir mer öppen. Innebörden av det kan bli att fler personer eventuellt 
väljer att inte aktivt stödja rebellerna, samtidigt som de inte heller väljer att stödja den upprorsbe-
kämpande makten. Slutsatsen av det blir att om flertalet i befolkningen varken stöder den ena 
eller den andra organisationen så ökar inte rebellernas stöd vilket deras kamp bygger på. 
 
Att vilseledning skulle kunna hjälpa ”Hearts and Minds”-operationer till framgång är osannolikt, 
men framgång mot rebellerna skulle kunna uppnås med hjälp av vilseledningen. Vilseledningen 
kan i sin tur göra arbetet för att få befolkningens stöd lättare, men den skapar i sig själv inget 
stöd. Vilseledning bör inte uteslutas ur upprorsbekämpningsoperationer eftersom den kan skapa 
förutsättningar för ”Hearts and Minds”. Vilseledningen kan även användas framgångsrikt när 
konventionella slag utkämpas mellan parterna, då motståndaren är tydligt definierad. 
 

5.1 Förslag till fortsatt forskning 
Förslag till fortsatt forskning är att pröva vilken betydelse militär vilseledning har för dagens 
samtida upprorsbekämpningskampanjer. I de använda fallstudierna finns det en part som har velat 
ha ett eget land och därför kämpat för sin frigörelse. Fortsatt forskning skulle kunna pröva om hur 
teorierna kan appliceras i exempelvis en konflikt där motivet inte är att frigöra sig och bilda en 
egen nation. Ytterligare förslag till fortsatt forskning är att undersöka fler militärteortiska begrepp 
kopplat till moderna teorier av modern krigföring för att skapa mer förståelse för hur militärteorin 
kan användas även i dagens kontext, till exempel överraskning, kraftsamling och stridsekonomi. 
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