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Abstract: 

One of the most efficient countermeasures towards deception is awareness and knowledge that in fact 

deception is being performed. Hence, if the general level of knowledge within the main population of 

Sweden would be higher, it would probably hamper the effects of a deception operation if the 

population anticipated it. In order to counter deception, awareness that one could be encountered to 

deception and analyze the incoming information accordingly is a major protection. Furthermore in 

combination with mental awareness the counterdeception actions need to be managed from a central 

Swedish national level and well-coordinated between authorities within the governmental structures. 

This is in order to fully cover the wide spectra of channels of information that probably will be used 

within deception operations toward Sweden.  

The primary objective within a deception plan is to manipulate a human mind, not the technical 

sensors or systems.  Therefor the reasonable best way of counteract deception should lie within 

preparing the human mind. But paradoxological, the more aware one´s mind is regarding deception, 

the more one´s mind will discover deception. 
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1. INLEDNING  

1.1 Bakgrund  

Vilseledning som princip, kan betecknas som rudimentär i krigföringen för att framförallt 

lyckas med principen överraskning.
1
 Vilseledning kan utföras i olika former. 

Försvarsmaktens uppfattning om vilseledning är att den kan genomföras i två kategorier. 

Den första är genom en passiv vilseledning. Då kan objekt eller synvillor som exempelvis 

fortifikatoriska skenobjekt byggas upp för att förvilla motståndaren att anta och bedöma 

den militära styrkans kapacitet större än vad den egentligen är. På detta sätt kan besluten 

som motståndaren tar baserad på denna desinformation, komma till fördel och gynna de 

egna styrkornas operativa effekt. Det andra sättet är genom en mer aktiv vilseledning. Då 

kan exempelvis ett planerat och riktat informationsflöde in till en motståndares beslut- och 

kunskapsbildande process påverka, och i viss mån styra motståndarens val av 

handlingsalternativ, och eventuellt påverka opinion, värderingar och normer.
 2

  

Att kunna lura, vilseleda eller bedra har i alla tider varit en del av den militära 

krigföringen och har tillämpats så länge som krigföring i sig självt har genomförts.
3
 

Strävan med att vilseleda och lura är i vissa fall att det ska påverka opponentens 

intellektuella spänst och tankeförmåga, mer än vara direktriktad för att vilseleda 

motståndarens stridskrafter, och därigenom paralysera befälhavarens vilja att fortsätta föra 

striden. Att helt enkelt få motståndarens ledningsnod att ge upp sin kampvilja.
4
  

Vilseledning riktad mot Sverige kan genomföras genom informationsoperationer. En 

informationsoperation kan ske med metoder och medel som innebär exempelvis intrång 

och spridning av desinformation via internet och kommunikationsarenan. Därigenom 

aktualiseras denna studies ämne. Det relativt nya begreppet att uppnå målsättningar och 

effekter är genom så kallad hybridkrigföring. Hybridkrigföring förklaras i Militär 

strategisk doktrin som en blandning av reguljär krigföring, irreguljär krigföring, 

                                                           
1
 J. Latimer, Deception In War, The Overlook Press, New York, 2001, s.1 

2
 Försvarsmakten, Grundsyn informationsoperationer, M7739-350004, Försvarets bok- och blankettförråd, 

Stockholm, 2007, s.36; Försvarsmakten, Operativ Doktrin, M7739-354027, Försvarets bok- och blankettförråd, 
Stockholm, 2014, s.75 
3
 M. Lloyd, The Art of Military Deception, Pen &Sword Books Ltd, London, 1997, s. 1 

4
 Försvarsmakten, Handbok för Informationsoperationer, M7739-352014, Alfa Print Sundbyberg, Försvarets 

bok- och blankettförråd, Stockholm, 2008, s.14 
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kriminalitet, terrorism, sexuellt våld, modern teknik och krigföring via cyberrymden i ett 

operationsområde.
 5

  

Det är rimligt att anta att det förekommer olika former av vilseledning kontinuerligt mot 

Sverige och dess statsledning. Vid försvarsministerns Peter Hultqvist anförande under 

Folk och Försvar konferensen i Sälen 2016 gav statsrådet ett exempel på där vilseledning 

hade utövats, nämligen debatten om värdlandsavtalet med NATO
6
. Denna debatt uppfattar 

statsrådet genomsyrades av desinformation, felaktigheter, myter och ställde den retoriska 

frågan om vem som kan tjäna på det.
7
 Dessa olika former av vilseledning kan genomföras 

inom flera olika arenor så som exempelvis inom ekonomi, politiska etablissemanget, 

genom att förse media med felaktiga uppgifter, teknologiska bluffar som marknadsförs ut 

till industrin för att indikera att den egna staten eller företaget har en mer avancerad 

teknologi än vad man egentligen innehar, och militära skenmål som placeras ut för att 

påvisa en högre eller annorlunda militär styrka än vad man egentligen har. Olika 

myndigheter ansvarar inom ramen för sitt myndighetsutövande för att delge statsledningen 

korrekta underlag. Om exempelvis en central myndighet utsätts för vilseledning, kan delar 

av den totala myndighetsstrukturen påverkas negativt. Erfarenheter visar dock att aktörer 

som ägnar sig åt vilseledning kan utnyttja demokratiers frihetsideal och maktdelning 

mellan lagstiftare, beslutande högsta statsledning och självständiga myndigheter.
8
  

I denna studie avser begreppet vilseledning innefatta olika medvetna åtgärder som vidtas 

av en deceptör som är en utländsk motståndare, syftandes till att ge Sverige en felaktig 

verklighetsuppfattning. Syftet med att ge denna felaktiga verklighetsbild är att få 

vilseledningsobjektet att fatta beslut och agera på ett för deceptörens avsikter gynnsamt 

sätt. Begreppet vilseledningsobjekt kommer i denna studie att utgöras av landet Sverige 

som då blir utsatt för vilseledning. Begreppet deceptör är i denna studie den aktör som 

planerar och genomför vilseledningen. Dessa ovanstående begreppsdefinitioner är tagna 

                                                           
5
 Militärstrategisk doktrin, M7739-354028, FMV FSV Grafiska produktion, Stockholm, 2016, s.38 

6
 Försvarsdepartementet, Samförståndsavtal med NATO om värdlandsstöd, Riksdagen, 2014-09-04,  

http://www.regeringen.se/contentassets/c4f93c1e3479439c86f732a4b75b7a2b/samforstandsavtal-med-nato-
om-vardlandsstod-ds-2015_39.pdf , 2016-06-15  
7
 Försvarsministerns anförande vid Folk och Försvarkonferensen 2016-01-11, 

http://www.regeringen.se/tal/2016/01/tal-av-peter-hultqvist-pa-folk-och-forsvar-rikskonferens-2016/ , 2016-
06-14. 
8
 H. Furustig, B. Ljunggren och W. Unge, Skydd mot strategisk vilseledning del 1, Totalförsvarets 

Forskningsinstitut (FOI), FOI-R – 0294 – SE, ISSN 1650-1942, 2001, s.17 

http://www.regeringen.se/contentassets/c4f93c1e3479439c86f732a4b75b7a2b/samforstandsavtal-med-nato-om-vardlandsstod-ds-2015_39.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/c4f93c1e3479439c86f732a4b75b7a2b/samforstandsavtal-med-nato-om-vardlandsstod-ds-2015_39.pdf
http://www.regeringen.se/tal/2016/01/tal-av-peter-hultqvist-pa-folk-och-forsvar-rikskonferens-2016/
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ifrån Hans Furustig, Boris Ljungrens och Wilhelm Unges rapport Skydd mot strategisk 

vilseledning ifrån 2001.
9
 

Att med så få resurser som möjligt kunna påverka motståndarens uppfattning så att denne 

faktiskt fattar beslut dragna på det som falskeligen är presenterat för honom, är att ses som 

en lyckad vilseledning då deceptören skapar ett övertag i både resurser men även initiativ, 

och därigenom lättare kan uppnå önskad effekt. Således har uppsatsen en relevans och 

koppling till ledning och användande av militära stridskrafter och därigenom 

krigsvetenskap.
10

 

1.2 Problemformulering, forskningsfråga och syfte 

Denna uppsats ska studera Sveriges öppna uppfattning hur man kan motverka främmande 

makts strategiska vilseledning mot Sverige. Problemformuleringen tar sin utgångspunkt ur 

den svenska nationella uppfattningen för att motverka strategisk vilseledning inom 

informationsarenan. Källorna analyseras genom den amerikanska forskaren och 

teoretikern Barton Whaleys teorier kring vilseledning. 

 

Relevansen av denna studie anses vara stor då en allmän reflektion är att vilseledning som 

instrument används mer frekvent i olika staters maktutövning och krigföring. Utöver detta 

så är ämnet kopplat mot pågående försvarsplanering inom Försvarsmakten, och då primärt 

försvar mot hot ifrån cyberrymden
11

.  

 

Forskningsfrågan för denna uppsats är att undersöka hur den öppna svenska 

uppfattningens medvetenhet om strategiska vilseledningshot är, ställd med Barton 

Whaleys teorier. 

Studiens syfte är att öka kunskapen och fördjupa förståelse för den svenska beredskapen 

mot strategisk vilseledning, i form av främmande makts informationsoperationer. 

                                                           
9
 H. Furustig, B. Ljunggren och W. Unge, Skydd mot strategisk vilseledning del 1, Totalförsvarets 

Forskningsinstitut (FOI), FOI-R – 0294 – SE, ISSN 1650-1942, 2001, s.17 
10

 Försvarshögskolans definition av krigsvetenskap, Utbildningskatalog 2016-2017, Informationssektionen, 
2016, s. 29 
11

 Cyberrymden är den del av informationsmiljön som består av de sammanlänkade och av varandra beroende 
IT-infrastrukturer med tillhörande data och information. Den inkluderar internet, intranät, 
telekommunikationssystem, datorsystem samt inbyggda processorer och styrenheter, Militärstrategisk doktrin, 
M7739-354028, FMV FSV Grafiska produktion, Stockholm, 2016, s.32 
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1.3 Teori- och källmaterial 

Den teoretiska litteratur som undersökningen avser att använda sig av kommer att omfattas 

av bland annat The Art of Deception in Warfare (av Michael Dewar), Practice to Deceive 

(av BartonWhaley), Deception in war (av Jon Latimer), The art of Military Deception (av 

Mark Lloyd) samt Counter Deception; Principles and Applications for National Security 

(av Michael Bennet och Edward Waltz). 

Med hänsyn tagen till undersökningens problemformulering kommer indikatorer ur Barton 

Whaleys teorier att utgöra verktyg för att i den generaliserande analysen kunna undersöka 

källmaterialet.  

Källmaterialet för enkelfallstudien kommer att hämtas ifrån rapporter, artiklar och 

forskningsresultat från Styrelsen för Psykologiskt försvar (SPF), Kungliga 

Krigsvetenskapakademien (KKRVA) samt Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI). Dessa 

rapporter och artiklar är publicerade 1992, 2001, 2002 samt 2016. Tidsaspekten är 

intressant att reflektera över då den teknologiska utvecklingen inom bland annat 

informationsarenan har förändrats markant sedan publiceringstiden för de första rapporter 

1992 och fram till dagens datum 2016.  

Däremot anses metoder som är beskrivna i dessa rapporter fortfarande vara valida som 

robusta källor för en studie som denna, då undersökningen har studerat vetenskapliga 

artiklar och rapporter från 2016 och dessa är metodologiskt samstämmiga med källorna 

från 1992. Den metodologiska aspekten avseende i hur vilseledning genomförs har i 

grunden inte förändrats, det är framförallt vilka forum och vägar som vilseledningen tar 

som har förändrats. Metod och tillvägagångsätt för att genomföra en strategisk 

vilseledning av Sveriges statsledning bedöms bestå av generellt samma metoder då 1992, 

som nu 2016. 

SPF lades ner 2008 och sedan 2009 ansvarar MSB för en del av de uppgifter som tidigare 

låg på SPF.
12

 MSB ansvarar för samordningen av information till allmänheten och medier 

vid kriser och säkerställer att det finns tillgång till kvalitetssäkrad information som är 

                                                           
12

 Internet, MSB websida, http://www.sakerhetspolitik.se/Forsvar/psykologiskt-forsvar/ , hämtad 2016-06-30. 

http://www.sakerhetspolitik.se/Forsvar/psykologiskt-forsvar/
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samordnad mellan de ansvariga aktörerna, och som bidrar till ett högt förtroende hos 

medborgarna.
13

  

Källmaterialet från ovanstående öppna forskning, artiklar och rapporter är de som står till 

buds. Dessa får i denna studie anses utgöra grunden för Sveriges uppfattning om 

motåtgärder samt skydd mot vilseledning.  

1.4 Forskningsöversikt 

Källor avseende skydd och motåtgärder mot vilseledning, kan delas in i svenska samt 

internationella publicerade böcker, rapporter och artiklar. 

Exempel på publicerade böcker som avhandlar motåtgärder och skydd mot vilseledning är 

primärt engelsk och amerikansk litteratur så som Counterdeception Principles and 

Applications for National Security av Michael Bennett och Edward Waltz, Military 

Deception and Strategic Surprise av John Gooch och Amos Perlmutter och Toward a 

General Theory of Deception av Barton Whaley. Författarna till böckerna utgörs av 

forskare och doktorer som i olika prominenta sammanhang tjänstgjort vid analyssektioner 

i diverse underrättelseavdelningar knutna till de amerikanska och engelska 

Försvarsdepartementen. Huvudelen av författarna är av civil akademiskt ursprung, men 

har även tjänstgjort i krig och konfliktområden, då företrädelsevis på ledande befattningar 

inom militära underrättelsetjänsten.
14

  

Exempel på vetenskapliga rapporter som är skrivna inom motåtgärder mot vilseledning 

och relaterar till denna studie om just skydd mot vilseledning är, Counterdeception and 

The Operational Commander av Överstelöjtnant Philip A. McNair från den amerikanska 

armén, samt Deception Recognition: Rethinking the Operational Commander´s Approach 

av Denver E. McPherson från amerikanska Försvarsdepartementet.
15

  

Dessa författare ger en närhet till valt ämne och en vetenskaplig förankring till de tankar 

och teorier som presenteras i litteraturen och vetenskapliga rapporter. Här tar 

undersökningen hänsyn till de militär kulturella och moraliska olikheter som kan råda 

mellan exempelvis USA och Sverige. Att exempelvis intervjua en amerikansk och en 

                                                           
13

 Internet, MSB websida, https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Psykologiskt-forsvar/, hämtad 2016-06-
30. 
14

 M. Bennet och E. Waltz, Counterdeception Principles and Applications for National Security, Artech House, 
Norwood, 2007, s.20 
15

 D E. McPherson, Deception Recognition: Rethinking the Operational Commander´s Approach, Department of 
Joint Military Operations, Naval War College, Newport, 2010. 
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svensk officer om deras uppfattning rörande teorier om motåtgärder mot vilseledning, 

skulle sannolikt svaren bli olika. Denna studie avser att kontinuerligt förhålla sig till den 

internationella litteraturen utifrån ett svenskt småstat perspektiv och kontextuellt 

förhållningssätt, genom att ta ansats ifrån de skrivna styrdokument, rapporter och 

forskning som i denna undersökning utgör Sveriges uppfattning kring vilseledning. 

Ett problem som denna studie ska förhålla sig till är att författarna och teoretikerna som 

har lagt fram tänkandet och teorier om vilseledning är ifrån stormakter som USA och 

Storbritannien. De kan troligen antas vara skolade och formade tankemässigt i banor som 

präglas av de förutsättningar och ambitioner som en stormakt innehar. Detta speglar inte 

nödvändigtvis ett småstats förhållningssätt till utövande av vilseledning, men troligen 

speglar det likadana typer av tänkande kring motåtgärder. Skillnaden består i att det finns 

sannolikt olika tillgång till resurser för att planera och genomföra vilseledning mellan 

småstat och stormakt, men däremot får det anses att småstat och stormakt troligen har mer 

gemensamt med varandra avseende sitt sätt att tänka kring hur de ska skydda sig mot 

vilseledning.  

Om vi vänder blicken mot vårt svenska forskningsläge och ser hur den svenska 

uppfattningen kring vilseledning presenterats, har KKRVA publicerat flera artiklar med 

författare som diskuterar ämnet vilseledning kopplat mot militärt överfall mot Sverige 

samt dagens gråzons problematik avseende hybridkrigföring och användandet av 

vilseledning och bluff inom detta. En av dessa författare är Ulrik Franke som i sin text 

Säkerhetspolitik i informationssamhället, studerar informationsarenan och dess påverkan 

på säkerhetspolitiken. I denna text belyser Franke både de positiva effekterna av en hög 

informationsspridning med sociala medier och överföring via internet, men även de 

negativa effekterna som att informationen får ett eget liv och alla försök till att 

inomstatligt hämma eller censurera tillgången till denna information ifrån landets 

statsmakt, anses som ett försök till censur och skapar frustration hos allmänheten.
16

  

En annan författare Anders Westberg, skriver i sin artikel Det strategiska överfallet: 

överraskning och vilseledning om skyddet av Sverige i händelse av ett militärt strategiskt 

överfall. Att principen överraskning i detta överfall, föregås av vilseledning och på vilket 

sätt Sverige skulle kunna förbereda sig på att undvika att bli överraskat. Författaren 

                                                           
16

 U. Franke, Säkerhetspolitik i informationssamhället, Kungliga Krigsvetenskapsakademin Handlingar och 
Tidskrift, nummer 1/2015, Carl Deléns Tryckeri, Stockholm, 2015, s.73 
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beskriver detaljerat vilka beståndsdelar som ingår i ett tänkt strategiskt överfall mot 

Sverige och belyser de metoder och tillvägagångsätt som är nödvändiga för att kunna 

genomföra en lyckad vilseledningsoperation. Detta som ett led i att lyckas med ett 

strategiskt överfall mot Sverige. Författaren understryker att med de begränsade resurser 

som Sverige har till förfogande behöver vi bli bättre på indirekta metoder visavi de direkta 

metoderna. Om dessa principer nyttjas rätt kan överraskning och vilseledning ge oss 

avgörande fördelar i händelse av en väpnad konflikt.
17

   

Exempel på tidigare vetenskapliga rapporter som belyser svenskt hotmedvetande och 

motåtgärder mot vilseledning är Skydd mot strategisk vilseledning av Hans Furustig, Boris 

Ljunggren och Wilhelm Unge, Som en saga; lögnen som maktmedel av Gunnar Sjöstedt, 

Vilseledning på internet av Gunnar Sjöstedt och Paula Stenström. Författarna är ifrån FOI 

och som på uppdrag av Sveriges regering, författat och genomfört en forskningsansats 

avseende vilka skydd som finns mot strategisk vilseledning. Det andra exemplet är 

författat av en dåvarande forskningschef vid Utrikespolitiska Institutet (UI) tillsammans 

med en forskningsassistent vid FOI.  Dessa svenska vetenskapliga rapporter och studier 

anses utgöra Sveriges öppna syn och skydd mot vilseledning, då de är samstämmiga med 

artiklar och rapporter avseende vilseledning som metod, som är skrivna i dagens läge. 

Ovanstående rapporter är undersökningens primärkällor som ska analyseras med stöd ur 

Whaleys teorier kring vilseledning. 

Det råder omfattande tidigare studier och forskning kring begreppet vilseledning, dess 

principiella innebörd och reella nytta i olika historiska perspektiv och situationer. En 

författare som har behandlat ämnet tillsammans med Susan Stratton Aykroyd, är Barton 

Whaley som i sin Practise to Decieve: Learning Curves of Military Deception Planners 

från 2016 radar upp en mängd fallstudier där militär vilseledning har haft stort positiv 

påverkan på de militära operarationer som beskrivs. Boken syftar till att användas som 

handbok eller referens litteratur för underrättelse- och militär personal.
 18

 

Barton Whaley anses vara den ledande teoretikern inom området vilseledning, och 

publicerade en vetenskaplig artikel i Journal of Strategic Studies som belyser en generell 

teoribildning kring principen vilseledning. I denna artikel tar författaren även upp och 

                                                           
17

 A. Westberg, Det strategiska överfallet: överraskning och vilseledning, Kungliga Krigsvetenskapsakademin 
Handlingar och Tidskrift, nummer 1/2016, Carl Deléns Tryckeri, Stockholm, 2016, s.92 
18

 B. Whaley och S. Stratton Aykroyd, Practise to Deceive: Learning Curves of Military Deception Planners, Naval 
Institute Press, Annapolis, 2016. 
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diskuterar motåtgärder i syfte att kunna öka förmågan att upptäcka och förhindra 

vilseledning. Detta definieras som Counter Deception
19

 och innefattar flera teoretiska 

indikatorer som kan användas metodmässigt i syfte att upptäcka att man är utsatt för 

vilseledning.  

Ovanstående litteratur utgör en bra grund för inläsning avseende ökad kunskap och 

förståelse för vad vilseledning innebär och definitioner av begreppet. Det dessa källor 

däremot inte tar upp och behandlar, är mer moderna sätt att ansätta vilseledning som 

exempelvis genom hybridkrigföring. Det som saknas i de tidigare redovisade författarnas 

litteratur är det allomfattande perspektivet avseende att använda både politiska, 

ekonomiska, industriella och militära verksamhetsområdena för att vilseleda. Tyvärr 

nämner ingen av de ovanstående författarna något om de mer allomfattande perspektiven 

som kan tas i syfte att påverka statsledningar. 

Att betrakta vilseledning som en del av en strategisk överraskning behandlar John Gooch 

och Amos Perlmutter i sin bok Military Deception and Strategic Surprise där redaktörerna 

samlar prominenta forskare, teoretiker och dess text kring principen vilseledning och 

diskuterar och analyserar ingående faktorer och dess betydelse inom ramen för en 

strategisk överraskning.
20

 

Flertalet studier och böcker inom detta ämne avhandlar Sovjetunionen och Rysslands 

konceptuella synsätt och användande av vilseledning. Det intressanta i dessa studier är att 

både Sovjetunionen under sin tid, och nu Ryssland, anser att vilseledning är ett instrument 

för att lyckas och använder denna princip regelbundet. Att vilseledning som metod är en 

del av den ryska resursen i sitt sätt att föra krig är de relativt öppna med. Studierna i den 

ryska Maskirovka
21

 principen belyser användandet av vilseledning under andra 

världskriget och även under kalla kriget perioden 1960 till 1990 talet. Den studie som kan 

anses ligga som grund för den analytiska ansatsen är Christopher Jones artikel Soviet 

Military Doctrine as Strategic Deception: An Offensive Military Strategy for The defence 

of the Socialist Fatherland, där författaren analyserar Sovjetunionens medvetna 

                                                           
19

 Samlingsbegrepp för funktionaliteten att motverka och förhindra vilseledning. ”Anti-vilselednings koncept” 
som begreppsmässigt ursprungligen är framtaget 1968 av Dr William R. Harris. 
20

 J. Gooch och A. Perlmutter, Military Deception and Strategic Surprise, Frank Cass & CO, London, 1982. 
21

 Begreppets innebörd och definition är ryskt (och andra satelitstater ifrån tidigare Sovjetunionen) sätt att 
genomföra vilseledning. Denna vilseledning omfattar både militär och politisk perspektiv och tillvägagångsätt, 
som syftar till att maskera, lura eller bedra åskådaren för att uppnå sina egna mål och syften. Definitionen är 
hämtad ifrån internet http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/maskirovka , 2016-06-14. 
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vilseledning från 1962 till 1988. Maskirovka användes till att både skapa osäkerhet hos 

motståndare, men även osäkerhet och hot mot de allierade till Sovjetunionen. Syftet med 

den strategiska vilseledningen var primärt enligt författaren att avskräcka väst och NATO 

att påverka och anfalla östblocksstater, då det under denna period var en ständig 

kapprustning mellan NATO och östblockets Warszawapakt, och hotet om användandet av 

kärnvapen ständigt präglade världsbilden.
22

 

Att vilseledning fortfarande är aktuellt som verktyg för ryska intressen beskrivs i den 

finska rapporten Fog of Falsehood: Russian Strategy of Deception and the Conflict in 

Ukraine av Katri Pynnöniemi och András Rácz. Rapporten är ifrån det finska 

Utrikepolitiska Institutet och analyserar rysk propaganda och vilseledning genom 

desinformation med bäring mot den pågående konflikten i Ukraina. Här påvisar författarna 

att Ryssland använder sig av i stort likadan typ av vilseledning, propaganda och 

desinformation som Sovjetunionen använde sig av. Ryssland använder sig av exempelvis 

politiska, mediala, ekonomiska och militära kanaler för att aktivt framhäva sina 

vilseledningar, och tvingar således in sin motståndare i en obalanserad och defensiv 

position. Detta sker innan några militära stridigheter hunnit bryta ut, och skapar det 

övertag som eftersträvas i att nå de ryska målen utan att behöva avlossa ett enda skott.  

Författarna slår här fast att detta är själva kärnan i vad rysk strategisk vilseledning handlar 

om.
23

 Sett ur vårt svenska perspektiv får det anses som rimligt att Ryssland även utövar 

vilseledning mot Sverige och svenska intressen, vilket gör ovanstående författares 

konstaterande mer intressant, då de understryker att Ryssland i stort övertagit 

Sovjetunionens vilseledningsmetodik. Detta trots att Ryssland nuförtiden exempelvis har 

oberoende mediebyråer med mera. 

Att bedra, lura och vilseleda i samband med utövande av krigföring, är troligen en lika 

gammal metod som krigföring i sig självt. Det är ett effektivt och potentiellt högt 

mervärde om deceptören lyckas med sin vilseledning, då resultat av vilseledningen kan 

uppnås relativt fort i ett förlopp. Grader Kalin genomför en omfattande kategorisering och 

indelning av olika militära vilselednings metoder och tekniker i sin studie A Taxonomy of 

Deception Based Actions in War. I denna studie belyser Kalin de potentiella insteg och 
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Socialist Fatherland, The Journal of Slavic Military Studies, 09/2003, Volym 16, nummer 3. 
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möjligheter som en militär beslutsfattare kan ha med i åtanke vid sin operativa planering. 

Detta syftar till att som militär beslutsfattare använda vilseledning mer frekvent och på ett 

mer adekvat, korrekt och optimalt sätt. Utöver denna kunskapsbyggande avseende 

proaktiva operationsplaneringar, så syftar även den nyförvunna kunskapen till att kunna 

skydda sig själv och egna styrkor mot vilseledning.
 24

 

Avslutningsvis har sökningar inte kunnat identifiera en studie eller teoretiska/ doktrinära 

metoder och tekniker för att genomföra, och å andra sidan motverka, vilseledning mot den 

öppna svenska nationella policyn och uppfattning. Här i detta identifierade vetenskapliga 

tomrum avses denna undersökning att få sin yta och roll i nuvarande forsknings- och 

undersökningsläget. 

2. METOD  

2.1 Metodbeskrivning 

Den metod som undersökningen avser att använda är en enkelfallstudie med fyra 

analysenheter och en teorikonsumerande ansats avseende principen vilseledning.  

Sverige utgör fallstudien med fyra ingående analysenheter som består av öppna 

publicerade forskningsrapporter och artiklar. Undersökningen ska jämföra den öppna 

publicerade uppfattningen om skyddet av svensk statsledning mot vilseledning genomförd 

av främmande makt, mot Whaleys teorier. 

Tekniken för undersökningen utgörs av litteraturstudier med kvalitativ textanalys och en 

deduktiv analysmodell. Undersökningen avser att studera den öppna svenska nationella 

policyn mot bakgrund av teorin om vilseledning. Litteraturstudier genomförs baserad på 

en kvalitativ analys av meningsinnehåll och tolkning av text samt översättning av 

litteratur. 

Inledningsvis avser undersökningen att studera de svenska centrala styrningar och policy 

som råder avseende skydd och mental beredskap mot just vilseledning i syfte att klarlägga 

nivå och omfattning av styrning. Därefter avser undersökningen att studera vilka teorier 

som finns angående vilseledning. Ett flertal av teorier belyses, men en teori tas ut som 

motsvarar en småstats situation. Detta görs i syfte för att sträva efter spegling av den 
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svenska kontexten, och därigenom kunna applicera teorin mot källorna. Därefter 

analyseras källorna med stöd av ett framtaget analysverktyg. Kriterierna i detta 

analysverktyg är tagna ur vald teori. Avslutningsvis redovisas diskussion samt dragna 

slutsatser och återknyts mot vald problemformulering. 

2.2 Metoddiskussion 

För att på ett vetenskapligt sätt närma sig frågeställningen har denna studie valt att 

använda sig av en kvalitativ ansats, i kombination med en enkelfallstudie av Sverige och 

fyra ingående analysenheter som utgörs av svenska forskningsrapporter och artiklar. Att 

metoden enkelfallstudie har valts är med anledning tagen till det reella nutida 

säkerhetshotet mot Sverige i form av vilseledning, samt även till den begränsade 

tillgången på empiri avseende strategiskt skydd mot vilseledning från andra nationer.  

Studiens kvalitativa data inhämtas genom litteraturstudier och behandlas efter insamling. 

Med hänsyn tagen till att litteraturen avseende teoribildningen är skrivna på engelska 

genomförs tolkningar av begrepp och påståenden som översätts till svenska i de fall då 

ingen svenskt begrepp motsvarar det engelska. Denna studie ser att det är av vikt att kunna 

inneha en flexibilitet i tolkningen av datan, så att exempelvis teorier som är publicerade ur 

ett engelskt eller amerikanskt perspektiv, kontextuellt kan överföras och appliceras på en 

svensk verklighet. Detta sker med hjälp av tolkning och förståelse av texterna genom 

specifikt ovan nämnd tolkningsflexibilitet. 

Givet vid handen att studien vill undersöka samband avseende målsättningar med det 

svenska hotmedvetandet och vad teorierna säger om tillvägagångsätt för vilseledning, 

anser författaren att en kvalitativ ansats är lämplig. 

En förutsättning för detta arbete är att undersökningen inte ska sekretessklassas, därför tar 

studien sin utgångspunkt i att använda öppen litteratur, rapporter, artiklar och direktiv. 

Undersökningen avser att studera och analysera generella företeelser, allmänna styrningar 

och direktiv, och inte beröra specifika detaljer hur Sverige som statsmakt har skyddat sig.  

Teorier om vilseledning får emellertid kritik för att vara svåra att applicera och tillämpa på 

andra statsledningar än de amerikanska och engelska. Denna svårighet angrips genom en 

djupare analys av teorin för att se vilket som är dess viktigaste budskap. Tolkningen av det 

viktigaste budskapen skall om möjligt motiveras och stärkas med annan forskning för att 

öka validitet. Detta sker genom en jämförelse med andra teoretiker och dess publicerade 
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teorier, syftandes till att påvisa att vald teori är den mest ansedda och vedertagna att 

användas inom denna undersökning. 

Genom ett vetenskapligt angreppssätt med en tydlig kondensering av teori och spårbarhet 

till källor läggs grunden för att studien skall kunna upprepas. Att studien kan upprepas av 

andra är grunden för en hög reliabilitet. 

2.3 Avgränsningar  

Det nationella beredskapsläge som studien tar sitt ursprung ifrån är att Sverige som land 

befinner sig i fred. Grundberedskap gäller och de centrala myndigheterna verkar inom 

normalrutin på en daglig basis. Motivet till denna avgränsning är att möta syftet med 

undersökningen och studera den svenska statsledningens teoretiska beredskap och skydd 

mot en främmande makts strategiska vilseledning i grundberedskap. Vid kris och krig 

råder det andra beredskapsgrader samt andra vidtagna åtgärder och framförallt en ökad 

medvetenhet i den svenska statsledningen och dess myndigheter i att vilseledning kan 

förekomma. Denna studie avser undersöka denna medvetenhet och beredskap i fredstid. 

Studien kommer att avgränsa sig till att stödja sig på Totalförsvarets Forskningsinstituts 

rapporter om Skydd mot strategisk vilseledning
25

, samt Styrelsen för psykologiskt försvars 

forskningsrapporter om Vilseledning på internet
26

, Lögnen som maktmedel; 

sårbarhetsproblem och motåtgärder
27

 och artikeln Det strategiska överfallet: 

överraskning och vilseledning
28

 som den samlade svenska uppfattningen om motåtgärder 

och skydd mot vilseledning. Utöver detta har rapporter och artiklar från 2015-2016 

studerats och jämförts med ovanstående, i syfte att säkerställa validitet. 

Undersökningen tar sin utgångspunkt i att en utländsk aktör påverkar Sverige med 

vilseledning. Således kommer studien inte att behandla inhemska försök till att utöva 

vilseledning mot svenska centrala myndigheter och statsledning. 

                                                           
25

 H. Furustig, B. Ljunggren och W. Unge, Skydd mot strategisk vilseledning del 1 och 2, Totalförsvarets 
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3. TEORI  

Vilseledning är en del av missuppfattningar då människan i regel inte utgår per automatik 

från att den har blivit lurad eller vilseledd. Således blir vilseledning ett psykologiskt 

fenomen som innebär att den riktas mot hjärnan på de människor deceptören avser 

vilseleda.
29

 Sättet detta sker på är via kanaler
30

 så som exempelvis media, diplomater, 

olika typer av tekniska sensorer samt även mänskliga källor. Vilseledningen realiseras 

genom fysiska eller psykiska åtgärder först då sinnet på vilseledningsobjektet är övertygat 

om att det inte råder några osäkerheter om att detta är rätt åtgärd eller rätt beslut att ta. Då 

tar vilseledningsobjektet beslutet i god tro. Människans hjärna strävar efter att minimera 

och utesluta osäkerhetsfaktorer, vi vill gärna ha rätt och söker därefter faktorer som kan 

bekräfta det vi vill se och uppfatta, vilket skapar en god möjlighet för en deceptör att 

projicera en falsifierad och simulerad bild in i detta tomrum, för att uppnå sina syften med 

vilseledningen.
 31

 

3.1 Teori kring vilseledning 

I detta kapitel avser studien att redogöra och diskutera kring de två mest ansedda 

teoretikerna inom detta område, Michael Dewar och Barton Whaley. Syftet med detta är 

att skapa bredd och djup avseende kunskap om övriga teorier kring vilseledning. Whaleys 

teori ligger till grund för Dewars principer och därför avses även dessa att redovisas då de 

är i harmoni med Whaleys teori. Utöver detta kommer även en generisk modell av 

informationsflöde inom en vilseledningsoperation att redovisas. Detta syftar till att ge en 

bredare vy och en teoretisk översikt kring hur vilseledning kan genomföras, samt vilka 

kanaler som användas i samband med detta. 

Barton Whaley teorier utgår ifrån att varje vilseledningsakt omfattar simulerade och 

dissimulerade åtgärder. Dessa två kategorier av åtgärder genomförs simultant och sker 

samtidigt med varandra. Med dissimulering menas att dölja sanningen, det sanna. Med 

simulerade åtgärder menas att man framhäver det falska, det deceptören vill att 

vilseledningsobjektet ska tro på och skapa sig en sanning kring. Enligt Whaley finns det 

endast tre sätt att dölja sanningen på och tre att framhäva det falska. Ingen vilseledning 

                                                           
29
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sker där något enbart är bara simulerat (framhäver det falska) utan att något annat 

samtidigt är dissimulerat (döljer det sanna) enligt Whaley.
32

 

Figur 1 Barton Whaleys teori kring strukturellt tänkande avseende vilseledning
33

 

        VILSELEDNING (Förvränga det verkliga) 

 

 

Dissimulering  

(Döljer det verkliga/sanna) 

Simulering 

(Framhäver det falska) 

Maskering 

-Döljer sin egna karaktäristiska drag/egenskaper. 

-Anpassar vald karaktär/ egenskaper i syfte att 

smälta in. 

-Osynliggöra det verkliga. 

Imitering 

-Kopierar annans karaktäristiska drag och 

egenskaper. 

-Imiterar och härmar  normalbild, i syfte att inte 

sticka ut. 

Förändra 

-Lägga till eller ta ifrån karaktärer för att förnya 

gamla eller normalisera nya. 

-Förklädnad 

Nyskapande 

-Skapar nya karaktäristiska drag/ egenskaper  för att 

skapa ny normalbild 

-Skapar nya egenskaper och ny normalbild 

Förblinda/ Förvirra  

- Adderar gamla eller lägga till alternativa 

egenskaper för att sudda ut gammal normalbild 

,och minska dess trovärdighet 

 

Locka iväg  

-Skapar alternativa karaktäristiska drag/ egenskaper 

-Alternativt normalbild som presenteras 

-Den framhävda normalbilden lockar intresset och 

framstår som trovärdig. 

 

Barton Whaley anses vara den ledande teoretikern inom ämnet, och hans konceptuella 

tänkande ligger till grund för fler efterkommande teoretikers publicerade arbeten inom 

principen vilseledning
34

 .  

Dewars tänkande kring utövande av militär vilseledning består av sex principer. Dessa 

principer syftar till att kunna förstå de rudimentära byggstenarna för att planera och 

genomföra vilseledning. Principer lutar sig mot idén om att dölja sina intentioner i enlighet 

med Whaleys teori. Inom krigföring handlar det ofta om att kunna överraska sin 

motståndare och att faktiskt göra det oväntade. Att då uppnå överraskning genom att dölja 
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sina intentioner för motståndaren, blir att till en viss grad lura eller vilseleda motståndaren 

att tro något annat.
35

 

Dewars principer kring vilseledning är en utveckling och mer beskrivande i text av 

Whaleys modell avseende faktorerna att dölja sanningen och samtidigt framhäva den 

projicerade uppfattning som deceptören vill att vilseledningsobjektet ska uppfatta som 

trovärdig. Därför är det i denna studie intressant att även redovisa Dewars principer i syfte 

att ge Whaleys modell fler nyanser i förståelse kring teorier om vilseledning. 

De principer som Dewar menar ska finnas med planering av vilseledning, är först att en 

vilseledningsoperation kräver en mycket nogsam kontrollerad och koordinerad central 

ledning. Detta beror enligt Dewar på att vilseledning måste ledas på ett adekvat sätt för att 

undvika att egna förband blir förvirrade och kanske i viss mån även de vilseledda. Utöver 

detta så syftar principen till att öka säkerheten kring vilseledningen genom en högre 

operationssekretess och kontroll av medvetenhet inom de egna leden. Med dessa grunder 

lagda skapas det en säkrare och mer kontrollerad operationsmiljö, där koordinering och 

samordning av vilseledningen kan utövas på ett mer säkert och effektivt sätt.
36

 

Den andra principen belyser vikten av noggranna förberedelser. Att i planeringen inför en 

vilseledningsoperation vara ytterst noggrann med analysen av sitt vilseledningsobjekt. 

Genom att sträva efter att kunna förutse eventuella reaktioner eller motreaktioner som 

vilseledningsobjektet sannolikt kommer att ta, ökar även chansen att vilseledningen lyckas 

då dessa kan inarbetas i planen.
37

 

Den tredje principen som Dewar beskriver innebär att vilseledningen aldrig får bryta 

normalbilden för vilseledningsobjektet. Den som utsätts för vilseledning ska aldrig 

detektera att den är utsatt för vilseledning, det ligger i begreppets natur. Att då påverka 

den normalbild som vilseledningsobjektet ser (eller vill och hoppas på att se), kommer 

sannolikt att dra till sig uppmärksamhet och eventuellt äventyra vilseledningen i sig.
38

 

Den fjärde principen innebär att presentera för vilseledningsobjektet felaktiga indikatorer, 

för att skapa en uppfattning om verkligheten som är simulerad och förhoppningsvis i 

slutändan att åtgärder vidtas på denna projicerade felaktiga uppfattning. Dessa medvetna 
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injicerade indikatorer ska enligt Dewar komma ifrån så många sensorer hos 

vilseledningsobjektet som möjligt för att skapa en tillförlitlighet och trovärdighet hos 

mottagaren som ska vilseledas. Här måste dessa falska indikatorer vara av sådan nivå av 

trovärdighet att vilseledningsobjektet verkligen nappar på dem, annars ignoreras dessa och 

effekten utgår.
39

 

Den femte principen handlar om tid. Genomförande i tid då vilseledningen ska ske måste 

vara nogsamt analyserad och planerad så att vilseledningsobjektet framförallt är mottagligt 

för desinformation, samt även ges möjlighet att kunna bearbeta och börja tro på den 

samma. En forcerad vilseledning kan leda till att hela bedrägeriet lättare kan upptäckas 

och om inte tid ges för att låta desinformationen verka in, tappar vilseledningen sitt syfte.
40

 

Den sjätte och sista principen enligt Dewar är vikten av att vidmakthålla sekretessen kring 

att deceptören faktiskt planerar eller genomför vilseledning. Vetskapen om att det 

försiggår en vilseledning får inte nås till objektet som utsätts för vilseledning, dock måste 

riktad och särskild utdragen information delges i syfte att förse vilseledningsobjektet med 

desinformation. Då sker detta genom en kontrollerad och koordinerad central ledning.
41

 

Om vi ska föra en diskussion kring ovanstående principer som presenteras av Dewar, kan 

dessa principer förefalla rudimentära och självklara och på flera sätt möjligen beskriva de 

grundläggande principer som vi till vardags använder omedvetet, utan att ta notis om det. 

Men ur ett krigföringsperspektiv blir dessa principer synnerligen intressanta, då det 

troligen kommer att forma den militära operationsplaneringen i dess helhet. Aspekter som 

att medvetet plantera noga utvald desinformation via flera av motståndarens sensorer, 

synkroniserat i tid för att verka trovärdigt och inte bryta normalbilden ställer höga krav på 

precision och samordning inom staben hos deceptören.  

För att förstå det grundläggande tillvägagångsätt i vilseledningsoperationer har Michael 

Bennett och Edward Waltz konstruerat en rudimentär modell som beskriver 

informationsflödet inom en vilseledningsoperation. Modellen tar sin grund i Whaleys teori 

om simulering och dissimulering (dölja sanningen och framhäva projiceringen) och är 

presenterad i en översiktligt schematisk modell. De kanaler som är beskrivna i modellen är 

intressanta då de representerar generiska vägar som vilseledningen tar. Således borde 
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dessa kanaler utgöra mål för vilseledningen och därigenom i teorin mer utsatta. Kanalerna 

i figur 1 är beskrivna så som; mediasektorn, diplomater, mänskliga källor, tekniska 

sensorer och försvarssektorn. 

Figur 2 Bennett och Waltz generiska modell av informationsflödet inom ramen för en 

vilseledningsoperation.
42

 

 

Ovanstående figur visar schematiskt och generiskt hur vilseledningsoperation kan planeras 

och genomföras. Genom att initialt ha en tydlig målsättning med vilseledningen i 

kombination med en distinkt önskad sluteffekt kan metoder och kanaler väljas med 

omsorg och anpassat till vilken teknik och kanaler som ska användas när och på vilket sätt. 

I initieringen ingår även en noggrann analys av det normala flödet i de kanaler som finns, 

så att inte normalbilden bryts och deceptören får problem med att dölja den reella 

sanningen.
43

 

Denna analys går ut på att säkerställa att den simulerade uppfattning som deceptören vill 

plantera i system, som inte får sticka ut för mycket och därigenom avvika ifrån 
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normalbilden till den grad, att vilseledningsobjektet inte anser att den simulerade 

uppfattningen är trovärdig, och således inte behandlar den.
44

 Då är det rimligt att anse att 

konceptet initialt faller helt och utöver det faktum att initiativet för deceptören att vilseleda 

helt gick förlorat, får man även anse att det förefaller rimligt att vilseledningsobjektet efter 

upptäckt att de har blivit vilseledda, troligen är mer uppmärksammade på denna risk igen. 

Således minskar, om inte troligen rent av omöjliggörs, chanserna att återupprepa en 

simulerad verklighet för detta vilseledningsobjekt igen. 

3.2 Operationalisering 

Denna undersökning har för avsikt att operationalisera studien genom att använda Sverige 

(småstat) som enkelfallstudie, med de samlade rapporter och forskning som den 

gemensamma svenska uppfattningen som analysenheter. Genom att applicera de två 

huvudfaktorer samt sex underliggande indikatorer ur Whaleys teori avseende vilseledning, 

beskriva på vilket sätt dessa har präglat skyddet av Sverige avseende vilseledning .  

Studien tar sin utgångspunkt i de två forskningsrapporter som är publicerade av FOI, en 

artikel från KKRVA samt två rapporter från SPF. Dessa får i denna studie representera 

Sveriges gemensamma uppfattning i skydd mot vilseledning. Genom att undersöka hur 

Whaleys två huvud- och sex underliggande indikatorer enligt hans teori inom vilseledning 

påverkar dessa fyra analysenheter, avser undersökningen att kunna se hur väl 

omhändertaget Whaleys faktorer är omhändertagna i Sveriges uppfattning mot 

vilseledning. De indikatorer som är inkluderade i analysverktyget nedan i figur 3, är 

indelade i två kategorier.  

Den första kategorin är att dölja sanningen (dissimulerade) genom de tre beskrivna 

åtgärderna maskera, förändra och förvirra verkligheten för att uppnå sina syften. Den 

andra kategorin som simultant pågår vid sidan av att dölja sanningen är att framhäva 

(simulera) det falska som deceptören vill att vilseledningsobjektet ska tro på och finna 

tillförlitligt. Inom denna kategori finns det tre beskrivna åtgärder imitera, nyskapa och 

locka. Undersökningen kommer att operationaliseras genom att fortlöpande i texten 

studera den svenska uppfattningen utifrån Whaleys sex indikatorer
45

. Indikatorerna är 

kursiverade i de efterföljande kapitlen, i syfte att tydliggöra dess påverkan. Slutligen 
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genomförs en sammanfattande diskussion och därigenom en ansats att besvara 

problemformuleringen. 

Figur 3 Analysverktyg för operationalisering av undersökningen.  
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4. SVENSKT SKYDD MOT STRATEGISK VILSELEDNING 

Författarna i detta kapitel är ifrån FOI, SPF, UI och Försvarsmakten genom KKRVA. I de 

tre första underkapitlen presenteras rapporter som är publicerade på uppdrag av den 

svenska Regeringen. I det sista underkapitlet presenteras en artikel som har skrivits av en 

officer i Försvarsmakten och publicerats i KKRVA tidskrift. Dessa svenska vetenskapliga 

rapporter och en artikel anses utgöra Sveriges öppna syn på medvetenheten om hot 

avseende vilseledning. Dessa rapporter och artiklar sträcker sig ifrån 1992 fram till 2016, 

och är denna undersöknings primärkällor.  

4.1 Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) Lögnen som maktmedel 

Styrelsen för psykologiskt försvars (SPF) huvudsyfte med denna rapport är att ge en 

konkret föreställning om hur påverkansoperationer riktade mot Sverige kan gestalta sig i 
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verkligheten.
46

 Detta sker genom en ansats att utvärdera hur sårbart Sverige är avseende 

framförallt psykologiska operationer som är specifikt är riktade mot Sverige.
47

 Rapporten 

är publicerad 1992 och definierar psykologiska operationer som desinformation från en 

sändare i ett land, till en mottagare i ett annat land
48

. Vidare är definitionen av begreppet 

desinformation enligt SPF, en parts kontroll eller manipulation av informationsflödet 

destinerade till en annan i syfte att påverka den senares attityder, vetande och 

verklighetsuppfattning.
49

  

I dessa fall överensstämmer SPF begreppsförklaring om psykologiskt försvar med 

Whaleys begrepp om simulering och dissimulering
50

, där exempelvis deceptören påvisar 

och framhäver den falska bilden, fast inom en imiterad kontext som för 

vilseledningsobjektet uppfattas som den redan tidigare kända karaktäristiska dragen och 

normalbild, trots att den är nyskapad fast med andra egenskaper. Detta sker simultant som 

deceptören döljer det verkliga genom att maskera, förändra eller helt enkelt förblinda 

vilseledningsobjektets förmåga eller ambition att uppmärksamma anomalin. Deceptören 

manipulerar således, för vilseledningsobjektets, upplevda normalbild i syfte att nå sina 

vilseledande mål samt vinna effekt. 

Denna forskningsrapport tar sitt avstamp i att skapa en teoretisk modell för att kunna 

utvärdera hur sårbart Sverige egentligen är mot manipulation. I rapporten används 

begreppet psykologisk krigföring under fredstid
51

 , och är i denna studie likställt 

innebördmässigt med vilseledning, då det är rimligt att konstatera att inom psykologisk 

krigföring ingår vilseledning. För att kunna starta denna analys behöver SPFs rapport 

identifiera vilka hot som föreligger av sådan karaktär att genomförande av dem skulle 

innebära säkerhetspolitiska implikationer. Det är problematiskt att studera genomföranden 

och utfall av vilseledningsoperationer då de i regel endast blir synliga ifall de misslyckas.   

SPFs rapport försöker komma runt detta problem genom att konstruera ett antal teoretiska 

scenarion som i sin princip har genomförts i realiteten internationellt, men inte mot 
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Sverige.
52

  Även denna rapport får använda sig av generella konstateranden och slutsatser 

då det konkreta i fallen är i sig konstruerade, men metodologiskt och principiellt 

överensstämmande. Att en vilseledning kan slå mot hela samhället är beroende på 

deceptörens målsättning och ambition med operationen. I SPFs rapport behandlas 

sårbarhetsproblemen genom fem nivåer i samhället. Dessa nivåer är individen, 

smågruppen, Stor-gruppen, det nationella systemet och slutligen yttre relationer.
53

 

I den första nivån avses bedömning av sårbarheten hos individen avseende motståndskraft 

mot vilseledning, där det primära motivet till att närma sig en individ kan vara att få 

individen att påverka relationer och influera andra som i sin tur kan delta i påverkandet av 

fler. Sårbarheten består i att en lyckad vilseledning av en individ kan i slutändan ge 

resultat i att det skapas en opinion hos flera självständiga individer och därigenom vidare i 

större grupper, att imitera deceptörens uppfattningar eller etablera och skapa nya 

uppfattningar i frågor som rör samhället och dess medborgares opinion.
54

 

Den andra och tredje nivån behandlar grupper där mindre och större konstellationer av 

individer har en relation och mer eller mindre har en interaktion och ständig influerar 

varandra. De sociala, ideologiska och kulturella miljöerna skapar en sårbarhet för en 

potentiell infiltration och placering av inflytelseagenter vars uppgift är att enligt Whaleys 

teori, utgöra en kanal
55

 in och sprida den imiterade eller nyskapa den verklighet som 

deceptören vill att vilseledningsmålet ska ta som sanning. 
56

 Problematiken och 

utmaningen med detta är att genomföra vilseledningen på ett trovärdigt sätt, så att inte den 

förvrängning av verklighet som deceptören avser att plantera, förkastas som osanning.  

Denna utmaning beskriver SPFs rapport som en sårbarhet på grund av att i dessa 

konstellationer av grupper inom olika områden blir det således svårt att hejda eller 

omvända uppfattningar och sanningar, då de väl har spritts och delgetts av individer och 

medlemmar i gruppen som anses som trovärdiga. Därför kan det konstateras att det är 

viktigt, som nämnts tidigare i denna studie, att använda egna mänskliga källor i 
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kombination med egen framskjuten inhämtning/ aktivitet, i syfte att motverka deceptörens 

sätt att etablera och plantera vilseledning. 

Den fjärde sårbarhetsnivån innefattar organisationer. Det finns en mängd olika 

organisationer som företräder olika frivillige förbund, som är knutna till Försvarsmakten, 

intresseorganisationer av olika slag, religiösa samfund med mera. SPFs rapport har valt att 

se analysen ur en tillträdessårbarhets perspektiv, som i allmänhet innebär att 

bedömningen stödjer sig på hur lätt eller svårt det är att få tillträde in i organisationerna.
57

 

Detta innebär att det i teorin är svårare för en deceptör att infiltrera ett departement eller en 

myndighet, än ett frivilligeförbund där antagning in i organisationen sker mer 

välkomnande och transparent, där det inte ställs några högre krav på redovisning av vem 

man är. Däremot råder det naturligt en högre vilja för en deceptör att infiltrera 

departement eller myndigheter för att nå beslutsfattare vid hög nivå då den framhävda 

bilden som deceptören vill plantera troligen får högre genomslagskraft och håller sig inom 

normalbild då den väl har förankrats högst upp i en hierarki och sprids neråt i 

organisationen.  I detta fall är det sannolikt högre krav ställda på att den enskilde individen 

som söker anställning ska redovisa sin bakgrund och kompetens i samband med 

rekryteringsprocessen. Högre förväntad effekt av sin infiltration innebär troligen högre 

risk att avslöjas eller att inte lyckas. 

Stora utmaningar torde ligga i en situation då en organisation med låg tillträdessårbarhet 

innehar personal som sympatiserar med deceptörens agenda. Dessa personer ställer sig 

positiva till att maskera sin tillhörighet och aktivt förändra och påverka inifrån 

organisationen, i enlighet med deceptörens vilja att framhäva den informationen eller 

åtgärd som är planerad. Detta sker samtidigt som de döljer den verkliga agendan enligt 

Whaleys teori.
58

 Utöver den bedömda tillträdesanalysen ska även en 

genomslagskraftanalys läggas till, i syfte att få en så fullständig sårbarhetsprofil som 

möjligt.
59

  Ett exempel på detta är om en person får anställning vid en högt 

tillträdesskyddad arbetsplats som exempelvis en nyhetsbyrå. Därmed kan denna publicera 

vinklade eller påverkade nyheter till allmänheten, kommer troligen genomslagskraften att 
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skapa opinion och därmed vara svår att bestrida. Särskilt om nyhetsbyrån sedan tidigare 

har ett högt anseende och trovärdighet.  

Att analysera landets kopplingar till omvärlden är grund för nivå fem avseende 

sårbarhetsanalys. Exempelvis när denna SPF rapport publicerades 1992, var Sverige under 

intåg i EU och här belyser rapporten vikten av att förstärka de komplexa 

beroendeförhållandena
60

 mellan länder. Mycket har hänt sedan 1992 avseende det 

säkerhetspolitiska läget i Europa samt med utvecklingen av EU och relationer mellan dess 

medlemsländer. Länder har tillkommit och det som kan konstateras är att ju mer och högre 

omfattning som länder är beroende av varandra, desto mindre blir sårbarheten att just 

dessa länder genomför vilseledning mot varandra. Det vore naivt att tro att det inte 

förekommer vilseledning mellan exempelvis företag eller industrin mellan de olika 

länderna, men den formen och nivån av vilseledning skapar sannolikt inte den 

komplexiteten att det påverkar den säkerhetspolitiska stabiliteten. 

Rapporten belyser utmaningar med att det svenska säkerhetspolitiska försvarsystemet är 

uppbyggt så att olika typer av försvarsåtgärder är kopplade till den beredskapsgrad som 

Sverige befinner sig i. Detta innebär i stort att desto högre beredskapsgrad som råder, 

desto mindre restriktioner finns det i genomförandet av försvarsåtgärder mot 

vilseledning.
61

 Att kunna möta och motverka en vilseledning mot Sverige under fredstid 

blir problematisk då avgörande medel och metoder för att indikera detta inte finns 

tillgängliga för försvaret. Tidigare forskning pekar på att en tidig förvarning i kombination 

med en flexibel påläst, medveten och förberedd analyskapacitet kan vara en del av ett 

adekvat skydd mot vilseledning. 
62

 Då förutsätter detta att Sverige har tillgång till de 

medel, metoder och mandat att kunna indikera och avslöja vilseledning, och att denna 

lägesbild är ledd, samlokaliserad och samordnad. 

Dessa utmaningar är generella och bör ses i sin kontext. I vissa fall beskriver rapporten att 

den samlade försvarsförmågan är undervärderad, specifikt då i fredstid, och i andra fall att 

den är övervärderad, specifikt då i krigstid. Sammantaget kan denna rapport konstatera att 
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det är ålagt flera myndigheter under fredstid att utgöra det svenska skyddet mot 

vilseledning.
63

 

Förberedelser är gjorda i fred- och kristid för att öka det fysiska skyddet för statsledning 

och beslutsfattare i nyckelbefattningar. Allmänna säkerhetsåtgärder är enligt rapporten 

ständigt vidtagna genom exempelvis den svenska underrättelsetjänsten som ständigt får 

anses som mottagare av signaler, Utrikesdepartementet får anses vara ett avgörande 

känselspröt i detektering av vilseledning mot landet samt polis och säkerhetspolis med 

mera. 
64

 

Rapporten slår fast i att det råder en nödvändighet i att genom forskning och studier 

utvidga den allmänna kunskapen om vilselednings operationer och deras potentiella 

säkerhetspolitiska effekter för den större delen av befolkningen.
65

 

4.2 Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) Skydd mot strategisk 

vilseledning 

Att skydda sig mot vilseledning som beskrivs i denna forskningsrapport, innebär alltid ett 

mått av osäkerhet. Det råder ingen absolut hundraprocentig säkerhet att man lyckats med 

att avslöja att man är utsatt för vilseledning.
66

 Den utveckling som sker inom vårt 

teknologiska samhälle med nya sensorer, mer automatiserade databehandling och ökat 

datorstöd är i sig inget skydd mot att bli vilseledd, utan vilseledningen riktar sig mot 

människan i egenskap av operatör, analytiker eller beslutsfattare.
67

  

Detta påstående som presenteras i denna svenska forskning stöds av Whaleys teorier som 

visar att vilseledning inte sker genom att lura tekniska system i första hand, utan grundar 

sig i ett resultat av mänskliga missförstånd.
68

 Att dölja det verkliga och sanna och 

framhäva och visa det falska för vilseledningsobjektet sker primärt i sinnet hos 
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människan, där tekniken utgör ett redskap för att presentera den vilseledande 

informationen.
69

  

I rapporten framhålls det att det finns tre tillvägagångsätt att avslöja att man är utsatt för 

vilseledning. Det första sättet är att genom att vilseledningsobjektet identifierar att 

deceptören aktivt har placerat en mänsklig källa som kontinuerligt kan rapportera om 

verksamheten
70

, vilket är genomförbart genom att personen i fråga har maskerat sin egen 

identitet, tillhörighet och uppdrag. Detta sker givetvis i syfte att maskera den egentliga 

uppgiften som personen har, nämligen att infiltrera vilseledningsobjektet och på uppdrag 

av deceptören (eller annan aktör) medvetet eller omedvetet rapportera om förhållanden 

och skeenden. Utöver detta kan även den mänskliga infiltratören genom att dölja sitt 

riktiga jag, utgöra en av de kanaler
71

 som väljs ut för att injicera den nyskapade sanning
72

 

som enligt Whaleys teori ska få vilseledningsobjektet att uppfatta som i verkligheten sann. 

Utöver detta kan även den mänskliga infiltratören ansvara för att (medvetet eller 

omedvetet) att skapa nya karaktäristiska egenskaper
73

 eller förändra normalbilder inom 

vilseledningsobjektet. Detta skulle innebära att med tiden får vilseledningsobjektet 

omedvetet svårare och svårare att urskilja vad som är avvikande ifrån en normalbild, då 

den framhävda imiteringen av normalbilden egentligen är planterad ifrån deceptören.  

Det andra sättet som belyses i denna forskningsrapport är genom en kritisk 

underrättelseanalys i kombination med studier av deceptörens övriga uppträdande, 

möjligen kunna sluta sig till andra motiv och mål, än de som deceptören vill dölja och 

samtidigt framhäva.
74

 Detta är problematiskt då detta förutsätter en mental medvetenhet 

hos analytikerna att de kan vara utsatt för en förändring av det verkliga, samt en beredskap 

att just den utpekade aktören kan hänge sig åt vilseledning. 

Det tredje sättet att avslöja en deceptör som belyses är att det sker genom en oavsiktlig 

läcka av information att vilseledning ska genomföras eller pågår inom deceptörens egna 
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organisation.
75

 Detta förutsätter att vilseledningsobjektet själv innehar en aktiv och 

framskjuten inhämtning som kan inneha förmågan att fånga upp sådan information. 

Således kan det anses som kontraproduktivt för ett land att enbart inta en defensiv position 

och nästan invänta att bli vilseledd, istället för att aktivt själv genomföra en framskjuten 

inhämtning som även kan utgöras i ett senare skede av att själv ansätta vilseledning. Det 

gamla ordspråket att anfall är bästa försvar får anses komma väl till hands i detta 

avseende. 

Forskningen beskriver att de mest gynnsamma förutsättningarna att med stor säkerhet 

kunna uttala sig om att vilseledning pågår borde vara då tre sätt kombineras. Det vill säga 

ett aktivt inriktande av särskilda inhämtningsresurser, en kritisk analys av den 

informationen som inkommer samt ett uppmärksamt och öppet förhållningssätt till och 

tillvaratagande av svaga indikatorer eller indicier.
76

   

Denna allomfattande ansats att försöka avslöja att man är utsatt för vilseledning, har i sin 

teori en styrka då den troligen kommer att motverka att deceptören kan genom maskera 

och dölja det verkliga, få vilseledningsobjektet att tro på att den framhävda nyskapade 

bilden som tillförlitlig. Att aktivt inrikta egen inhämtning kan troligen innebära att man får 

en förvarning om vilseledning samt även i bästa fall, eventuellt detektera läckor hos 

deceptören. Problematiken med den kombinerade ansatsen är primärt att den ska vara 

kombinerad och hålla ihop. Ledningen och samordning av denna ansats bör vara 

homogen. Det bör råda en tydlig mental medvetehet att aktörer och motståndare använder 

sig av vilseledning så att analytiker kan var beredda på att betrakta inkommen information 

och icke egna fenomen ur detta kritiska perspektiv.  

Forskningsrapporten omhändertar, utöver Barton Whaleys teoribildning, även Michael 

Dewars teorier och konkreta metoder, medel och aktiviteter som kan användas för att 

upptäcka vilseledning.
77

 Forskningsrapporten ser på dessa som en utveckling av Barton 

Whaleys mer allmänna utgångspunkt vilket denna studie också har kommit fram till. 

Vikten av att ha en kontinuitet i sin bevakning och medvetenhet av förmodad 
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vilseledning
78

 understryks och detta stöds både i Whaleys samt Dewars teorier. Det skulle 

bli utomordentligt utmanande för en deceptör att planerat och medvetet dölja den sanna 

bilden och simultant med detta succesivt framhäva den falska, när vilseledningsobjektet 

har en både fysisk och psykisk beredskap medvetenhet mot detta.  

FOIs forskningsrapport presenterar konkreta förslag på skydd och motåtgärder mot 

strategisk vilseledning, genom att belysa och redovisa de huvudområden där motåtgärder 

anses utgöra bäst effekt.
79

 Dessa sju huvudområden innefattas av att i praktiken upptäcka 

och motverka vilseledning
80

, att skapa ett skydd baserat på analytiska metoder 

(konkurrerade analys)
81

, att implementera olika skyddsaktiviteter
82

 och utveckling av eget 

konspiratoriskt tänkande, motverka genom utbildning
83

, användande av egen 

personbaserad inhämtning
84

, vikten av att aktiva och passiva åtgärder kombineras
85

 och 

avslutningsvis organisatoriska aspekter
86

. 

Dessa konkreta förslag på motåtgärder som redovisas i denna forskningsrapport speglar de 

åtgärder som enligt Whaleys teori ligger till grund för att lyckas med en vilseledning. Kan 

dessa konkreta förslag på motåtgärder förverkligas och implementeras har landet kommit 

långt i sitt skydd. Forskningsrapporten har genom att inkludera Michael Dewars 

teoribildning fått en bredd och en instruktiv analytisk beskrivning av vilka motåtgärder 

Sverige förslagsvis kan vidta, för att undgå vilseledning. 

Det problematiska i denna framställning är att få de föreslagna åtgärderna att appliceras 

ifrån teorin till praktiken. Där tänkandet om vilseledning möter verkligheten. Det kan ses 

som rimligt att uppnå den nivå av myndighetssamverkan som krävs för att hålla ihop en 

gemensam lägesbild gällande Sveriges sårbarhet mot vilseledning. Vidare kan det anses 

problematiskt att utse huvudansvarig myndighet för detta. Möjligen skulle Försvarsmakten 

med MUST utgöra denna samordningsnod, då Försvarsmakten och därigenom MUST, är 
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utpekad som all source underrättelsefunktionen för Sverige avseende militär 

underrättelsetjänst.
87

  

Strävan efter att myndighets samordna denna bevakning kommer sannolikt att öka skyddet 

och därigenom minska en deceptörs möjlighet att genom maskering, förändring och 

förvirring injicera vilseledande åtgärder mot Sverige, enligt Barton Whaleys teori
88

 kring 

strukturellt tänkande avseende vilseledning. 

En intressant iakttagelse som är dragen i samband med undersökningen av denna 

forskningsrapport, är att Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten (MUST) definieras 

som en myndighet i samband med organisatoriska förslag på att samordna militära och 

civila myndigheter under en huvudman (Regeringskansliet) och då 

Försvarsdepartementet.
89

 MUST är ingalunda en myndighet, utan en stab inom 

myndigheten Försvarsmakten, där Överbefälhavaren är myndighetschef.  

Forskningsrapportens syfte är att medvetengöra Försvarsdepartementet och övriga 

totalförsvarsmyndigheter om vilseledning och skydd mot detta 
90

, vilken är en av de 

tongivande åtgärderna för att motverka vilseledning. All vilseledning utgår ifrån att lura 

sinnena bakom tekniken
91

. Ökad utbildning och medvetande hos analytiker och 

beslutsfattare reducerar sannolikheten att vilseledningen kommer att lyckas.  

De konkreta förslag som forskningsrapportern presenterar är: 

- Inarbeta skydd mot vilseledning i en nationell policy för skydd mot 

informationskrigföring. 

- Inta olika analytiska förhållningssätt, inkluderande konkurrerande analys, av svaga 

signaler. 

- Kontinuerlig bevakning av misstänkta fall av vilseledning. 
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- Skapa en kunskapshöjning och väcka intresse av utbildning inom 

vilseledningsområdet.
92

 

Vi kan konstatera att ovanstående förslag är teoretiskt väl applicerbara för att motverka 

vilseledning enligt Whaleys teorier. Däremot är utmaningen i denna analys att i praktiken 

besluta om hur det centrala skyddet mot vilselednings ska organiseras, samt vem som ska 

leda arbetet. Fungerar inte denna ledning och samordning uppstår det luckor i 

informationsfiltret och troligen innebär detta en högre risk för att en deceptör når 

framgång med sin simulering och dissimulering av verkligheten mot Sverige.  

4.3 Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) Vilseledning på internet  

Denna rapport tar sin utgångspunkt i vilseledning via internet och på vilket sätt som 

internet har förändrat förutsättningarna för vilseledning och hur man skulle kunna 

motverka sådana aktioner.
93

 

Begreppet vilseledning och dess innebörd samt definition är att likställas med de två 

tidigare rapporterna som i denna studie utgör analysenheter. Således är metodiken inom 

vilseledning att anses som relativ homogena mellan dessa rapporter, däremot kan medlen 

och tillvägagångsätten variera i tid och rum. I detta fall specificeras rapporten mot 

vilseledande aktioner över internet och tar sin teori avseende hur denna vilseledning går 

till ur Whaleys teori kring strukturellt tänkande avseende vilseledning. 
94

 

Två frågor som SPF ställer är särskilt intressanta för de lyder nämligen hur skulle man 

kunna motverka avsiktlig vilseledning över internet? samt vad återstår det för sårbarheter 

avseende vilseledning på internet, när hänsyn tas till möjliga motåtgärder?
95

   

Det primära budskapet är att motåtgärder i huvudsak handlar om att föregripa en deceptörs 

möjlighet att dölja det riktiga och framhäva det som deceptören vill felaktigt få fast hos en 

beslutsfattare, genom att minska mottagarens känslighet för vilseledning.
96
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Rapporten tar upp och berör problematiken med att kunna förhindra och motverka 

vilseledning fullt ut, och betraktar istället skydd mot vilseledning ur tre teman. Det första 

är informationssäkerhet, det andra berör ansvar och samarbete och det tredje 

kunskapsuppbyggnad.
97

 Informationssäkerhet säkrar och skyddar vår information och våra 

informationssystem ifrån olovliga intrång, det får anses vara en viktig åtgärd för att 

motverka att en deceptör fysiskt tar sig in och placerar vilseledande information.
98

  

Tekniska försvarsåtgärder bör däremot kombineras med andra metoder i syfte att uppnå 

säkerhet och skydd. Genom att använda Whaleys teori kan vi konstatera att troligen 

genomförs inte en vilseledningsoperation helt beroende på en kanal eller via endast 

tekniska sensorer. Deceptören vill sannolikt kunna mäta resultat och effekt av sin 

vilseledning samt även kunna situationsanpassa sin plan efterhand vilseledningsobjektet 

reagerar eller inte på simuleringen.
99

 För att kunna göra detta behövs det exempelvis 

mänskliga källor i anslutning till dessa tekniska system för att fylla den rollen.  

Det ansvar och samarbete som belyses i rapporten kan kategorisera in i tre trender där 

Sverige kan ha ett vägval att ta. Det första är ansvaret för att genomföra motåtgärder mot 

vilseledning skulle vara en rättslig fråga och således tillfalla rättsväsendet, den andra 

trenden ser att Försvarsmakten ska ha detta ansvar och det tredje är att privata 

organisationer ska ha en större roll i detta.
100

 

Denna studie tar inte ställning i vilket av de föreslagna alternativen som är mest 

fördelaktigt, utan stödjer sig på både Whaleys och Dewars tankar kring att skyddet av 

vilseledning bör ledas och samordnas centralt i en stat
101

, annars tappar den redundansen 

och en deceptör kommer troligen utnyttja och exploatera dessa eventuella tomrum mellan 

tillsynsmyndigheter som uppstår till sin fördel. Det framställs även att det föreligger ett 

behov av en nationell policy samt även förslag på upprättande av statliga CERTS.
102
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Den enskildes ansvar samt förmåga till källkritik är en av de bärande punkterna som skydd 

mot vilseledning
103

, som genom ett aktivt åtföljande av detta försvårar en deceptörs 

maskering och imitering av sin förändring av verkligheten. Det bidrar även till att kunna 

öka motståndskraften till förvirring eller rent av förblindning då deceptören adderar eller 

alternerar egenskaper för att exempelvis sudda ut en gammal normalbild och ersätta den 

med en nyskapad egen normalbild. Att då den enskilde medborgaren innehar ett mått av 

källkritik och tar ansvar för detta skulle sannolikt avsevärt minska en deceptörs möjlighet 

att lyckas med sin vilseledning.  

Utifrån en deceptörs perspektiv skulle det troligen vara förödande om Sveriges befolkning 

ökade sin källkritiska förmåga och lade ner mer energi på att verkligen säkerställa 

sakriktigheten i informationen innan de tog ställning. Att genomföra en vilseledning mot 

en målgrupp med ett kollektivt högre medvetande avseende källkritik, skulle ställa mycket 

krav på analys och bedömningar kopplat till deceptörens val av kanaler för att få igenom 

sin vilseledning. Risken för detektion ökar ju högre medvetandegrad målgruppen har för 

att just bli utsatta för vilseledning, i kombination med hög grad av tillförlitlighet till 

etablerade informationskanaler och statskontrollerad media. Och omvänt då målgruppen är 

mer omedvetande om vilseledning, samt exempelvis inte litar på eller misstror etablerade 

informationskanaler. 

De ansatser som är beskrivna och förklarande avseende psykologisk- information och 

vilseledningsoperationer startar i stort sett samma begrepps utgångspunkt. Nämligen 

manipulation. Det ligger i begreppets natur att man inte ska upptäcka bluffen, utan den ska 

vara dold, då intentionen är just att manipulera.  

4.4 Kungliga Krigsvetenskap Akademin (KKRVA) Det strategiska överfallet: 

Överraskning och vilseledning  

Denna artikel tar sin startpunkt i den svenska befolkningens medvetenhet om att bli utsatta 

för överraskningsanfall och hänvisar till de stora antal mediala rubriker som under 2015 

publicerats kring misstänkta påverkansoperationer mot Sverige från Ryssland. Författaren 
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menar att detta borde mana till mer eftertanke hos den svenska befolkningen i syfte att 

höja medvetandegraden om att de kan vara utsatta för vilseledning. 
104

  

Genom att kombinera passiva och aktiva åtgärder enligt Försvarsmaktens operativa 

doktrin
105

 som beskrivs i artikeln, kan Sverige förhindra att vår motståndare får ta del av 

vår riktiga krigsplanering, det vill säga att Sverige passivt döljer denna sanning i enlighet 

med Whaleys teori, samtidigt som Sverige aktivt förser motståndaren med felaktig 

information om förbanden och dess intention. Det vill säga att Sverige framhäver en 

felaktig bild. Artikeln understryker vikten av att kombinera de passiva åtgärderna med de 

aktiva för att uppnå effekt i enlighet med den operativa doktrinen
106

. Författaren lyfter att 

detta faktum finns omnämnt i Försvarsmaktens operativa doktrin, begreppen är kända 

samt att Sverige får anta att dessa principer kommer att utövas mot Sverige i samband med 

ett angrepp.
107

 Detta stöds av Whaleys teori om att simultant dölja sanningen och 

samtidigt framhäva den falska bilden, i syfte att förvränga det verkliga och uppnå effekt 

av vilseledningen.  

Artikeln belyser att målet för vilseledningen är beslutsfattarens sinne, främst vid militär 

strategisk eller politisk nivå, då vilseledningen ger mest effekt ifrån en central nivå. 

Alternativ kan målvalet för vilseledningen vara en nära person intill central beslutsfattare 

eller chefsanalytiker vid underrättelsetjänsten
108

 Även detta är samstämmigt med både 

Whaley och Dewars teorier samt tidigare publicerade svenska rapporter i denna studie. 

Exempel på detta är SPFs rapport som belyser tillträdessårbarheten kopplat till 

organisationer som är redovisat tidigare i denna studie. 

Artikeln understryker att för att kunna uppnå ett adekvat skydd måste Sverige ha en väl 

fungerande underrättelse- och säkerhetstjänst och procedurer för ledning, samordning och 

samverkan mellan enheter, samt att kunna ha en hög operationssekretess. 
109

  

En vilseledningsoperation ska enligt artikeln integreras i den ordinarie operationsplanen i 

syfte att inte bryta normalbild (maskeras). Utöver detta ska vetskapen om att den 
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genomförs hållas inom en mycket snäv krets, så att sekretessen kan vidmakthållas.
110

 

Dessa tankar kan konstateras är relaterade till både Whaleys och Dewars teorier och 

principer. 

Att med egen vilseledning skapa ett eget fördelaktigt operativt läge, och sträva efter skydd 

mot en utländsk aktörs vilseledning lyfts fram i artikeln och detta kan understrykas av 

tidigare redovisade rapporter i denna studie där det har belysts vikten av att ha en 

konkurrerande analysansats, samt egen framskjuten personbaserad inhämtning för att 

kunna detektera vilseledning, men också kunna utvärdera egen genomförd vilseledning. 

Författaren slår fast att chefer inom Försvarsmakten måste uppmuntra och vara en aktiv 

del i utformningen av vilseledningen. För att vilseledning och därmed överraskning ska 

lyckas krävs det avdelade resurser och en engagerad personal för planering, genomförande 

och uppföljning, samt en väl fungerande och integrerad underrättelse- och säkerhetstjänst, 

vilken ska samordnas med huvudplanläggningen. Vidare krävs fördjupade studier, 

övningar och spel där vilseledning och överraskning planeras och används och där de 

övade parterna, inklusive den politiska och militärstrategiska liksom operativa nivån och 

dess chefer, utsätts för osäkra situationer. Detta för att kunna uppfylla det som de facto 

står i den svenska militära doktrinen om oväntade situationer och agerande.
111

 

 

Denna artikel stärker uppfattningen att Whaleys teoribildning är inarbetad i de svenska 

rapporter och artiklar som berör ämnet vilseledning, från 1992 till 2016. Således är det 

rimligt att anta att den svenska uppfattningen eller medvetenheten om hur vilseledning 

genomförs, vilka kanaler den kan utövas igenom samt teoribildningen bakom, ser i stort 

sett likadant ut 1992 som 2016 ur ett svenskt perspektiv. 

5. AVSLUTNING 

5.1 Sammanfattande diskussion 

 

Tankar och sätt att betrakta vilseledning och dess innebörd har inte förändrats nämnvärt 

sedan 1960-talet då Barton Whaley startade sitt arbete kring detta ämne. Själva sättet att 
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metodiskt genomföra vilseledning skiljer sig föga då som nu, det har utvecklats i val av 

kanaler eller vilka sätt som används för att förlösa vilseledning genom. Detta stöds av 

nutida tankar och teorier avseende vilseledning och belyses bland annat i Kungliga 

Krigsvetenskapliga akademins rapporter från 2015 och 2016.
112

 

Således skulle undersökningens konstateranden troligen vara överförbara på aktuella och 

kommande tänkande kring nationellt skydd mot strategisk vilseledning. 

 

En intressant aspekt som framkommit under denna studie, är att det finns mycket svensk 

forskning, böcker och text skrivit kring vilseledning. Detta indikerar att den svenska 

rudimentära förståelsen för hur vilseledning kan genomföras och att det är ett reellt hot, får 

anses vara tydlig och även till del spridd inom sakområdes representanter i olika svenska 

centrala myndigheter. Det är däremot oklart hur väl denna förståelse är förankrad i den 

svenska allmänheten som dagligen konsumerar en stor mängd information, och som 

troligen även fattar en mängd beslut i sina privatliv beroende på vad de läser och hör.  

 

Tillvägagångssätten att genomföra vilseledning på, kommer troligen att bli mer och mer 

sofistikerat genom den teknologiska utvecklingen. Den reella nyttan av vilseledning inom 

nätverksbaserat försvar kommer sannolikt även den att öka, då automatiserade system 

cykliskt troligen kommer att skapa vilseledningar, och därigenom även skapa anti-

vilseledningsåtgärder. Denna förmågeökning kommer sannolikt att ställa krav på de som 

har till uppgift att skydda beslutsfattare, för att det kommer sannolikt bli mer utmanande i 

att motverka vilseledning och undgå att bli överraskad. 

 

Whaley skriver att det är teoretiskt lika möjligt att genomföra en lyckad vilseledning som 

att lyckas med att upptäcka och motverka den samma. Det kommer enligt Whaley alltid att 

finnas luckor i deceptörens vilseledningsplan, där den simulerade verkligheten som 

presenteras för vilseledningsobjektet innehåller brister. Dessa brister kan enligt Whaley 

teoretiskt uppfattas av en analytiker som har en förförståelse och kunskap inom metoder 

                                                           
112

 B. Gustavsson, Kungliga Krigsvetenskapsakademin Handlingar och Tidskrift, nummer 3/2015, Carl Deléns 
Tryckeri, Stockholm, 2015, s.61; U. Franke, Kungliga Krigsvetenskapsakademin Handlingar och Tidskrift, 
nummer 1/2015, Carl Deléns Tryckeri, Stockholm, 2015, s.77; A. Westberg, Det strategiska överfallet: 
överraskning och vilseledning, Kungliga Krigsvetenskapsakademin Handlingar och Tidskrift, nummer 1/2016, 
Carl Deléns Tryckeri, Stockholm, 2016, s.91 
 



HSU 16 – 18 Självständigt Arbete s 37 (43) 
Mj Johan Boyle 2016-07-26  
  

och tekniker inom vilseledning.
 113

 Därför ser denna studie vikten av att utbilda och 

medvetengöra den personal som kan tänkas utgöra målval för vilseledning, eller 

nyckelpersonal i anslutning till målval vid central nivå. 

Att öka förståelsen och kunskapen om hur vilseledning kan användas och genomföras hos 

den svenska befolkningen, skulle med små medel skapa relativt stora friktioner hos en 

deceptör. Ansatsen och möjligheten för den inspelade simuleringen att fastna och skapa 

avtryck hos den svenska mottagarsidan skulle sannolikt minska, ju mer medvetna och 

insatta befolkningen i allmänhet är. Denna medvetenhet omfattar att inse att vilseledning 

pågår, i stort hur den metodologiskt genomförs och via vilka kanaler som den verkar 

genom. 

 

De teoretiker som har skrivit kring vilseledning är samstämmiga. Man kan inte avslöja att 

man är utsatt för vilseledning endast med hjälp av tekniska system. Den avgörande faktorn 

i hela processen är människan och hennes sinnen. De tekniska simulerade signaler eller 

den vilseledande pappmodellen av ett stridsflygplan på flygbasen är tänkta att lura 

människan i slutändan, inte primärt sensorn som gör iakttagelsen. Det bästa sättet att 

skydda sig mot vilseledning torde då vara att man är påläst, förberedd och kunnig inom 

området. Detta konstaterande att målet för vilseledningen är beslutsfattarens sinne, styrks 

av tidigare publicerade studier inom ämnet, samt även från exempelvis Kungliga 

Krigsvetenskaps akademiens handlingar och tidskrifter ifrån 2016.
114

 

 

5.2 Svar på den övergripande frågeställningen  

 

Forskningsfrågan för denna uppsats är att undersöka hur den öppna svenska 

uppfattningens medvetenhet om strategiska vilseledningshot är, ställd med Barton 

Whaleys teorier. 

 

Denna undersökning pekar på att Sverige får anses ha ett gott medvetande om hoten 

avseende strategisk vilseledning. Detta genom att Whaleys teorier är inkluderade och 
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inarbetade i den svenska uppfattningen samt att flertal av svenska forskare har publicerat 

tongivande rapporter som stöd till att konfigurera det svenska tänkandet kring skydd mot 

vilseledning. Den svenska hotmedvetenheten avseende att bli utsatt för vilseledning 

sträcker sig relativt oförändrat ifrån 1992 och fram till 2016.  

 

De kriterier som Whaley presenterar är omhändertagna och teoretiskt diskuterade i de fyra  

analysenheter som har fått utgöra denna studies källor. Samtliga analysenheter belyser 

Whaleys simulering och dissimulering principer på ett utbildande och pedagogiskt sätt. 

Det är även rimligt att anta att Sveriges befolkning genom egen upplevelsebaserad 

inlärning, fått en högre kunskap och förståelse för att vilseledning kan förekomma inom 

informationsarenan. Genom detta så har troligen den större delen av den svenska 

befolkningen fått ökad kunskap och motståndskraft mot vilseledning. En katalysator för 

detta ökade medvetandet kan troligen förklaras med ett ökat användande av sociala medier 

och mer omfattande konsumtion av snabbare nyhetsrapportering via internet och 

alternativa media- och nyhetsbyråer. 

 

Den svenska medborgaren kan antas vara i högre grad van vid att hantera information som 

förmedlas via olika kanaler 2016, och individuellt med högre precision analysera 

sakriktigheten i det som förmedlas nu än 1992. Anledningen till detta kan möjligen 

förklaras med att flödet av information och kanaler att förmedla denna information, 

markant har ökat mellan dessa årtal. Den svenska medborgaren har fått lära sig själv 

genom misstag och missuppfattningar om det som skrivs på internet eller förmedlas via tv 

och radio.  

 

Däremot kan det finnas ett behov av att särskilt tydligare definiera nationella 

ansvarsförhållanden. Speciellt avseende vem och vilken del som bär ansvaret för det 

nationella allomfattande skyddet mot vilseledning riktat mot staten Sverige under både 

gråzon och fredstid. Att det finns ett ansvar att samordna skyddet mot vilseledning är 

tydligt, dock saknas tydlighet i vem som leder skyddet. I detta ingår även ett behov av att 

säkerställa att det finns en adekvat svensk myndighetsstruktur i att leda detta skydd. Inom 

denna ledning bör det finnas möjligheter och utrymme att samordna skyddet mellan 

myndigheter med robusta mandat, samt med rätt medel och nivåer. Detta för att kunna 
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möta de komplexa hot som en väl planerad vilseledningsoperation sannolikt är uppbyggd 

av.  

 

Både Whaley och även Dewar uttrycker explicit vikten av att ha en samlad och 

övergripande central ledning av skyddet mot vilseledning. Denna studie kan inte med 

tydlighet se detta lednings- och ansvarsförhållande ur ett svenskt perspektiv, då den 

myndighetsstruktur som råder i Sverige idag, inte fullt ut möjliggör denna 

överförmyndarroll som utpekad ansvarig skulle få. Det skulle troligen bli problematiskt att 

skapa en kontrollinstans vid myndighetsnivå vars uppgift skulle bestå i att skydda de 

övriga mot vilseledning, då detta skulle innebära en obalans i myndigheternas makt, 

självständighet och oberoende.   

 

Vidare kan det visa sig något problematisk att i teorin dra en gräns för vad som kan 

uppfattas som en riktad vilseledning ifrån en annan statsaktör, och mänskliga fel och 

brister. Här kan man stöta på utmaningar, och troligen utsättas för kritik, då exempelvis 

försvarsåtgärderna mot annan statsaktörs pågående informationsoperation via svensk 

statlig media, kan uppfattas som att man belägger media med censur och genom detta 

begränsa yttrandefriheten med mera. 

 

Denna studie kan konstatera att Barton Whaleys teorier kring strukturellt tänkande 

avseende vilseledning är applicerbara på den gemensamma svenska uppfattningen. Den 

teoribildning Whaley har publicerat uppfattas i denna studie som normerande och tidlös, 

och den uppfattningen delas av andra författare som har lagt grunden för den 

gemensamma svenska synen på hot och motåtgärder avseende vilseledning. 

 

5.3 Fortsatt forskning 

Förslag på fortsatt undersökning och forskningsansats i ämnet är i att ta avstamp i de 

konkreta åtgärder som redan är vidtagna i fredstid, och därefter ta fram förslag på hur kan 

svensk styrning och allomfattande försvarsåtgärder mot vilseledning förstärkas redan i 

fredstid? 
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