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Abstract 
 

Min uppsats är deskriptiv och inriktar sig på frågan om hur vetenskaplig socialpsykologisk 

kunskap används för att bekämpa motståndsgrupper i främmande land. Denna kunskap finns 

dokumenterad i Joint Publication 3-24 Counterinsurgency Operations 05 October 2009, 

sammanfattad av Joint Chiefs of Staff (den amerikanska militärledningen).  

Jag har gjort en analys av detta dokument i form av dokumentanalys med inspiration av 

diskursanalys, och jag låtit mig inspireras av Foucault och Fairclough. Dokumentet innehåller 

mycket intressant, läsvärt och tankeväckande socialpsykologiskt resonemang, som nu mera 

anses vara en viktig del av den amerikanska militärstrategin i lågintensiva krig mot 

motståndsgrupper i så kallade främmande länder.  Dokumentet har till stora delar analyserats 

utifrån så kallade noder eller huvudbegrepp som används i diskursanalys, som exempelvis 

ledare, motståndsgrupp, subgrupp, emotion, kognition och kommunikation, men som också 

har använts för att binda samman mitt teoriunderlag eller perspektiv. 

I sammanfattande form vill jag hävda att jag har kommit fram till följande slutsatser; En 

slutsats är att militären visar hur viktigt de anser att kognition och emotion är, och hur intimt 

det hänger samman och är avgörande för att besegra en motståndsgrupp. En annan slutsats är 

hur kommunikationen påverkar ledaren och motståndsgruppens förmåga att få fram sitt 

budskap och få folkets stöd. Om ledaren och motståndsgruppen blir isolerade kommer de inte 

att vara ett lika stort problem som det är med folkets stöd. Följaktligen kan det vara viktigare 

att isolera ledaren och motståndsgruppen än att döda. En tredje slutsats är att kollektiva 

identiteter i främmande land, som exempelvis religiösa eller samhälleliga (community), är för 

militären synnerligen svåra att handskas med.  

 

 

 

Nyckelord: socialpsykologi i militär strategi, motståndsgrupp, emotion, kognition, 

kommunikation. 
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1.Inledning 
 

”.. de nya krigens aktörer har lånat metoder både från den revolutionära gerillakrigföringen och från 

anti-gerillakrigföringen. Dessa aktörer försöker inte hålla territorium, utan binder istället 

befolkningen till sig genom att anspela på … identitetsbaserade faktorer.” (Aggestam och Höglund 

2012: 79) 

 

Ovanstående citat kommer från en introduktion till freds- och konfliktstudier, och ger en 

antydan om socialpsykologi i den internationella världens väpnade konflikter. Begreppet 

identitet kan bland annat ses som att individen är identisk med andra i en grupp, att en och 

samma individ har många identiteter eller att individen har en personlig identitet. Den 

internationella världens väpnade konflikter har även andra begrepp som är av intresse när det 

gäller socialpsykologin, vilket denna studie ska visa. Detta är min kandidatexamen i 

socialpsykologi, och min bakgrund inom internationell samhällsvetenskap har lett fram till att 

denna studie inriktar sig på socialpsykologiska faktorerna inom internationella konflikter.  

 

Principiellt innebär civilisation och samhälle att individen, i flera avseenden, måste behärska 

sig och underställa sig kollektivet för att individerna ska kunna leva tillsammans (De Swann 

2003: 20ff). Det vardagliga samhället får livet att fungera för individerna i det kollektiv de 

utgör. Men det är inte alltid som kollektivet och samhälle passar för alla individer och 

grupper.  För att nämna ett exempel; Ett samhälle som visa sig vara, eller upplevs som 

repressivt mot en del individerna gör att detta liv i kollektivet blir ett problem för individen. 

Om ett samhälle visar sig vara repressivt och situationen inte går att ändra på fredlig väg, så 

kanske det enda sättet att ändra på förhållandena är att ta till en väpnad kamp för att göra 

motstånd. Resultatet blir att en grupp av individer utgör ett hot mot samhället och staten.   

När staten hotas av intern aggression, i form av uppror eller revolution, eller extern 

aggression, är det slutliga svaret av staten att föra krig mot angriparen 

(http://www.nsuweb.net). Konsekvenser av det ökande ömsesidiga beroendet mellan stater i 

en globaliserad värld har resulterat i att krig inte förs mellan demokratier. De krig som uppstår 

har förändrats från att ha utkämpats mellan staters reguljära arméer, till att idag vara 

asymmetriska krig som utkämpas mellan en statlig armé och gerillan eller rebeller 

(http://www.nsuweb.net). Resultatet är att de moderna krigen ofta bedrivs mot icke statliga 

motståndsgrupper. 

Den stat som har varit mest involverad i krig de senaste årtiondena är USA, där deras krig i 

Irak och Afghanistan har tilldragit sig stort internationellt- och medieintresse. Dessa krig 

utkämpas av stora marktrupper från den amerikanska militärens sida. Men den amerikanska 

militären har förändrat sin taktik under 2013 och drar sig nu ut ur de stora krigen vilket kan 

betyda att de istället involverar sig i asymmetrisk krigsföring, som medför att stöd eller strid 

mot små sociala väpnade grupper i framtida interventioner (http://www.stratf or.com). 

Min uppsats gäller den Amerikanska militärens förhållningssätt till motståndsgrupper som är 

sammansatt i dokumentet Joint Publication 3-24 Counterinsurgency Operations 05 October 

2009. Juan Bosch, historiker och före detta president i Dominikanska republiken, har 

ifrågasatt dokumentet, som ska vägleda den amerikanska militären för att bekämpa 
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motståndsgrupper. Bosch hävdar att dokumentet lika gärna kan användas av 

motståndsgrupper (Bosch 1969: 74). Detta skrevs 1969 och således är det inte en ny idé att 

utgå från ett strategi- och handlingsdokument för att lyckas med en revolution, vad som är 

nytt är att jag skärskådar detta dokument från ett socialpsykologiskt perspektiv.  

Mot bakgrund av den förändring som har skett det senaste årtiondet, är det intressant att 

undersöka vilka konsekvenser detta medför för vår förståelse av väpnat motstånd, och vilka 

socialpsykologiska implikationer det kan medföra. Kenneth Payne har gjort en jämförelse 

mellan olika författare som har skrivit om motståndsgrupper med en socialpsykologisk prägel 

och kommer fram till bland annat: 

 

“One fact stands out - in addressing a social psychological phenomenon there is almost 

no reference to the social psychological literature. ʻHearts and mindsʼ and guerre 

psychologique are terms highly suggestive of psychology. And just like the professional 

social psychologists, the theorists of counterinsurgency are interested in the behavior 

and attitudes of individuals living in social groups. They share too an interest in the 

processes of social influence.” (Payne 2011) 

 

Som ovanstående citat visar, är tidigare forskning inom mitt område ett högst intressant men 

tyvärr negligerat område, som medför att denna uppsats är ett bidrag inom området den 

asymmetriska krigsföringens socialpsykologi. 

 

Syfte 

  
Förstå vilka viktiga socialpsykologiska utgångspunkter och teorier som ligger till grund för 

den amerikanska militärens arbete mot väpnat motståndsgrupper i främmande land. 

 

Frågeställning 

 

 Hur stoppar eller bekämpar den amerikanska militären en motståndsgrupp med hjälp 

av socialpsykologisk kunskap, så att den inte lyckas med en väpnad revolution?  

 Hur opererar den amerikanska militären med hjälp av emotionell och kognitiv 

påverkan eller manipulation? 

 Vilken användning har den amerikanska militären av socialpsykologisk kunskap i 

kommunikativ påverkan eller manipulation?  

 Vilken betydelse och funktion har individens, gruppens, kollektiv eller samhällelig 

identitet i bekämpandet av motståndsgrupper? 

 

Avgränsning  
 

Denna studies empiriska material är den amerikanska militärens dokument Joint Publication 

3-24 Counterinsurgency Operations 05 October 2009, som vägleder soldater och 

militärförband för bekämpning av motståndsgrupper. Den teori jag har, gör att det blir en 

avgränsning. Teorin ger en reduktion av verkligheten och denna reduktion gör att studien 
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förklarar ett speciellt område. Studien kan dock uppvisa möjliga likheter med andra studier av 

grupper inom socialpsykologisk forskning, men den är inte strikt generaliserbar genom teorins 

reduktion av verkligheten.  

Det finns olika källor till kvalitativ data. I denna studie är det ett dokument i form av en 

manual som är källan. Manual, på 249 sidor, används av alla delar av den amerikanska 

militären. Detta inkluderar armén, marinen, flygvapnet, marinkåren, kustbevakningen och 

även de specialförband som är knutna till respektive militärenhet. Syftet med manualen är att 

styra militärens handlande gentemot motståndsgrupper utifrån ett socialpsykologiskt tänkesätt 

och förhållningssätt i militärstrategiska operationer. En manual är en form av dokument och 

före forskaren använder den måste forskaren säkerställa om källan är trovärdig och äkta; Vem 

den är orienterad emot i form av mottagare och vem som är avsändare och om den är 

institutionell (Holme och Solvang 1997: 138). Att ställa frågor om trovärdighet är ett sätt för 

en informationssökare att försöka urskilja, välja och värdera vilka dokument som är särskilt 

bra (Boström 2005). I denna studie är källan trovärdig, genom att dokumentet är särskilt bra, 

på så sätt att det visar hur militären avser att handla mot motståndsgruppen. Dess äkthet kan 

styrkas genom att dokumentet är hämtat från amerikanska militärens webbplats och genom att 

vara ett militärt dokument är den också institutionell.  Vem den är orienterad emot i form av 

mottagare och avsändare är också klarlagt i form av att det är en doktrin avsedd för den 

tjänstgörande i militären och är författad av militärledningen. En doktrin är lära eller 

lärosatser, som är avsedda att styra praktiskt handlande, normer, etc. med avseende särskilt 

inom politiska och militära frågor (http://www.ne.se/doktrin).  

Etiska spörsmål  
 

Inom samhällsvetenskap är en viktig del att ens arbete har ett etiskt perspektiv på så sätt att 

arbetet forskaren producerar inte kan användas för att skada andra människor (exempelvis har 

Vetenskapsrådet etiska övervägande för bland annat samhällsvetenskap, se: Vetenskapsrådet 

2011). Enligt etisk synvinkel uppviglar jag inte till revolution, jag förklarar bara de 

socialpsykologiska funktionerna.  

 

Validitet, trovärdighet 

 

”For god’s sake, I´m a doctor Jim, not a bricklayer” (Leonard McCoy 1967) 

 

Precis som doktorer, så har kvalitativa studier med människor att göra och inte tegelstenar. 

Som socialpsykologer är vi ute efter att finna mening och inte att räkna och mäta vad som 

finns på ytan. Det är förståelse som eftersträvas (Andersson 1982: 104), men också 

beskrivningar av människor, platser och handlingar, som är ”deskriptiv validitet”, är 

grundstenen i kvalitativa studier enligt Janesick (Denzin & Lincoln 1998: 50). Till skillnad 

från positivismen finns det en värdediskussion inom kvalitativa studier (Andersson 1982: 

103). De etiska och moraliska implikationerna är av stor betydelse, eftersom forskning 

påverkar mänsklighetens chans till blomstring (Denzin & Lincoln 2008: 277). Kvalitativa 

studier ska inte bara visa det som är, utan också ifrågasätta vad som bör vara, ifrågasätta 

status quo (Andersson 1982: 103).  
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Validitet inom socialpsykologi är också vad som kan anses som skäliga orsaker, vad som är 

belysande och vad som är rimligt och trovärdigt (Blumer 1969: 182). Validitet i kvalitativa 

studier är svårt att åstadkomma, eftersom det handlar om tolkning, en tolkning kan vara lika 

korrekt som en annan tolkning (Denzin & Lincoln 1998: 50). Tolkningen kan dock motiveras 

genom tät eller tjock beskrivning av empirin, och tolkningarna visar hur forskaren tänker. Tät 

eller tjock beskrivning återfinns i empiridelen i min uppsats eller i denna studie, som ger 

insikt i vad som är rimligt, belysande och trovärdigt.  

 

Disposition 
 

Efter detta inledande kapitel som ska ge läsaren ett underlag för vad uppsatsarbetet handlar 

om följer kapitel 2. I kapitel 2 presenteras tidigare forskning som är av relevans för studien. 

Efter detta följer kapitel 3 vars syfte är att presenterar mina teoretiska ramverk. I kapitlet 

redogör jag för de teorier och begrepp som relaterar till min uppsats och som jag anser har 

haft många överstämmande variabler som samverkar med varandra. Detta kapitel innehåller 

också tidigare forskning som finns i ämnet som denna studie avhandlar. I kapitel 4 följer min 

metod, där jag redogör för vilken metod jag valt och hur jag har gått tillväga. I kapitel 5 

presenteras manualen och jag gör även en analys av och kommentarer det jag kommit fram till 

i undersökningen. Den avslutande delen, kapitel 6, är en resultatanalys och en diskussion. 
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2. Tidigare forskning 
 

De socialpsykologiska tankegångarna som finns bland författare och forskare som inriktar sig 

på forskning om motståndsgrupper, är många gånger överensstämmande med 

socialpsykologisk forskning i form av diskussioner om gruppen och identitet, och betydelsen 

av den (Payne 2011).  

 

Två författare och forskare som Payne har studerat och refererat är: Lucian Pye och David 

Galula. En central punkt om grupper eller gruppen, som Lucian Pye tar upp, är identitetens 

betydelse för gruppens sammanhållning. I Pyes fall handlar det om hur samhällets 

förändringar gör att en grupp får medlemmar att ansluta sig till en målinriktad grupp (Payne 

2011). Han beskriver grupp och normer i enlighet med Kurt Lewin och Gordon Allports 

forskning fast än han inte är socialpsykolog utan snarare sociolog. Pyes senare forskning är 

trots hans sociologiska förankring mer psykoanalytisk än socialpsykologisk. Det finns ett nytt 

intresse, av vad David Galula har presenterat, hos amerikanskt forskning av kriget i Irak 

(Payne 2011). Irakkriget började som ett konventionellt krig för att bli ett krig mot 

motståndsgrupper. Galula anses vara en av de tongivande när det gäller bekämpning av 

motståndsgrupper genom sin kunskap från involvering i kriget i Algeriet, som del av den 

franska militären (Payne 2011). Galula har genom egna upplevelser dragit lärdomar, men har 

en avsaknad i fråga om exakt vilka processer som driver gruppens influenser (Payne 2011). 

Dock har Galula en betoning på att motståndsgruppens identitet tillhör en större del av 

samhället (Payne 2011). Det finns en socialpsykologisk tankegång som inte når hela vägen 

fram till att var just socialpsykologisk hos dessa båda författare, dock är de inom de domäner 

som tillskrivs socialpsykologin.  

 

Torbjörn Tännsjö är en svensk forskare, som har ägnat stort intresse inom området revolution 

och motståndsgrupper. Tännsjö är inte empiriker, men han analyserar historiska fall av 

revolutioner, exempelvis den Franska, Ryska och Kubanska revolutionen. Enligt Tännsjö så 

finns det några förutsättningar som krävs för att en revolution eller motståndsgrupp ska 

uppstå, men också nå sitt mål. Han menar att det måste det finnas hopp, önskan och viljan att 

genomdriva målet, som vilar på hoppet. Detta kan inte förklaras rationellt enligt Tännsjö. 

Subgrupper är enligt Tännsjö skadligt för samarbetet. Det är inte bara motståndsgruppen, utan 

också folket som är viktigt för att motståndsgruppen ska kunna lyckas. En liten grupp mot ett 

helt folk kan inte lyckas med sina mål (Tännsjö 2007: 236). 

 

Tännsjö diskuterar också betydelsen av kommunikation. Att gruppen har en sammanhållning 

och att identifikationen med motståndsgruppen är ett socialpsykologiskt fenomen, mellan 

emotionella och kognitiva dimensioner (Tännsjö 2007: 237).  Kognition eller tänkande kan 

ses som rationellt och är det som Tännsjö kritiserar när han talar om dubbelkoordinerings-

teorin, som menar att kommunikation inte är till någon nytta. Social kognition är en mer 

komplex dimension och involverar individer och deras emotioner. Det handlar om 

mellanmänskliga relationer, som uppstår genom kommunikation som binder samman 
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motståndsgruppens medlemmar emotionellt. Det är följaktligen ingen uteslutande eller rent 

rationell dimension. Tännsjö menar att kommunikationen har en viktig roll genom att det 

stärker både gruppidentiteten och känslan av hopp, men det skapar också en beredskap för 

kollektiv handling för att lösa ett socialt dilemma, exempelvis att en motståndsgrupp lyckas 

uppnå sina mål (Tännsjö 2007: 235f). 
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3. Teoretiskt perspektiv 
 

SOCIAL GRUPP 

 

En social grupp är ett antal personer som har en gemensam historia och en gemensam framtid 

samt delar uppgifter och mål (Asplund 1987: 24). I denna studie är motståndsgruppen den 

sociala gruppen. Motståndsgruppen har en gemensam historia och en gemensam nutid. De 

delar uppgiften och målet om en anteciperad gemensam framtid.  

I en social grupp och kontext finns vissa perceptioner, emotioner och kognitioner. Olika saker 

påverkar oss, exempelvis ledaren i gruppen vi ingår i. Vår identitet är mångfasetterad och 

föränderlig. Den påverkar oss; Hur vi ser på saker och ting. I detta teoretiska resonemang tar 

jag upp hur dessa aspekter påverkar en motståndsgrupp och hur detta kan användas emot dem. 

Som jag ser det kan dokumentets citat läsas som intervjucitat, detta i likhet med Ricoeur som 

ser alla språkhandlingar som text (Ödman 2007: 44). Jag kommer därför, att bland annat, utgå 

från hermeneutikens tolkning av de språkhandlingar som detta dokument är (Ödman 2007: 

44) och de viktiga noder som binder samman mitt teoriunderlag eller perspektiv är: ledare, 

motståndsgrupp, subgrupp, emotion, kognition och kommunikation. 

 

Ledare 
 

Inom organisationsteori betonas ledarens roll inom de situationer där osäkerhet råder om 

medel och mål (Bakka et al 2001: 195), vilket borde vara en fingervisning att ledaren eller 

ledning har en uppgift under en revolution där mål och medel inte alltid är klara och tydliga 

för motståndsgruppen. Ledningens roll under längre revolutioner borde också vara av intresse, 

eftersom det är en sak att uppvigla en grupp för stunden, men en helt annan att upprätthålla en 

gemensam identitet och mål över en längre tid. Som exempel är Fidel Castro ledare för 

revolutionen både före, under och efter revolutionen på Kuba (Huberman 1968: 58). 

Sorg kan få effekter på hela motståndsgruppen, om en av deras kamrater dör så kan gruppen 

upplösas. En stor grupp, som en armé, blir kanske inte påverkad på samma sätt som en liten 

revolutionär grupp (T.E. Lawrence i Ehnmark 1968: 39). Under längre strider blir folk 

krigströtta, folket tappar intresset och det krävs att den gemensamma identiteten mellan 

gruppens medlemmar upprätthålls för att motståndsgruppen ska orka kämpa vidare. Många av 

de revolutioner som omtalas i detta arbete pågick i några år. Om en jämförelse görs till andra 

revolter, där gruppen höll ut i många år trots motgångar, finns korrelationen att ledarskap och 

uppmuntran att kämpa vidare är en organiserad del inom motståndsgruppen. Under 

Vietnamkriget hade Viet Cong politiska ledare, som trots att de inte hade en direkt 

bestämmande roll i gruppen, upprätthöll känslan av hopp och en gemensam identitet trots 

motgångar och 10 år av strider (RAND 1970: 21). Ledare eller ett ledarskap är viktigt för en 

motståndsgrupp, inom alla organisationer och historiska skeenden. Det har alltid funnits 

individer, som inverkat på gruppen eller, som varit ledande för grupper. Ryska revolutionen 

och stormningen av vinterpalatset tillskrivs till exempel som Lenins förtjänst (Semitjov 1985: 



10 
 

101).  Historiskt sett har det inte funnits någon revolution, motståndsgrupp eller uppror, utan 

att någon har tillskrivits en ledarroll. 

 

Subgrupper och inre splittring 
 

Subgrupper och inre splittring faktorer som hindrar skapandet av en kollektiv och enad 

identitet. Tännsjö lyfter fram att gruppen har en inre sammanhållning som en viktig faktor för 

att lyckas (Tännsjö 2007: 237). Enligt Tännsjö är en förutsättning som krävs för att ett 

kollektivt handlande ska kunna ske, att individens tilltro till att kunna undkomma sin 

individuella situation måste vara liten, annars är det stor chans att individer var för sig 

försöker anpassa sig efter systemet (Tännsjö 2007: 233). Om denna förutsättning uppfylls, är 

det mer troligt att individen utvecklar en större gruppkänsla och blir mer välvilligt inställd till 

att göra revolution enligt Tännsjö. Om individer hoppar av motståndsgruppen och går över till 

motståndssidan, vilket brukar vara regeringen och militären, skadar detta den kollektiva 

samanhållningen. En annan förutsättning är känslan av tillhörighet till hela gruppen (Tännsjö 

2007: 233). Mau Mau upproret i Kenya, var ett uppror under 50-talets koloniala period 

(McAdam et al 2001: 122). Där skapade regeringen subgrupper som gjorde det svårt för 

motståndsgruppen (Bailey 2010: 9f). Dessa subgrupper som regeringen hade skapat, skadade 

alla försök till gemensam identitet och samarbete genom att skapa misstro till den riktiga 

upprorsgruppens chanser till framgång och detta genom aktioner som misskrediterade den 

riktiga gruppen (Bailey 2010: 9f). Subgrupper uppkommer av sig själva, exempelvis olika 

delar av folket, etniskt sett eller de som bor i andra delar av landet, men kan också skapas av 

en regering vilket visar att subgrupperingar kan vara skadliga för en revolt.  

Under Vietnamkriget mobiliserade Viet Cong stöd från lokalbefolkningen genom ett nät av 

social, politisk och militär organisering. (Hennessy 1997: 85).  Att USA misshandlade 

befolkningen i sökandet efter Viet Cong gjorde att folkets stöd för sydvietnamesiska 

regeringen minskade, men att stödet till Viet Cong ökade (RAND 1970: 84). Att få folkets 

stöd kan vara svårt, om båda parter är två lika dåliga alternativ eller två lika bra alternativ. 

Faktumet att USA skadade befolkningen mer än Viet Cong, gjorde så att Viet Cong fick 

folkets stöd. Att de fick folkets stöd i södra Vietnam kan bland annat exemplifieras med att 

efter bombningarna av byar från USAs sida, kom folk trots det tillbaka och hjälpte till med att 

gräva, skaffa mat etc. En Viet Cong medlem säger (Min översättning): ”vi är samma folk, vi 

kommer också från landsbygden och vi förstår deras problem och sorg” (RAND 1970: 82).  

 

Identitet 
 

En viktig social dimension som McAdam, Tarrow och Tilly diskuterar är identitet (McAdam 

et al 2001: 28). Identitet är minst lika viktigt för individen som det är för kollektivet. Identitet 

är något som förändras och omkonstrueras med nya kvaliteter, som införlivas till viss del eller 

fullständigt. Amartya Sen påpekar hur en skiftning i individens - kollektivet 

identitetsuppfattningen kan förändra en lugn situation till en våldsam situation (Sen 2006: 9). 

En skiftning kan ske från att vara Indier från samma kontinent/människa, till att vara en 

sekteristisk identifiering som hindu, Muslim eller Sikh (Sen 2006: 9f) med våldsamma 

sammandrabbningar som resultat. Det motsatta kan också ske, exempelvis en situation som 
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består i ett förtryck av en minoritet kan förändras genom en större gemensam eller kollektiv 

identitet, som delas av minoriteten och majoriteten. Ett annat exempel på detta är pastorn 

Martin Luther Kings användning av den gemensamma kristna identiteten som både afro-

amerikaner och vita hade i USA (Hodgson 2009: 158f). Ett förtryck av en minoritet, som har 

en kristen identitet kunde inte tolereras, medan en minoritet som enbart har afro-amerikansk 

identitet inte blev ifrågasatt på samma sätt. Genom massmedias bevakning och publicering av 

protesterna fick detta en stor genomslagskraft i det amerikanska samhället och förändringar 

kom till stånd som en konsekvens av detta.   

Enligt Serge Moscovici skapar och accentuerar minoriteten en konflikt för att övertyga 

majoriteten att anta minoritetens ståndpunkt (Moscovici et al 1985: 92) (Jackson 2010: 217). 

Folk tycker inte om sociala konflikter och en aktiv minoritet kapitaliserar på detta genom att 

skapa och dra uppmärksamhet mot konflikter. Detta är ett effektivt tillvägagångssätt, men det 

avgörande är hur minoriteten tar sig an uppgiften. Den mest användbara handlings och 

tankessättet är att vara konsekvent och upprepa samma meddelande, vilket ger upphov till att 

majoritetsnormer ifrågasätts. Minoriteten får uppmärksamhet, visar att det finns alternativ, 

visar att minoriteten står fast vid sina ståndpunkter och visar att den enda lösningen på 

konflikten är minoritetens ståndpunkt (Hoggs & Vaughan 2010: 146).   

För att en minoritet ska lyckas i en situation där de möter stort motstånd från majoriteten 

krävs det att minoriteten också ses som medlemmar av majoriteten (Fiske et al 2010: 1014). 

Detta sker enligt John Turner genom att minoriteten skapar en inomgruppslig legitimitet med 

majoriteten så att inte minoriteten drar till sig överdriven kritisk uppmärksamhet för sin 

specifika och utmejslade ståndpunkt (Hoggs & Vaughan 2010: 146). Martin Luther King har 

visat att motståndsgruppen kan förändra majoriteten efter att en kritisk uppmärksamhet har 

startat, och att en gemensam identitet är något som måste delas inom motståndsgruppen. Det 

är viktigt att minoriteten delar identitet med majoriteten, som gör att minoriteten påverkar 

majoriteten i form av att vara en del av samma kollektiva grupp. Om majoriteten eller 

minoriteten är den mest inflytelserika beror på den sociala identiteten, folk kommer att välja 

de attityder som är konsistenta med deras inomgrupps (Fiske et al 2010: 1014).  Folk kan ha 

en identitet som många delar fast de har olika individuella identiteter. Identitet kan ses som att 

vara identisk eller likadan som eller med någon och även denna kollektiva identitet kan 

förändras (McAdam et al: 55, 189).  

Om vi kan ha många identiteter och en gemensam kollektiv identitet och alla dessa kan 

förändras så är frågan hur detta sker, vilket leder oss vidare till kognition. Kognitiv påverkan 

är en viktig förutsättning för ytterligare attitydförändringar och det är genom kognitiv 

omkonstruktion som minoriteten påverkar majoriteten (Rappaport 1973: 313).  

 

Enligt McAdams, Tarrow och Tilly är identitet en enkel ”mekanism” som ger svar på ”vem är 

jag?” (McAdam et al 2001: 27) medan identifikationen med en grupp enligt Tännsjö är ett 

psykologiskt fenomen som delvis är emotionellt och delvis kognitivt (Tännsjö 2007: 237).  

De emotionella uppfattningarna är av vikt, samtidigt är det osäkerhet involverad. Ingen vet på 

förhand om revolutionen kommer att lyckas, men ledaren behöver dock inte skapa identitet 

från genuina förhållanden för att ena gruppen: 
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“What matters is not authenticity of historical records, but the poetic, didactic and 

integrative purpose that record is felt to disclose….sense of identity and solidarity”  

(Jannisa 1997: 31) 

 

Identitet är inte enbart autentiskt och rent rationellt, det krävs att motståndsgruppen kan skapa 

en känsla, en emotion, av gemensam identitet, en delad bakgrund och historia.  

 

Emotion och Kognition 
 

” the heart has its reasons which reason does not understand” (Blaise Pascal i Forgas 2001:3) 

 

Kognition är psykiska förmågor och aktiviteter som avser mottagning, bearbetning och 

skapande av information och kunskap (Egidius 2006: 175). Det kognitiva innebär hur vi 

tänker och uppfattar vår värld. Piaget kognitiva teori om människans tar upp två medfödda 

tendenser: 1: assimilation där vi anpassar nya erfarenheter i våra gamla tankemönster och 2: 

ackommodation där vi ändrar på våra gamla tankemönster för att kunna ta till oss nya 

erfarenheter (Cronlund 2007: 44). Detta visar att kognition har en bred förklaring, för både 

anpassning, organisation och förändring. Emotion är känslomässig reaktion som innefattar 

upplevelser av känslotillstånd som glädje eller vrede, lust eller olust. Känslolivet kommer till 

uttryck i emotioner och motivation (Egidius 2006: 83). Våra emotioner är våra känslor för 

andra människor och kan påverkas på olika sätt. Emotionerna är betydelsefulla i sociala 

situationer, men de är också bland de minst förstådda influenserna när det gäller människors 

tankar och handlingssätt (Forgas 2001: 2). Hur emotioner påverkar människor är intuitivt känt 

av oss alla, men i praktiken vet vi inte varför och hur emotioner uppstår.  Den empiriska 

forskningen har inte fått något genombrott innan 1980-talet, men kopplingen mellan 

emotioner och kognition har funnits längre än så (Forgas 2001: 2). Betydelsen av emotioner 

vid sociala situationer har fått stor uppmärksamhet från Aristoteles, Sokrates, Platon, 

Epikuros, Descartes, Blaise Pascal och Emanuel Kant men även andra filosofer genom 

årtusendena (Forgas 2001: 2). Enligt Platon hade emotionerna effekten att: ”tend to 

overwhelm or subvert rational mental processes” (Forgas 2001: 2) vilket har upprepats av 

sociologer, psykologer och filosofer som Gabriel Tarde, Gustav Le Bon och Sigmund Freud 

och andra genom århundradena. Från att ha ansetts som en negativ inverkan på det sociala 

tänkandet har emotioner sedan 1990-talet fått en positiv plats inom forskningsvärlden. Enligt 

de mesta bevis som finns i dagens forskning, finns det en koppling som går åt båda hållen 

mellan kognition och emotion, det är inte en enkelriktad koppling (Forgas 2001: 14). Ibland 

kan emotioner vara en användbar och även väsentlig del av det rationella beteendet, DeSousa 

och andra forskare har visat att förmågan att uppleva och ta in emotioner i sociala beräkningar 

är en väsentlig del i adaptiv mänsklig funktion. Människor som har fått hjärnskador som har 

drabbat de delarna av hjärnan som huserar emotioner men har lämnat de kognitiva 

funktionerna oskadade, utvecklas i riktning mot att göra ödesdigra sociala beslut med 

resultaten det har på de sociala relationerna dessa människor har (Forgas 2001: 2f). Det som 

har ändrats hos dessa människor är att deras emotionella funktioner är gravt nedsatta medan 

deras intellektuella kognitiva förmågor fortfarande fungerar helt normalt. Men även kontexten 
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spelar in, social kognition, omdöme och interpersonligt beteenden har inverkan på utgången 

av det mänskliga beteendet och emotionella beslut kan leda till kognitiva misstag och 

felaktiga beslut (Forgas 2001: 2f). Detta betyder att emotioner och kognition har starka 

kopplingar och att besluten kan ledas efter emotionernas inflyttande och resultera i beslut som 

är bra eller dåliga. 

 

Hearts and mind strategin går ut på att vinna civilbefolkningen över på sin sida och bort från 

motståndsgruppen. Tanken är att motståndsgruppen emotionellt övertygar till en kognitiv 

inställning som får folket till att samarbeta med militären genom att motståndsgruppen 

försöker vinna folkets sympati genom att förbättra för dem och att behandla dem väl. Heart 

and minds är inte någon direkt militär aktion som sådan, utan meningen är att vinna folkets 

förtroende genom att behandlade dem bättre än vad den andra parten i konflikten gör (RAND 

2006: 23). Kopplingen mellan emotion och kognition är således inte så lång, Eeban Barlow 

har visat att hearts and minds fungerar, gör ena parten goda handlingar mot en individ, grupp 

eller folk vinner den parten över folket på sin sida. 

Enligt Eeben Barlow har en motståndsgrupp ”a center of gravity”, vilket innebär centrala 

delar som militären ska ta bort för att oskadliggöra den; Ledare och folkets stöd 

(www.eebenbarlow smilitaryandsecurityblog.blogspot.com). Det ska påpekas att Barlow har 

spenderat stora delar av sitt liv att både hjälpa och bekämpa motståndsgrupper. Barlow är inte 

socialpsykolog, men han har förstahandserfarenheter från motståndsgrupper i sin roll som 

militärkommendör med ansvar för bekämpning, men även hjälp till motståndsgrupper. Han 

var djupt involverad i UNITA gerillan som slogs mot regeringen i Angola 

(www.eebenbarlowsmiliaryandsecurityblog. blogspot.com).  

Under det långa kriget i Angola, ledde Jonas Savimbi motståndsgruppen UNITA, Savimbi var 

mycket omtyckt av medierna. Medierna gjorde att Sawimbi kunde kommunicera sitt budskap 

till befolkningen. Den lokala befolkningen var behjälplig för UNITA´s verksamhet, gav dem 

säker passage, underrättelser, logistiskt stöd och hjälp. Att minska på den lokala 

befolkningens stöd till UNITA uppnåddes genom att kliniker byggdes, som gav rent vatten 

och erbjud skydd. Lokalbefolkningen hade också behandlas rättvist och deras egendom 

respekteras och inte skadas, vilket tillsammans är delar av Heart and minds-strategin. När 

deras ledare dog, så upphörde motståndsgruppen UNITA att vara en maktfaktor. 

(www.eebenbarlowsmilitaryand se curityblog.blogspot.com). Enligt Mao Zedong rör sig en 

effektiv motståndsgrupp bland lokalbefolkningen som fisken gör i vattnet (Nagl 2005: 28), i 

detta fall tog militären bort vattnet och den andra ”fisken” som motståndsgruppen behövde 

och de hade ingenstans att gå. 

Heart and minds testades en tid i Vietnam, men den generella inställningen hos armén var att 

”grapp the gooks by the balls and the mind will follow” (Nguyen 2002: 138). Detta 

resulterade i att militären bara använde våld och fick folket emot sig, istället för att bearbeta 

befolkningen för att få stöd från dem (Nagl 2005: 128, 154). Vietnam blev ett förlorat krig, 

den väpnade motståndsgruppen vann i detta fall. Hearts and minds liknar vad Baruch Spinoza 

säger: varje emotion definierar en persons relation till sig själv eller andra människor, sympati 

eller gillande från en annan människa är kärlek till någon som har gjort något gott för någon 
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annan (Forgas 2001: 418).  Om forskaren blundar för emotionernas roll i erfarenheterna som 

folk har i sin vardag, missar forskaren också den sociala dimensionen  

Kommunikation och kommunikationens dialektiska förhållande till emotion, 

kognition och identitet  
 

Kommunikation är grunden till allt, utan kommunikationen har vi ingen socialpsykologi. Alla 

människor har en kognitiv förmåga och emotioner, men det är genom kommunikation som 

detta påverkar andra människor. En definition av kommunikation är: information eller 

signaler som överförs från människor (Egidius 2008: 365) till andra människor och resulterar i 

förståelse (Habermas 1990: 78). Kommunikation är vår interaktion med andra människor och 

kan påverka våra emotioner och vår kognition. Inom socialpsykologin möjliggör 

kommunikation och språket: socialisation, identitet, självuppfattning och det skapar mening, 

tänkande och samarbete, och påverkar våra emotioner (http://www.eduway.se/).  Kognitivt 

eller tänkande kan ses som rent rationellt och är det som Tännsjö kritiserar när han talar om 

dubbelkoordinering-teorin, där kommunikation inte påstås vara till någon nytta. Social 

kognition är en mer komplex situation och involverar andra individer och deras emotioner. 

Det handlar om det mellanmänskliga som uppstår genom kommunikation med andra individer 

och är inget rent rationellt. Likaledes framför Martin Buber och Charles Taylor vikten av det 

mellanmänskliga som både ett behov hos människor och en nödvändighet för att samhörighet 

och gemenskap ska kunna skapas hos den enskilda individen, vilket visar på vikten av 

kommunikation. Inom organisationsforskning lyfts kommunikationen fram som en viktig 

punkt, det är grunden för all organisation enligt Bakka (Bakka et al 2001: 160) och även 

Tännsjö menar på att kommunikationen har en viktig roll:  

 
“By communicating, they strengthen both their group identity and a sense of 

trust...communication is therefore a means, not just to organize resistance among the 

oppressed majority, but also, indirectly, to create trust, a sense of identity, and a 

readiness to act collectively in order to solve a social dilemma” (Tännsjö 2007: 235f). 

 

Kommunikation har både en kognitiv och en emotionell sida (Aranguran 1967: 67). 

Emotioner skulle också kunna förklara ledarens eller ledningens inverkan på gruppen. Enligt 

Bakka et al är det talade ordet som kommunikation, nästan alltid starkare än det tryckta 

budskapet (Bakka et al 2001: 159). Emotioner inom kommunikation är en viktig del, speciellt 

inom gruppkommunikation där uppmärksamhet på andra människors känslor och emotioner 

är ett centralt element (Dimbleby och Burton 1997: 264). Kognition, kommunikation och 

identitet är förklarande faktorer för att förstå individen, gruppen och folkets medverkan i en 

revolution. Kommunikation är grunden i all interaktion som även Martin Buber och Charles 

Taylor lyfter fram. Enligt Martin Buber har människan ett medfött behov av både relationer 

med andra, så väl som behovet av att bli bekräftad vilket leder till dialog och kommunikation 

(Buber 1970:78ff). Charles Taylor vidareutvecklar denna position med dialog och 

relationsbehov samt lägger till konceptet med självutveckling och identitet:  

 

”We become full human agents, capable of understanding ourselves, and hence of 

defining our identity, through our acquisition of rich human language of expression. For 

my purpose here, I want to take language in a broad sense, covering not only the words 
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we speak, but also other modes of expression whereby we define ourselves…But we 

learn these modes of expression through exchanges with others. People do not acquire 

the languages needed for self-definition on their own…but dialogical”.  (Taylor 

1989:32) 

 

Om en motståndsgrupp blir fysiskt och psykiskt isolerad i sin kommunikation med 

befolkningen eller andra aktörer, som exempelvis utländsk media eller andra befolkningar 

med liknande kultur eller etnicitet, kommer chansen att utveckla en gemensam identitet 

mellan dessa grupper att förhindras. Om kommunikationen förhindras, förhindras också 

motståndsgruppens chans att skapa en gemensam identitet med befolkningen och militären får 

monopol på att påverka befolkningens tänkesätt och handlingssätt. En revolutionär 

motståndsgrupp kommer följaktligen inte kunna underbygga en revolution om de blir 

isolerade och inte kan kommunicera.  
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4. Metod och metodologi 
 

Insamlandet av data, granskning, bearbetning och analysarbetet av kvalitativ data, som i min 

studie är ett textmaterial i form av ett dokument, är en process som består av flera steg. I min 

studie har jag använt bland annat följande steg; 

 Först läste jag hela dokumentet översiktligt, men dock relativt noggrant. Samtidigt 

gjorde jag en del preliminära anteckningar om sådant som väckte särskild 

uppmärksamhet. 
 

 I andra läsningen gjorde jag grova indelningar av texten i temat eller grupper, som 

granskas mer kritiskt. 
 

 I tredje återläsningen av texten, som var än mer selektiv, karaktäriseras av mer kritiskt 

granskande läsning, och preliminära tolkningar. 
 

 Fjärde genomläsningen var än mer selektiv. Den gjordes för att kontrollera utdrag av 

citat från dokumentet för att kontrollera min förtrogenhet texten och mina tolkningar 

av den. I detta steg gjorde jag slutgiltiga bearbetningar och analyser av mina 

tematiseringar av texten. 

I de olika stegen revideras en del, men stegen är också repetitiva i sin karaktär där forskaren 

rör sig fram och tillbaka mellan dem. Vissa tolkningar och beslut tas, bland annat prioritering 

av vissa delar av data, som visar sig vara viktigare än andra och är betydelsefullare för 

analysen. En reduktion av antalet teman görs också, som innebär att forskaren för samman 

liknade teman, och skapar begrepp, som ligger till grund för analysen (Denscombe 2009: 

369ff).  Prioriteringar av vissa delar av data görs för att få delar och helheten att hänga 

samman. Förfarandet med prioritering i syfte att göra analysen, medför att forskaren 

utelämnar det han eller hon finner irrelevant, det vill säga sådant forskaren bedömer, inte ger 

eller tillför forskningsfrågan adekvata svar eller förklaringar (Denscombe 2009: 369ff).  

För att analysera vad jag finner i materialet utgår jag från Janesicks koreografimodell 

(Janesick 2007: 11): 

 Vem, eller vad gör något? 

 Mot vem, eller vad? 

 Var eller i vilken kontext? 

 Varför men också vad är svårigheten och/eller problem? 

Analysarbetet av kvalitativ data kan ses som en process som består av flera moment, 

förberedelse av data, förtrogenhet med data, tolkning av data i form av begrepp, verifiering av 

data och slutligen presentation av slutsatser, resonemang och rekommendationer, men också 

resonemang om vidare forskning. De olika stegen revideras och forskaren rör sig fram och 

tillbaka mellan stegen (Denscombe 2009: 369ff).  Vissa tolkningar och beslut tas, bland annat 

prioritering av vissa delar av data, som visar sig vara viktigare än andra och dess betydelser 

för analysen. En reduktion av antalet teman, vilket innebär att föra samman liknade teman, 

och skapa begrepp som ligger till grund för analysen. Prioritering av vissa delar av data gör att 

generaliseringen redan på detta stadium av studien blir begränsad. Förfarandet med 
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prioritering i syfte att göra analysen, medför att forskaren utelämnar det han eller hon finner 

irrelevant och följaktligen kommer dessa val att begränsa generaliserbarheten av studien 

(Denscombe 2009: 369ff).   

 

Dokumentanalys 
 

I dokumentanalys kan ett speciellt element i en diskurs spela en framträdande och särskild 

roll. Ett sådant element kallas nod (Bergström & Boréus 2012: 367). En nod eller noder 

fungerar som nav i diskursen, som andra väsentliga element rör sig kring. Med hjälp av noden 

eller noders betydelser, fixeras en bestämd mening för de teman, ord eller begrepp som omger 

den och det kan hävdas att utan noden eller noderna skulle inte diskursen kunna uppkomma 

(Bergström & Boréus 2012: 367). I min användning av dokumentanalys är den essentiella 

noden revolutionär motståndsgrupp. Andra noder är: identitet, kollektiv, kognition, emotion-

rationell, kommunikation och handling. Inom dokumentanalys kan identiteten ses som 

föränderlig (Bergström & Boréus 2012: 371) och frågan är om en gemensam identitet, för till 

exempel en revolutionär motståndsgrupp, kan skapas eller förändras i avsaknad av 

kommunikation och emotionell påverkan.  

Enligt Dilthey ska forskaren inrikta sig på den sociala och historiska värld som individen är 

del av, och den världen kan vi inte förstå genom introspektion utan istället genom att 

”dechiffrera de avtryck eller spår som människan lämnat efter sig” (Ödman 2007: 39). 

Ricoeur påstår att texten överskrider författarens begränsade horisont och att texten säger 

något mer än vad författaren avsåg att säga och därför ska texten tolkas (Ödman 2007: 43). En 

handling kan också betraktas som text, handlingen är autonom på samma sätt som texten och 

”bygger på den sociala dimensionen hos handlandet” samt ”lämnar spår efter sig” (Ödman 

2007: 44). Som jag ser det kan dokumentets citat läsas som intervjucitat, detta i likhet med 

Ricoeur som ser alla talhandlingar som text. En hermeneutisk läsning av denna studie gör att 

Janesicks koreografimodell blir mer levande.  En presumtiv läsare av detta arbete kan 

föreställa sig följande: dessa citat skulle kunna vara hämtade direkt från en konferens om hur 

militären ska besegra en motståndsgrupp, och de citat som presenteras i denna studie kommer 

från denna imaginära konferens.  

 

Avsikt med att göra en dokumentanalys är att det prövas som ett empiriskt material. Ett 

dokument är ett objektivt objekt. Metod för att jämföra olika delar och avsnitt i ett dokument 

möjliggör att kunna tydliggöra vad som är motsägelsefritt och vad som är motsägelsefullt 

mellan och inom dessa delar. Analysen ska inte bara peka på vad dokumentet innehåller, utan 

också vad innehållet inte konnoterar, i.e. ordets innehållsbetydelse och mening (Bonnier 

1989: 219) för att tolka det för att finna och påvisa rimliga innebörder, betydelser och 

kontingenser. Det som finns explicit uttryckt, men också implicit går att påvisa, tolka och 

förklara, men också att konceptualisera i förståelse (teori).  

 

Genom att använda dokumentanalys går forskaren utöver syntax, språk och meningsbyggnad. 

Med dokumentanalys letar forskaren efter variabler, diskursiva formationer i texter som leder 

till social praktik (Fairclough 2006: 40f). dokumentanalys bygger på förutsättningar att ord, 
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termer, begrepp och syntax inte bara används för att avbilda verkligheten. Dokumentanalys är 

också att konstruera och dekonstruera, med hjälp av tolkningar, data för att visa att text eller 

språk skapar aspekter av det sociala livet. Dokumentanalys mål är att tolka och förklara text 

och språkhandlingar av vad människor försöker göra, gör, har gjort och avser att göra. Detta 

vilar också på bakomliggande antagande. I likhet med hermeneutiken tolkar forskaren texter 

inom dokumentanalys. Skillnaden är dock att dokumentanalysen också letar efter meningen 

bakom texten, diskursens sociala gränser (Fairclough 2006: 76).  

Texter som studeras tas inte för givna, snarare undersökas de för att avslöja underliggande 

budskap och tänkesätt. Det krävs att en skeptisk attityd och en kritisk hållning måste intas, till 

redan tidigare påstådd kunskap. Dokumentanalys tenderar att vara beroende av begrepp och 

teorier, som har utvecklats fristående från de texter och språkhandlingar som analyseras. Detta 

är oundvikligt, eftersom dokumentanalys är en fristående analysmetod, som används för att 

leta efter implicita och explicit budskap och propositioner i text och språkhandling. Det 

medför att de som använder dokumentanalys måste använda förstahandsantagande i en större 

utsträckning än grundad teori, där det är oacceptabelt. Det är inte lätt att verifiera metod och 

fynd, eftersom forskarens intuition används vid tolkning av (text)data. Men i vissa delar av en 

dokumentanalys kan beprövad och erkänd vetenskaplig kunskap komma till pass. För att 

verifiera resultatet och slutsatser av en dokumentanalys finns det vissa råd att följa; Bland 

annat tydlighet i den dokumentanalys som har studerats. Läsaren ska kunna bedöma och 

uppnå förståelse av analysresultat och slutsatser. För detta krävs tydliga beskrivningar, som 

återfinns i det empiridelen ska materialisera. 

Jag har inspirerats av Foucault och Fairclough diskursanalyser, och delvis låtit mig påverkas 

av dem, så att spår av detta satt en del avryck i mitt metodologiska tänkesätt i analysarbetet. I 

denna studie utgår jag från en generell socialpsykologisk kunskapsbank, inte syllogismer. 

Syllogismer är att dra en slutsats utifrån två premisser, exempelvis: Aristoteles är en 

människa, alla människor är dödliga, följaktligen är Aristoteles dödlig. I denna studie hävdar 

jag inte att jag utifrån ett antal premisser kan dra slutsaster, eftersom relationer mellan 

element är eller kan bli motstridiga (Fairclough 2006: 68). Problemet med syllogismer och 

slutledningar som dras av premisserna, bevisas genom följande citat: ”Alla rävar har svans; 

Cajus är en riktig räv; alltså har Cajus svans” (Nordisk familjebok 1890: 1446). Ett exempel 

är identitet, eftersom en individs identitet kan ses som ett inkluderande element i en grupp, 

men i denna studie visar också att detta inkluderande element kan vara exkluderande. 

Identiteten som element, är beroende av sociala omständigheter (Fairclough 2006: 69). 

Det är därför som jag har låtit mig inspireras och har använt mig av ansatser från 

diskursanalys. Det medför att konnotationer kommit att inta platsen istället för primisser. 

Konnotationen av ett begrepp och dess användning, som involverar exempelvis sociala 

situationer, är inte enkla eller går att dra generella slutsatser från. Exempelvis vad innehåller 

kognition, rationalitet och emotionallitet för typer av konnotationer. Kognition och rationalitet 

inbegriper då frågor om; Rationellt för vem? Är kognition utan emotion verkligen rationellt? 

Kognition i ett socialt perspektiv innebär att vara uppmärksam på emotioner hos alla 

involverade parter. Att ställa upp för folk med samma identitet, som individen själv, kan ses 

som logiskt och rationellt utifrån ett inomgruppsligt perspektiv påverkat av emotioner, men 

inte rationellt strikt kognitiv utifrån ekonomiskt tänkande. 
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5. Empiri   
 

I detta kapitel presenteras dokument, och jag gör även en analys av och kommentarer det jag 

kommit fram till i undersökningen. Två saker ska dock poängteras före empirin ska läsas; 1. 

Det kursiverade är det i citatet som är det viktigaste och 2. Förkortningar som finns i citaten 

presenteras direkt efter respektive förkortning, men däremot inte i efterföljande citat, med 

andra ord: förkortningen förklaras bara en gång. 

 

Empirin i denna studie är den Amerikanska Militärens Manual 3-24 som är ett dokument, som 

handlar om asymmetrisk/lågintensiv krigsföring, vilket är krigsföring för att bekämpa 

motståndsgrupper. Som anmärks i inledningen, är den centrala faktorn inte att hålla 

territorium, utan snarare att binda befolkningen till sig genom att kontrollera eller influera: 

 

“In traditional warfare the conflict focuses on defeating the opposing military through 

force-on-force engagements, and influencing the government by taking control of their 

territory, and influencing the people generally through intimidation, fear, and deception; 

whereas in irregular warfare (IW), the conflict focuses more on the control or 

influence over, and the support of, a relevant population and not on the control of an 

adversary’s forces or territory.” (Joint Publication 3-24 2009: X) 

 

Motivet till denna studie är att visa att socialpsykologiska faktorer är involverade i 

krigsföringen mot motståndsgrupper och nedanstående citat ger en indikation på att 

befolkningen är den centrala faktorn i kriget:  

 

“An insurgency typically succeeds or fails based on the support of the population. This 

understanding acts as a foundation on which the joint force can plan, prepare, execute, 

and assess COIN (counterinsurgency, min anm.) operations.” (Joint Publication 3-24 

2009: XI) 

 

Psykologiska operationer 
      
Inom militären finns ett område som kallas psykologisk krigsföring eller psykologiska 

operationer med förkortningen PSYOPS. De psykologiska operationerna har en relativt kort 

historia. Det var först under andra världskriget (Stevenson 1977: 269) som det skapades ett 

intresse av, och en avdelning för psykologins operationer inom militären. Idag har de 

psykologiska operationerna blivit en del av den militära organisationen. Den amerikanska 

versionen av psykologiska operationer framställs på följande vis: 

“Psychological operations. Planned operations to convey selected information and 

indicators to foreign audiences to influence their emotions, motives, objective 

reasoning, and ultimately the behavior of foreign governments, organizations, groups, 

and individuals. The purpose of psychological operations is to induce or reinforce 

foreign attitudes and behavior favorable to the originator’s objectives. Also called 

PSYOP.” (Joint Publication 3-24 2009: GL-8) 

 

Här beskrivs hur de psykologiska operationerna är avsedda att påverka mottagarens 

emotioner, tankesätt och handlingssätt.  Det kan noteras att militären inte gör någon åtskillnad 
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mellan vem som är mottagare och vem som är avsändare. Med andra ord, detta är något som 

står fritt att användas av bägge sidor i en konflikt. De huvudsakliga uppgifterna som PSYOP 

har är följande: 

“Key Support Roles. PSYOP can be vital for COIN in support of detainee, civilian 

internee, and DC (DC = dislocated civilians, min anm.) operations. In many cases in 

COIN, joint forces come into close contact with and, in some cases, control people who 

are demoralized, desperate, apprehensive, and distrustful. These emotions can create a 

volatile atmosphere that is dangerous to counterinsurgents and those civilians and 

detainees being managed, handled, or interned. PSYOP can be used to dispel rumors, 

create dialogue, and pacify or inform detainees, civilian internees, or DCs to minimize 

violence, facilitate efficient camp operations, and ensure safe and humane conditions 

persist. PSYOP forces also may use this function to facilitate other PSYOP tasks. These 

tasks include testing informational PSYOP materials, assessing the culture of potential 

audiences, collecting intelligence, and recruiting key communicators, informants, and 

collaborators.” (Joint Publication 3-24 2009: VI-10) 

 

Här breddas användningen av PSYOPS till att skapa dialog, men också till att inkludera 

värvning av informatörer, kollaboratörer och kommunikatörer. Informatörer och 

kollaboratörer skapar en splittring inom en grupp, vilket gör att motståndsgruppen får 

svårigheter att bilda en enad identitet. Infiltratörer, i form av informatörer och kollaboratörer, 

gör att det finns folk inom en grupp som gruppen inte kan lita på. Infiltratörer skapar ett 

misstroende inom hela gruppen. Detta ger upphov till subgrupper som inte är enade och 

förlusten av en enad identitet. Kommunikatörer inom befolkningen kan skapa en riktad 

dialog, som för fram militärens budskap och på så sätt blir det mer av en monolog som är till 

för att utöva inflyttande på resten av befolkningen.  PSYOPS kan också skräddarsys för den 

avsedda målgruppen: 

“Target Groups. PSYOP TAs (Target audience, min anm.) are approved by the SecDef. 

(Secretary of defense, min anm.) Messages are tailored to specific TAs each addressing 

a specific behavior.” (Joint Publication 3-24 2009: VI-10) 

 

En intressant aspekt av dokumentets beskrivning av PSYOP är kopplingen till det talade 

ordet. Detta är i överenstämmelse med Bakka et al (2001:159), som hävdar att det talade ordet 

nästan alltid är starkare än det tryckta budskapet: 

 
“The dissemination of PSYOP includes print, broadcast, Internet, facsimile messaging, 

text messaging, and other emerging media. However, face-to-face communications are 

the most effective and preferred method of communicating with local audiences, 

especially in COIN.” (Joint Publication 3-24 2009: I-13) och (Joint Publication 3-24 

2009: VI-7) 

 

Ur Tännsjö, Taylors och Baubers synvinkel är kommunikation och språk de viktigaste 

faktorer som finns. Detta överensstämmer mycket väl med klassiskt socialpsykologiskt 

resonemang. Emotioner och kognition finns hos i stor sett alla människor, men det är språket 

som förmedlar vad vi vill, tycker och tänker. Emotioner förs fram genom språket och 

påverkar de som lyssnar. Om en motståndsledare talar med folket kommer detta att påverka 

dem, och det kommer även militären göra, och detta på ett annat sätt än vad de kan göra med 
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enbart tryckta budskap. En närvaro bland folket, vare sig det är motståndsgruppen, militären 

eller vad som kalas ”Auxiliary forces” (hjälp och support styrkor) vilket är andra beväpnade 

grupper som inte tillhör motståndsgruppen, kommer att påverka befolkningen i den riktning 

som de för fram. En isolering av endera parten kommer att innebära att deras budskap inte kan 

påverkar befolkningen, och med socialpsykologisk terminologi blir denna part 

utomgruppsliga. Enligt Moscovici skapar minoriteten och accentuerar en konflikt för att 

övertyga majoriteten att anta minoritetens ståndpunkt (Moscovici et al 1985: 92)(Jackson 

2010: 217). För att lyckas i en situation där de möter stort motstånd från majoriteten krävs det 

att minoriteten ses som medlemmar av majoriteten (Fiske et al 2010: 1014).  Om minoriteten 

ses som utomgruppslig, kommer de att misslyckas.  

Kognition 

Ur socialpsykologisk synvinkel är dokumentet fullt av begrepp som anknyter till ämnet. Bland 

annat nämns kognition som en av de viktigaste faktorerna för att vinna över 

motståndsgruppen: 

“Because COIN battles and campaigns are struggles of will and ideas, they are 

ultimately won and lost in the cognitive dimension.” (Joint Publication 3-24 2009: VIII-

2) 

 

Enligt dokumentet är det kognitiva centralt för om motståndsgruppen eller militären kommer 

att vinna eller förlora. Det är intressant att notera hur ett socialpsykologiskt begrepp finns 

noterat och betonat i ett dokument som har sitt ursprung inom militären. Att det finns ett 

socialpsykologiskt begrepp i ett dokument som detta, tyder på ett det finns ett bakomliggande 

och subtilt antagande att militären vill utnyttja de socialpsykologiskt funktioner som 

dokumentet vill förkunna. 

 

Ett samhälle kan bestå av olika grupper med liknande identitet men som inte har någon direkt 

sammanhållning. Att grupper har en sammanhållning och identifikationen med en 

motståndsgrupp är ett socialpsykologiskt fenomen, mellan emotionella och kognitiva 

dimensioner (Tännsjö 2007: 237).  Kognition eller tänkande kan ses som rationellt och är det 

som Tännsjö kritiserar när han talar om dubbelkoordinerings-teorin, som menar att 

kommunikation inte är till någon nytta. En del av den kognitiva aspekten av dokument inriktar 

sig på att försöka splittra och isolera motståndsgruppen och militären lyfter fram just det 

kognitiva: 

 
“… smaller groups can be subordinate parts of one insurgency or willing partners who 

share similar goals. The progress behind the association can range from a temporary 

coalition to achieve a shared objective to actually beginning the process of becoming 

one group of subordinate parts. The first step in disaggregation is cognitive: identify 

fissures in the supposed monolith…. a strategy of disaggregation includes the following 

activities: containment, isolation, disruption, and resolution of core grievances, and 

neutralization in detail.” (Joint Publication 3-24 2009: III-6) 

 

I enlighet med citatet innebär detta att militären tar ett första kognitivt steg som bland annat 

innebär att isolera motståndsgruppen.  Isolering innebär att kommunikation med befolkningen 

avbryts och därigenom den kognitiva påverkan från motståndsgruppen. För militären är det 

kognitiva viktigt och det har en egen paragraf i dokument där det kognitiva förklaras i detalj: 
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 “The cognitive Dimension. The cognitive dimension encompasses how 

people think, perceive, visualize, and decide. How people think is affected by a myriad 

of factors such as propaganda, education, training, experience, personal motivations, 

religion, leadership, morale, cohesion, emotion, state of mind, public opinion, 

perceptions, media, and rumors. For COIN the cognitive dimension extends to US and 

international public opinion. Because COIN battles and campaigns are struggles of will 

and ideas, they are ultimately won and lost in the cognitive dimension. When trying to 

contemplate the cognitive dimension, it is imperative that counterinsurgents understand 

that it is not only how the populace views the counterinsurgents, but how 

counterinsurgents view the populace.” (Joint Publication 3-24 2009: VIII-2) 

 

Dokumentet beskriver klar och tydligt att den kognitiva dimensionen inbegriper hur folk 

tänker, uppfattar och beslutar. Propaganda är delvis riktat till att påverka emotioner, och i 

grund och botten är det emotioner och vilka emotionella erfarenheter individen har sedan 

tidigare som påverkar kognitionen. Dokumentet ger således ledtrådar till den dialektiska 

kopplingen mellan kognition och emotion. Det finns en rad olika faktorer som påverkar hur 

folk tänker, som exempelvis propaganda, emotioner och medier: 

 

“The information environment both transcends and resides within the four physical 

domains and is the aggregate of individuals, organizations, and systems that collect, 

process, disseminate, or act on information. The information environment is made up of 

three interrelated dimensions: physical, informational, and cognitive. Cyberspace is a 

global domain within the information environment consisting of the interdependent 

network of information technology infrastructures, including the Internet, 

telecommunications networks, computer systems, and embedded processors and 

controllers. All actors in the OE (Operational Environment, min anm.) affect the 

information environment. In fact, any attempt to interact with the information 

environment, including attempts to merely measure it, change or affect it. Increasingly, 

disproportionally small actors in this environment can gain asymmetric advantage in 

the information environment. The information environment is paramount in COIN, as it 

is a medium that greatly influences the population.” (Joint Publication 3-24 2009: VIII-

1f) 

 

Enligt dokumentet kan en liten aktör få en asymmetrisk fördel inom informationsområdet. En 

motståndsrörelse är en liten aktör och tillgången till media gör att de kan påverka kognitivt. 

Media är en form av kommunikation som har potential att nå hela befolkningen, och är 

således ett förträffligt sätt för att påverka kognition, men det måste också förstås: 

 

“To effectively communicate with the intended audience, it is necessary to understand 

the cognitive dimension of the insurgency and how it pervades the OE’s social, 

political, informational, and other systems that support its success.” (Joint Publication 

3-24 2009: VI-11) 

 

Enligt dokumentet måste militären förstå kognitionens påverkan på sociala, politiska och 

andra system. Alla dessa system kan påverka om motståndsgruppen lyckas eller ej. 

Kognitionen är således grunden för ett större system och om ena parten kan påverka 

kognitionen, påverkas också alla dessa system. Informationskanaler som tv, internet och även 

andra former, har en viktig funktion:  
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“The information environment is made up of three interrelated dimensions: physical, 

informational, and cognitive. All of the dimensions are important for COIN, but the 

cognitive dimension is vital for COIN. The cognitive dimension is normally where 

COIN success is determined—in the HN (Host Nation, regeringen i det land där den 

amerikanska militären befinner sig, min anm.) population’s perception of legitimacy. It 

is also vital to understand that the information environment in COIN is dynamic. The 

free flow of information present in all theaters via television, telephone, and Internet, 

can present conflicting messages that quickly defeat the intended effects. To preclude 

unintended effects, continuous synchronization and coordination between IO 

(Information Operation, min anm.), PA, public diplomacy (PD), and our allies are 

imperative. This effort will allow information themes employed during operations 

involving neutral or friendly populations to remain consistent.” (Joint Publication 3-24 

2009: VI-1) 

 

Tanken är att militären kan legitimera sig, i befolkningens ögon, genom de 

informationskanalerna som finns tillgängliga, men detta betyder också att denna sfär, 

informationssfären, är ytterligare en krigsskådeplats som måste vinnas. Den kognitiva 

dimensionen är på detta sätt den plats där kriget mot motståndsgruppen vinns eller förloras. 

Kan militären hindra motståndsgruppen från att kommunicera inom informationssfären, så 

kommer de inte heller att kunna påverka befolkningens kognition. 

Emotioner 

Emotioner är ett begrepp som används inom socialpsykologi, men det är inte ett begrepp som 

förväntas att finnas i ett militärt dokument. Emotioner nämns upprepade gånger i detta 

dokument, i de flesta fall rör det sig om risken eller riskerna med emotioner och emotioners 

påverkan på kognition. Den amerikanska militären använder bland annat PSYOP och detta 

involverar emotionell påverkan, dock säger militären inte explicit att det är emotionerna, som 

de vill påverka eller utnyttja, detta är istället vad motståndsgruppen blir beskylld för att göra:   

 

“Insurgents can capitalize on a number of potential causes. Any country ruled by a 

small group without broad, popular participation provides a political cause for 

insurgents. Exploited or repressed social groups—be they entire classes, ethnic or 

religious groups, or small elites—may support larger causes in reaction to their own 

narrower grievances. Economic inequities can nurture revolutionary unrest. So can real 

or perceived persecution. Insurgents may create artificial or deceptive grievances using 

propaganda and misinformation. Typically these will be extrapolations of previously 

held grievances and will play on stereotypes, xenophobia, racism, classism or other 

arguments conducive to shallow emotional appeal and jingoism (överdriven 

nationalism, min anm).” (Joint Publication 3-24 2009: II-23) 

 

Motståndsgruppen blir beskylld för att utnyttja riktiga eller påhittade förföljelser, förtryckta 

grupper i samhället eller att landet styrs av någon som inte folket stöder. Den bakomliggande 

faktorn är emotioner, vilket motståndsgruppen blir beskylld för att utnyttja till sin fördel. Det 

som kallas jingoism, är överdriven nationalitet och när ett land blir invaderat av utländska 

militära styrkor är det stor sannolikhet att den emotionella anknytningen som individerna har 

till sitt eget land blir väckta. I vardagslag skulle detta kallas patriotism av den amerikanska 

befolkningen. Dokumentet tar vidare också fasta på faran med emotioner, vilket kan hända i 

samband med att militären internerar människor: 
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“PSYOP can be vital for COIN in support of detainee, civilian internee, and DC 

operations. In many cases in COIN, joint forces come into close contact with and, in 

some cases, control people who are demoralized, desperate, apprehensive, and 

distrustful. These emotions can create a volatile atmosphere that is dangerous to 

counterinsurgents and those civilians and detainees being managed, handled, or 

interned.” (Joint Publication 3-24 2009: VI-10) 

 

Den emotionella anknytningen individen har till de utländska militära styrkor, kommer att 

underlätta eller försvåra interneringen av individer. Om militären kan påverka dessa individer 

psykologisk kommer de inte att vara till besvär för militären. Emotioner påverkar också den 

kognitiva dimensionen; Hur folk tänker påverkas bland annat av deras känslor: 

“The Cognitive Dimension. The cognitive dimension encompasses how people think, 

perceive, visualize, and decide. How people think is affected by a myriad of factors 

such as … emotion.” (Joint Publication 3-24 2009: VIII-2) 

 

I enlighet med Forgas (Forgas 2001:2) finner även dokumentet ett samband mellan emotion 

och kognition, kognitionen är bland annat påverkad av våra emotioner. Detta visar att 

dokumentet är mer socialpsykologisk än vad som skulle kunna förväntas. Forgas beskriver 

hur kopplingen mellan emotion och kognition har blivit intressant inom forskningen sedan 

1980-talet och detta inkluderar tydligen också militären. De psykologiska operationerna, 

PSYOP, som militären använder sig av är bland annat avsedda att påverka emotionerna hos 

befolkningen: 

“Psychological operations. Planned operations to convey selected information and 

indicators to foreign audiences to influence their emotions … and ultimately the 

behavior of foreign governments, organizations, groups, and individuals. The purpose 

of psychological operations is to induce or reinforce foreign attitudes and behavior 

favorable to the originator’s objectives. Also called PSYOP. “(Joint Publication 3-24 

2009: GL-8) 

 

De psykologiska operationerna är till för att förändra gruppen och individen, deras värden, 

kulturella handlings- och förhållningssätt. Militären influerar gruppen och individen 

emotioner för att uppnå sitt eget mål. Emotionell påverkan är dold propaganda eller 

manipulering, annars får det lätt motsatt effekt. Propaganda är olika former för påverkan på 

befolkningen, avsedd att påverka bland annat mottagarens emotioner:   

 

“propaganda. Any form of communication in support of national objectives designed to 

influence the opinions, emotions, attitudes, or behavior of any group in order to benefit 

the sponsor, either directly or indirectly.” (Joint Publication 3-24 2009: GL-8) 

 

Ordet propaganda har en negativ laddning, men i detta fall påminner propaganda i stora drag 

om PSYOP. I båda fallen handlar det om att påverka emotioner hos befolkningen. Här kan 

konklusionen göras att PSYOP är en form av propaganda från militärens sida för att påverka 

befolkningen. I de ordalag som finns i citatet om jingoism, (Joint Publication 3-24 2009: II-

23, sidan 24) så visar det sig att det finns en skillnad mellan militärens påverkan på 

befolkningen och motståndsgruppens påverkan på befolkningen. Enligt dokumentet så 

använder sig motståndsgruppen av rasism, xenofobi och överdriven nationalism. 

Motståndsgruppen beskrivs som depraverade och det är speciellt här som kontingens kommer 
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till användning. Det kan vara annorlunda och detta kommer till uttryck genom dokumentets 

beskrivning av militärens eget förehavande:  

 

 “Public opinion, perceptions, media, public information, and rumors influence how the 

populace perceives the HN (Host Nation, min anm.) legitimacy. PA (Public Affairs, 

min anm.) shapes the information environment through public information activities 

and facilitates media access to preempt, neutralize, or counter adversary disinformation 

efforts.” (Joint Publication 3-24 2009: VI-11) 

 

Motståndsgruppen beskrivs som depraverade, medan militären håller sig till att påverka 

befolkningen på ett positivt sätt kontra motståndsgruppen, dock nämner dokumentet att 

militären själva kan använda sig av missinformation och trick: 

 

“Support Friendly Deception Efforts. Misleading, deluding, or creating uncertainty in 

the mind of the adversary—including insurgents—helps achieve security and surprise; 

however, deception is difficult in COIN due to the need for transparency with the 

population. Intelligence also supports effective friendly IO, through human factors 

analysis of the adversary leadership. This analysis can assess insurgent leaders’ beliefs, 

information environment, and decision-making processes. Intelligence personnel also 

conduct assessments to determine how the adversary is reacting to the friendly 

deception effort. The process of identifying deception objectives to complement 

operational objectives should be an interactive process, with the HN, US, and coalition 

commanders in a central role orchestrating the efforts of operations and intelligence 

resources.” (Joint Publication 3-24 2009: V-2) 

 

Motståndsgruppens aktioner anses vara enbart negativa samtidigt som militären använder 

liknande taktik men då beskrivs i positiva ordalag. Militärens påverkan på befolkningens och 

motståndsgruppens emotioner, är i enlighet med dokumentet, till för att ge goda resultat 

medan motståndsgruppens påverkan på befolkningens emotioner är enbart till för att skapa 

negativa resultat. Med andra ord är det beroende av vilken sida forskaren eller andra 

presumtiva läsare står på, om resultaten är negativa eller positiva.  

 

Hearts and Minds  
 

Kognitions- och emotionsdimensionen kallar militären hearts and minds, dock finns det en 

skillnad i vad dokumentet kallar hearts and minds och vad RAND (Research And 

Development) kallar heart and minds: 

 

 “The often-used phrase “winning hearts and minds” should not be taken to mean that 

the goal is for the population to like counterinsurgent forces, but rather is a more subtle 

and indirect influence aimed at establishing the legitimacy and effectiveness of the 

government in the eyes of the people through the provision of basic services in a secure 

environment and having a voice and stake in the system. Ultimately people must be 

convinced that supporting the COIN effort is in their best interest. Calculated self-

interest, not emotion, is what counts. Over time, successful trusted networks grow in the 

populace. They displace enemy networks, which forces enemies into the open, letting 

military forces seize the initiative and destroy the insurgents.”(Joint Publication 3-24 

2009: III-12f) 
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Vad dokumentet framställer heart and mind som, är i detta stycke en individualiseringsprocess 

i enlighet med Tännsjös kritik av dubbelkoordinerings-teorin. Kognition eller tänkande kan 

ses som rationellt och är det som Tännsjö kritiserar när han talar om dubbelkoordinerings-

teorin, som menar att kommunikation inte är till någon nytta. Social kognition är en mer 

komplex dimension och involverar individer och deras emotioner. Det handlar om 

mellanmänskliga relationer, som uppstår genom kommunikation men binder också samman 

dem emotionellt med andra individer. RAND är en organisation nära knuten till amerikanska 

regeringen och har varit behjälplig sedan 1950-talet (http://www.rand.org). Vad som kan 

utläsas ur RAND´s material är ofta analyser av diverse problem som är aktuella för 

amerikansk del. Definitionsskillnaden är intressant eftersom den påstår att det inte gäller att få 

folks gillande utan att det är en diskret påverkan vilket implicit ska ge utdelning. Det 

kontrasterar också med PSYOP definitionen, vilket tydlig beskriver emotionell påverkan på 

kognitionen, vilket är vad hearts and minds också är tänkt att göra. Om en individ 

kommunicerar med andra, formas individen utifrån gruppnormer och samhällsnormer, vilket 

kan påverka individen till att välja motståndsgruppen. Samtidigt som militären betonar med 

emfas egenintresset, så utgår PSYOP från bland annat emotioner: 

 

“selected information… to influence their emotions, motives, objective reasoning, and 

ultimately the behavior of … individuals. The purpose of psychological operations is to 

induce or reinforce foreign attitudes and behavior favorable to the originator’s 

objectives.” (Joint Publication 3-24 2009: GL-8) 

 

PSYOP utgår från att manipulerar handlingssätt och tankesätt genom att influera emotioner. 

Det ska betonas att här handlar det om att ta ifrån befolkningen en gammal övertygelse och ge 

dem ny övertygelse, ett nytt paradigm. Inom gängse forskning i ämnet socialpsykologin 

uppvisar detta starka likheter med Skinners och andras experiment. Belöning (positiv 

förstärkning) ökar sannolikheten för ett handlingssätt och tankesätt som upprepar sig och 

inom dressyr används den positiv förstärkning för detta ändamål. Bestraffning (negativ 

förstärkning) minskar sannolikheten för ett handlingssätt och tankesätt som upprepar sig, dock 

är inte den negativ förstärkning inte en egentlig bestraffning utan snarare utelämnandet av en 

belöning (Cronlund 2001: 111). De psykologiska operationerna som militären företar sig går 

ut på att bearbeta både emotioner och kognitioner hos befolkningen. Resonemang bygger på 

kognitiva mönster (schemata) som finns hos människor, det är också här som hearts and 

minds kommer in. Hearts and minds går ut på att vinna befolkningens välvilja genom att 

militären och regeringen, som militären stöder, gör något gott för befolkningen. Detta ger 

upphov till emotionell bindning i form av sympatier till den som utför den vänliga akten, 

vilket Spinoza påpekar (Forgas 2001: 418),.  

 

En modern trend, generellt sett, har varit att ett företag inte ska producera några produkter 

själva, utan istället bara stå för utveckling och design vilket kallas outsourcing. I takt med 

världens utveckling har hearts and minds också blivit ”outsourcat” till befolkningen: 

 

“Tasks that provide an overt and direct benefit for the community are key, 

initial priorities. Special funds (or other available resources) should be available to pay 

wages to local people to do such beneficial work. Accomplishing these tasks can begin 
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the process of establishing HN government legitimacy. Sample tasks include: 

Collecting and clearing trash from the streets. Removing or painting over insurgent 

symbols or colors. Building and improving roads. Digging wells.… Providing essential 

health services.”  (Joint Publication 3-24 2009: X-8) 

 

Om militären väljer att betala befolkningen att producera ”välvilja” till militären, har de också 

outsourcat hearts and minds. Men frågan som är hur detta fungerar i verkligheten, att betala 

för att få ett arbete utfört borde ta udden av välviljan. Dock så vädjar militären till 

egenintresset hos befolkningen och de ekonomiska incitamenten kan övertyga vissa 

människor och delar av befolkningen. 

 

Isolering av motståndsledare och splittring av motståndsgruppen 
 

Att döda ledaren kan leda till att militären skapar martyrer vilket är skadligare än att hindra 

motståndsgruppen från att kommunicera: 

 

“Leaders. Accurately determining whether a leader can be dissuaded from insurgency 

and won over to counterinsurgency is crucial. However, counterinsurgent attempts to 

win over traditional leaders can backfire if those leaders choose to oppose the COIN. 

Leaders who refuse to accept counterinsurgent overtures can strengthen their standing 

as they gain power and influence among insurgents, especially if this refusal is well 

exploited through subsequent propaganda. Insurgent authority figures need to be 

neutralized; preferably through co-option or by bringing discredit to the leader or his 

position. While eliminating the insurgent leader may greatly harm or defeat the 

insurgency, it may have unwanted results such as creating a martyr for the insurgents 

or causing popular backlash.” (Joint Publication 3-24 2009: III-11) 

 

Att döda en ledare skapar mer problem än vad det löser, vilket militären har lagt märke till. En 

ledare är viktig och att misskreditera ledaren är av vikt. Att döda en ledare skapar lätt en 

martyr som motståndsgruppen kan använda sig av, vilket implicit pekar på vikten av den 

religiösa identiteten. Samtidigt är fortfarande dödande eller infångandet av ledaren av vikt: 

 

”Direct Action missions may be required in COIN to capture or kill key insurgent 

leaders or other vital insurgent targets.” (Joint Publication 3-24 2009: VII-10) 

 

Usama Bin Laden är den senaste i raden av, med Max Webers terminologi, som kan kallas 

idealtyper av ledare. Ledaren blir på detta vis en primär måltavla, men på olika vis jämfört 

med vad som generellt skulle kunna förmodans i krig; det är inte enbart att döda med olika 

tekniska hjälpmedel, det krävs också underrättelser utförd av människor. En drönar attack kan 

ses som spjutspetsen bland alla vapen som används av militären men för att den ska ha ett mål 

att träffa krävs spioner eller kollaboratörer:    

 
 “..precision strikes are often based on corroborated HUMINT (Human intelligence, min 

anm.) and are an effective means of destroying the insurgent military wing, leaders, or 

assets with minimal collateral damage or risk to land forces.” (Joint Publication 3-24 

2009: VII-5) 

 

Dokumentet handlar om krigföring, och ovanstående citat handlar om den del av krig som 

berör direkta strider. Men det viktigaste är dock inte alltid att ”slå ut” ledaren, snarare vill 

militären hindra ledare från att kommunicera eller att han eller hon förlora sin legitimitet: 



29 
 

 

“When insurgents are seen as criminals, they often lose public support.” (Joint 

Publication 3-24 2009: III-15) 

 

Militären vill ”solka” ner motståndsgruppens rykte genom att framställa dem som kriminella. 

Hur militären ska göra detta framgår inte, men detta hindrar motståndsgruppen från att röra 

sig bland folket som en av dem. Jag har tidigare nämnt Eeban Barlow och Mao Zedong och 

Thomas Tännsjö i samband med bland annat motståndsgruppens isolering, deras tankegångar 

återspeglas i dokumentet: 

 

 “While it may be required to kill or capture insurgents, it is more effective in the long 

run to separate an insurgency from the population and its resources, thus letting it die.” 

(Joint Publication 3-24 2009: XV) 

 

Gillo Pontecorvos Slaget om Algeriet (1966), är en dramatisering av kriget i Algeriet och tar 

bland annat upp hur fransmännen isolerar och försöker kontrollera befolkningen och 

motståndsgruppen. Detta försök att separerar befolkningen och besegra motståndsgruppen 

lyckades militären göra, men de förlorade slaget om Algeriet på grund av den gemensamma 

identitet som algerierna hade kontra fransmännen. Denna film är en antikrigsfilm, men har på 

senare tid blivit en film för bekämpning av motståndsgrupper, och har bland annat visats i 

Pentagon på senare tid (http://www.nytimes.com). Att separera befolkningen har således varit 

ett sätt att bekämpa motståndsgruppen men det krävs också att militären legitimerar sig själva 

i befolkningens ögon: 

 

 “A strong IO (Information operation, min anm.) plan when integrated effectively in 

military operations will assist the HN government in acquiring control of legitimate 

social, political, economic and security institution; marginalize or separate, both 

physically and psychologically, insurgency and its leaders from the population” (Joint 

Publication 3-24 2009:XX) 

 

Militären vill ha kontroll över legitima sociala, politiska, ekonomiska och säkerhets 

institutioner genom informations operationer. Detta ska ske både genom fysiskt och psykiskt 

isolering, vilket innebär att militären måste hindra motståndsgruppen från att kunna 

kommunicera sitt budskap. Ledarskapet är viktigt för militärens bekämpning av 

motståndsgruppen. Det primära är inte att döda ledaren utan snarare att påverka ledarens 

kommunikation med andra:  

 

“Leadership is essential to all organizations, including insurgencies. Disrupting 

leadership, however, is not always equal to direct attack on leaders. It is more important 

to first disrupt the leadership function than to kill or capture individual leaders. Actions 

that disrupt an organization’s leadership—including attacking the will and capability of 

the leaders to communicate with their followers as well as exacerbating distrust 

between leaders and followers—may diminish an insurgency’s effectiveness.” (Joint 

Publication 3-24 2009: II-27f) 

 

Det är effektivt att isolera motståndsgruppen och dess ledare från befolkning. Militären nekar 

dem friheten att röra sig fritt bland befolkningen och de kan inte påverka befolkningen på 
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något sätt. Kommunikation och information, men även socio-kultur är viktiga områden för 

bekämpning av motståndsgrupper: 

 

“The information environment is paramount in COIN, as it is a medium that greatly 

influences the population.” (Joint Publication 3-24 2009: VIII-2) 

 

“In addition to sociocultural factors, JIPOE must determine how people communicate, 

who are key communicators, and other formal and informal processes used to influence 

the population.” (Joint Publication 3-24 2009: VIII-12) 

 

Dokumentet betonar att det är synnerligen viktigt att ta reda på vilka som är nyckelfigurer när 

det gäller kommunikation. Som jag nämnt tidigare i denna studie handlar PSYOP bland annat 

om att rekrytera dessa personer:“PSYOP tasks include… recruiting key communicators, 

informants, and collaborators.” (Joint Publication 3-24 Counterinsurgency Operations 2009: 

VI-10). Rekryteras dessa personer och hindra motståndsgruppen från att kommunicera hindrar 

militären motståndsgruppen från att få stöd, det förhindrar skapandet av en gemensam 

identitet med befolkningen. Om en motståndsgrupp redan har kommunicerat med andra 

motståndsgrupper och kunnat skapa en sammanhållning, så ska militären bland annat, enligt 

dokumentet, isolera motståndsgrupperna: 

 
“.. marginalize or separate both physically and psychologically insurgency and its 

leaders from the population; and help demobilize and reintegrate armed insurgents 

forces into the political, economic and social structures of the population. Specifically, 

IO focuses on influencing the population’s perception of events and the HN’s 

legitimacy, as well as insurgent decisions and decision-making processes.”  (Joint 

Publication 3-24 2009: VI-1) 

 

Militären vill separera och marginalisera motståndsgruppen och dess ledare. Informations 

operationer inriktar sig på befolkningens perception och vill influera den. Om militären 

hindrar motståndsgruppen från att kommunicera med befolkningen, samtidigt som militären 

själva kan influera befolkningen kommer militärens budskap få en hegemoniställning i det 

berörda landet.  

 

 “Physical Isolation. One of the initial steps of isolation is to physically 

isolate insurgents. This means that all efforts strive to physically isolate the insurgency 

in all physical domains—air, land, maritime, and space—as well as the information 

environment (which includes cyberspace). Ultimately this means controlling the 

physical domains as well as controlling borders; however, completely controlling the 

physical domains or border at all times is not realistic. It also means impeding the 

insurgents’ physical means of transmitting information…. (Joint Publication 3-24 2009: 

III-7) 

 

Total kontroll och begränsning av motståndsgruppens rörelser är inte realistiskt, vilket 

militären tar fasta på. Att försöka kontrollera och begränsa motståndsgruppens interaktion 

med befolkningen hindrar dem dock från de mänskliga mötena mellan människor som har 

emotioner och kognition som grundläggande element. Det mänskliga mötet är således ett 

viktigt sätt att kommunicera motståndsgruppens budskap: 
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… Psychologically isolating insurgencies is arguably the most important part of 

isolating an insurgency; however, it is difficult, resource intensive, and time 

consuming. This isolation has two aspects: first to break the psychological links 

between the insurgent and the population and, second, to degrade the psychological 

links between the insurgent and the remainder of the insurgent organization or support 

base. Psychological isolation requires success in the overall information environment, 

which includes the physical dimension, informational dimension, and the cognitive 

dimension.” (Joint Publication 3-24 2009: III-7) 

 

Fysisk och psykisk isolering av motståndsgruppen förhindrar kommunikation med 

befolkningen. Kommunikation är grunden i all interaktion som Buber och Taylor lyfter fram. 

Inom organisationsforskning lyfts också kommunikationen fram som grunden för all 

organisation. Tännsjö menar också att kommunikation spelar en viktig roll (Tännsjö 2007: 

235f). Militären vill förhindra motståndsgruppen genom att isolera den. För militärens egen 

del är kommunikation och formning av den något som också påpekas. Tonvikten läggs vid 

den kognitiv förståelse och hur motståndsgruppen påverkar den avsedda publiken (landets 

population) socialt, politiska och informationsmässigt. Men dokumentet talar också om vad 

militären ska göra för att effektivt kunna kommunicera med befolkningen:  

 

“PA shapes the information environment through public information activities and 

facilitates media access to preempt, neutralize, or counter adversary disinformation 

efforts… To effectively communicate with the intended audience, it is necessary to 

understand the cognitive dimension of the insurgency and how it pervades the OE’s 

social, political, informational, and other systems that support its success.” (Joint 

Publication 3-24 2009: VI-11) 

 

Militären vill ta reda på hur befolkningen i den berörda kulturen kommunicerar. Att 

kommunicera är att interagera med andra människor. Det innebär dialog och meningsutbyte. 

Kommunikation mellan människor är grunden för all meningsbyggnad, som leder till 

förståelse dvs. en förståelseprocess, utan kommunikation uteblir också förståelsen för en 

motståndsgrupps mål och mening.  

 

Skapandet av subgrupp och vikten av den inre samanhållningen 
 

“The Chinese philosopher Sun Tzu wrote that a commander must: “Build your 

opponent a golden bridge to retreat across.” … this admonition can apply in a COIN 

context as well. Counterinsurgents must leave a way out for insurgents who have lost 

the desire to continue the struggle. Effective amnesty and reintegration programs 

provide the insurgents this avenue; amnesty provides the means to quit the insurgency 

and reintegration allows former insurgents to become part of greater society. Rifts 

between insurgent leaders, if identified, can be exploited in this fashion. Offering 

amnesty or a seemingly generous compromise can also cause divisions within an 

insurgency and present opportunities to split or weaken it. COIN can also act to 

magnify existing rifts.” (Joint Publication 3-24 2009: VI-20f) 

 

Referensen till den kinesiske filosofen Sun Tzu i dokumentet visar på att militärens förståelse 

av motståndsgrupper sträcker sig längre än att bara försöka dominera, genom att vara den som 

är starkare, eller att bara försöka döda motståndaren. Sun Tzu är en av de mest lästa 

militärstrategierna, detta trots att det är en av de äldsta texterna som finns inom ämnet. Men 
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det visar också att militären är mån om att splittra motståndsgruppen från insidan. Om 

militären erbjuder en ”gyllene” utväg för medlemmar i en motståndsgrupp kommer det att 

finns en tilltro till att kunna undkomma sin individuella situation. Enligt Tännsjö är en 

förutsättning som krävs för att ett kollektivt handlande ska kunna ske, att individen tilltro till 

att kunna undkomma sin individuella situation måste vara liten, annars är det stor chans att 

individer var för sig försöker anpassa sig efter systemet (Tännsjö 2007: 233). Tännsjö har 

påpekat behovet av inre sammanhållning för att motståndsgruppen ska lyckas.  Detta är något 

som militären också framhåller i och dokumentet tar fasta på. De som hoppar av från 

motståndsgruppen kan också bidra med information om eventuella svagheter inom gruppen, 

och när dessa är identifierade kan svagheterna utnyttjas av militären. Detta inkluderar 

profilering av ledare, planer och kommunikationskanaler som används av motståndsgruppen 

och är något som avhoppare bidrar med:  

 

“Defector Programs. Turning former insurgents against their erstwhile 

comrades can prove invaluable to COIN efforts. Defectors can provide vital 

intelligence and even become valuable allies and combatants. Incentives and a sense of 

fair treatment by counterinsurgents are vital to effective defector programs, which are 

also dependent on effective IO so insurgents are aware of their options. Insurgents may 

be prone to defect when conflict has been prolonged, the broad population is weary of 

conflict, or if the insurgents have an uneven sense of purpose or drive. Defector 

knowledge of how the insurgents are led, organized, and operate can prove invaluable. 

This can include personality profiles of insurgent leaders, current communication 

procedures, plans, and TTP. This detailed intelligence is difficult to gain without 

defector operations.” (Joint Publication 3-24 2009: VI-20f) 

 

Idén är lik den som används för avhoppare från sekter. Metoden för “avprogrammering” är en 

form av modifiering av handlings och tankessätt med avsikt att förändra individens 

övertygelse och att göra honom eller henne konform med avprogrammerarens vilja. Ett 

avhopp från en sekt kan vara både frivilligt och ofrivilligt, och involverar emotionell påverkan 

på avhopparen (Corrigan 2008: 135). Detta kan liknas vid hjärntvättning, och att använda sig 

av emotioner och utfrågning är för att få makt över individen (LeMoult 1978:606). Sekter och 

avprogrammering har en tydlig gemensam faktor med detta citat: ”Deprogramming has been 

used to change not only religious beliefs, but also political and social attitudes.” (LeMoult 

1978:640). Militären får makt över avhopparen, vare sig det handlar om politik, religiositet 

eller sociala attityder, om de bearbetar dem emotionellt och utfrågar dem.  

 

Militären kan försöka att splittra en motståndsgrupp från insidan, som anmärkt i ovanstående 

citat, men militären kan också skapa subgrupper, som bland annat Tännsjö anmärker, som 

också är en strategi som diskuteras och föreslås i dokumentet: 

 

“Well organized, equipped, trained, and led auxiliary forces can play a decisive role in 

COIN. They can augment and assist professional military and law enforcement forces, 

especially with providing a permanent presence within the population. A permanent 

presence within the population is vital to security, but is manpower intensive. … 

Auxiliary forces are often based on local family, tribal, clan, ethnic, or religious 

affiliations, so they have inherent cultural and linguistic advantages. In this capacity, 

they can be invaluable intelligence assets; their understanding of the local OE is far 

superior to that of any outsider. Auxiliary forces may also have specialized skills 
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developed as part of their culture that may complement other more professional forces. 

These skills can include tracking, patrolling, understanding of the terrain and wildlife, 

and local communications methods.” (Joint Publication 3-24 2009: VII-3f) 

 

En ständig närvaro bland folket, en simulerad kulturell identitet för att manipulera folket att 

de är deras vänner eller del av deras gemenskap är taktik för att komma åt motståndsgruppens 

kommunikationsvägar, och att påverka befolkningen. Detta är vad brittiska militären använde 

under Mau Mau upproret i Kenya. Där skapade regeringen subgrupper som gjorde det svårt 

för motståndsgruppen. Dessa subgrupper som regeringen hade skapat, skadade alla försök till 

gemensam identitet och samarbete genom att skapa misstro till den riktiga upprorsgruppens 

chanser till framgång och detta genom aktioner som misskrediterade den riktiga gruppen 

(Bailey 2010: 9f). Bakka et al (2001:159) hävdar att det talade ordet nästan alltid är starkare 

än det tryckta budskapet och en ständig närvaro bland befolkningen gör att militärens budskap 

blir det dominerande. Att vara bland befolkningen medför också att motståndsgruppen inte 

har lika lätt att gömma sig bland dem. Subgrupperna simulerar också samma identitet som 

befolkningen eller delar av befolkningen vilket gör att befolkningen har lättare att se 

subgruppen som en del av dem i motsats till den amerikanska militären som kommer utifrån 

och har svårt att bli identifierad på samma sätt som en landsman.   

 

Identitet 
 

Generellt sett kan identitet ses som att individen är identisk med någon annan, och inte bara 

som att individen har en egen individuell identitet. En kollektiv identitet kan vara en drivkraft 

för en grupp men också en hel befolkning: 

 

“Identity. Primary identities can be national, racial, and religious (specific examples 

could be tribe and clan affiliation). Secondary identities include past times or personal 

preferences. Individuals belong to multiple social groups which determine their cultural 

identities. Furthermore, people tend to rank order these identities depending on the 

importance they place on different groups. As a result, an individual’s cultural 

identities may conflict with one another, such as when tribe loyalty may conflict with 

political affiliation.” (Joint Publication 3-24 2009: VIII-9) 

 

Meningen med detta arbete är, som tidigare nämnts, att exponera socialpsykologiska faktorer 

och följande citat kommer från en socialpsykologisk publikation från 2002: “Individuals 

belong to multiple social groups and to groups of different types.”  (Roccas & Brewer 

2002:89). När båda de ovanstående citatenen studeras, märks en överenstämmelse ord för ord 

i delar av citaten. Detta är intressant eftersom det visar på vikten av identiteten och de sociala 

grupperna, inom både socialpsykologi och militären. Likaledes lyfter både militären och 

socialpsykologin fram hur olika grupper påverkar identiteten och att det kan vara konflikter 

mellan de olika identiteterna. Inom socialpsykologin påverkas små grupper av det personliga 

mötet, face-to-face (Roccas & Brewer 2002:89), vilket också militären har tagit fasta på och 

som jag uppmärksammar i detta arbete. Större grupper påverkar identiteten genom symbolisk 

koppling till gruppen, en kollektiv identitet, vilket också framhålls av både militär och 

socialpsykologin (Roccas & Brewer 2002:89).  

 



34 
 

“Tribes. Social roles, status, and norms form the foundation of the social structure 

affecting the populace and its perceptions. Tribes, clans, and kinship groups form 

another layer of identity for the population in COIN. In some cultures, loyalty to this 

layer of identity is the most powerful explanation for behavior.” (Joint Publication 3-24 

2009: VIII-8) 

 

I visa kulturer är identifiering med stammen den viktigaste förklaringen till handlingssätt 

enligt dokumentet. Militären identifierar således handlingssätt, och kartlägger därigenom 

svagheter och styrkor hos de befolkningar de kommer att möta. Detta kommer att ge upphov 

till en generell kunskapsbank för militärens och den kan användas i strid mot 

motståndsgruppen. 

Motståndsgrupper som har en identitet som baseras på ideologi eller religion kan vara svåra 

att övertala. En motståndsgrupp som är baserad på intressen som ekonomi eller politik kan 

däremot lättare bli övertalade: 

 

“Insurgencies based on interest-based root causes, such as economic disparity or 

political corruption, may be persuaded or coerced back into a political process. 

Insurgencies based on ideology, ethnicity, or religious or cultural identities are value-

based and their demands are more difficult to negotiate. Some insurgencies or groups 

of insurgencies will be both value- and interest-based.” (Joint Publication 3-24 2009: 

IX-4) 

 

Från detta kan konklusionen göras att en motståndsgrupp som baserar sig på kulturell identitet 

är den som är svårast att bekämpa. Att ha kulturen som fond för sin identitet gör det svårt för 

militären att övertala motståndsgruppen. Max Weber tog fasta på detta faktum:”They (folket, 

min anm.) want to be ruled only by persons whose social culture they consider equivalent to 

their own” (Turner et al 1991:371). I citatet identifieras de värdesatserna som svårare 

motstånd än intresse. Här handlar det om att knäcka de kulturella värdena och trossatserna och 

Weber menar att om detta är möjligt, ligger vägen öppen för förändring (Weber 1985). 

Kulturen är inte statisk, utan snarare i ständig förändring. Människan är både ursprunget till, 

och den som kreativt förändrar kulturen (Krech et al 1962: 378). De kulturella förändringarna 

sker genom budskap från opinionsledare eller kommuniceras genom statliga bulletiner (Krech 

et al 1962: 378). Det kan således noteras att kommunikation och språk är en viktig faktor, 

både i detta arbete och inom socialpsykologi som vetenskap. 

Om parallellen dras med Martin Luther King, så kan en konklusion göras: en gemensam 

identitet mellan motståndsgruppen och folket är en verkligt potent förändringskraft.  En 

gemensam identitet är tillräckligt potent för att motståndsgruppen ska få sin vilja igenom. I 

dokumentet varnas det för identitetsbaserade motståndsgrupper med exempel som 

kommunismen och Al Qaeda:  

 

Global insurgencies can exploit local grievances and may transform these grievances 

from mundane to more religious or philosophical ones. They are often willing to 

support causes they view as compatible with their own goals through the provision of 

funds, volunteers, and propaganda. Some of these insurgents also attempt to leverage 

religious or ideological identity to create and support a transnational array of 

insurgencies. The world-wide communist efforts during the Cold War and Al Qaeda are 

examples of such groups. As the scope of these groups increases, the scope and 
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therefore the complexity of COIN also increases. Traditional COIN methods still 

apply—isolation and disaggregation of the insurgencies to deal with them in detail 

coupled with addressing the core grievances. (Joint Publication 3-24 2009: II-6) 

 

I dokumentet framhålls också att en motståndsgrupp kan få hjälp av andra motståndsgrupper 

med liknade identitet, även från andra länder: 

 

“Identity. There are many factors that shape a person’s sense of identity, 

but identity is sociocultural in character. Strong feelings based on identity can be in 

conflict with the HN government, potentially leading to insurgencies with secession, 

border changes, or political overthrow as goals. External actors with similar identity as 

the insurgents may assist.” (Joint Publication 3-24 2009: II-7) 

 

I min diskussion om subgrupper framhålls att etnicitet och kultur är synnerligen viktigt. En 

gemensam identitet implicerar att alla som hjälper motståndsgruppen, uppfattas som landsmän 

som slåss mot utländsk militär. Utländsk hjälp till motståndsgruppen uppfattas som landsmän, 

istället för att vara någon som kämpar mot motståndsgruppen. Det är följaktligen skillnad 

mellan en utländsk militär och utländsk hjälp till motståndsgruppen, hjälpen ses i en positiv 

aspekt tack vare den gemensamma identiteten. Identiteten inom mindre grupper som klaner 

och stammar, kan medföra att hela gruppen väljer sida mot motståndsgruppens fiende: 

 

“The identity-focused approach mobilizes support based on the common identity of 

religious affiliation, clan, tribe, or ethnic group. Some movements may be based on an 

appeal to a religious identity, either separately from or as part of other identities. This 

approach is common among contemporary insurgencies and is sometimes combined 

with the military-focused approach. The insurgent organization may not have the dual 

military/political hierarchy evident in a protracted popular war approach. Rather, 

communities often join the insurgent movement as a whole, bringing with them their 

existing social/military hierarchy. Additionally, insurgent leaders often try to mobilize 

the leadership of other clans and tribes to increase the movement’s strength.” (Joint 

Publication 3-24 2009: II-21) 

 

I den tidigare diskussion om sekter, som brukar grunda sig på religion, så nämndes 

avprogrammering som en form av hjärntvätt. I denna hjärntvätt finns också en anknytning till 

identitet: “The counter-conversion process carried out by deprogrammers may very well 

impose upon the victim a new identity… hostile to the religious group”. (LeMoult 1978:608). 

Den religiösa identitet är en av de former av identitet som är mest kollektiv. Att omvända ett 

kollektiv är svårare än att omvända en enskild individ. Detta gör den religiösa identitet till den 

mest potenta form av kollektiv identitet som kan användas av en motståndsgrupp. 

Denna studie inriktar sig på socialpsykologiska aspekter av militärens kamp mot 

motståndsgruppen och detta avsnitt berör identitet, men begreppet narrativ och dess koppling 

till identitet dyker också upp i dokumentet: 

 

 “A cultural narrative is a story recounted in the form of a linked set of events that 

explains an event in a group’s history and expresses the values, character, or identity of 

the group. Narratives are the means through which ideologies are expressed and 

absorbed by members of a society.” (Joint Publication 3-24 2009: VIII-10) 
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Narrativ i detta avseende är liktydigt med Pierre Bourdieus habitusbegrepp:  

 

”Habitus är ett system av varaktiga och överförbara förhållningssätt eller dispositioner 

som, samtidigt som det integrerar individens alla tidigare erfarenheter, i varje givet 

ögonblick fungerar som en matris eller ett raster för individens sätt att uppfatta, värdera 

och agera” (Bourdieu 1977: 82f)  

 

Narrativet och habitus är sammanflätade, och individens narrativt skapade habitus 

reproducerar kulturen. Skillnaden mellan habitus och kultur, är att habitus ska ses som 

individens kognition. Kulturen är samhällets institutionaliserade sätt att styra tillvägagångsätt 

(Krech et al 1962: 380), men både habitus och kultur är föränderliga (Krech et al 1962: 378). 

Narrativet avslöjar grundläggande värderingar i samhället och hos individen. Om narrativet 

förändras påverkar detta också individens habitus.  

Narrativet har koppling till kulturen och individens, men också gruppens identitet och 

förklarar historiska skeenden. Som Jannisa (Jannisa 1997: 31) påpekar, måste narrativet inte 

nödvändigtvis vara helt sant, men ge en känsla av samanhållning och kontinuitet. Identitet är 

inte enbart autentiskt och rationellt. Narrativet skapar en känsla, en emotion, av gemensam 

identitet, en delad bakgrund och historia. Det skapar en kollektiv identitet: 

 

“Narrative. The narrative is the central mechanism through which 

ideologies are expressed and absorbed. A narrative is an organizational scheme 

expressed in story form, and a good narrative is rooted in the local culture. Narratives 

are central to representing identity, particularly the collective identity of religious sects, 

ethnic groupings, and tribal elements. Stories about a community’s history provide 

models of how actions and consequences are linked. Stories are often the basis for 

strategies and actions, as well as for interpreting others’ intentions.” (Joint Publication 

3-24 2009: II-11) 

 

Narrativet är centralt för att representera den kollektiva identiteten. Narrativet kan ses som 

den språkliga grunden för handlingar i praxis, handlingsberedskap eller viljan att göra. Det 

finns en skillnad mellan livshistoria, som är faktiska händelser och narrativ som är en 

livsberättelse (Johansson 2010:224, 294). Enligt Johansson ska narrativ ses som: ”En 

berättelse om ett liv kan aldrig bli en redogörelse om ett liv som det faktiskt var, utan är alltid 

en del av en pågående konstruktion av historia, kultur och själv” (Johansson 2005: 223). Det 

som individen upplever måste inte vara en faktisk händelse, utan är snarare individens 

upplevelse av situationen. Narrativ utgår ifrån att relationen mellan det levda livet och det 

berättade livet inte har några skarpa gränser utan snarare är invävda i vartannat (Johansson 

2010:223). Det har fått en specifik plats för individen, och den som tolkar den som sådan 

skapar detta genom tolkning (Johansson 2010:227). För den som tolkar är det också en fråga 

om att koppla samman det objektiva med det subjektiva, om personen tillhör en minoritet i ett 

specifikt samhälle, i en specifik tid, påverkar det personen utan att personen vet det. 

Narrativet är delvis myter, som Johansson och Jannisa diskuterar, men också kulturell 

förankring: 

 

“ Cultural forms are the outward expressions of the relevant culture. While not strictly 

dogmatic, cultural forms help define a culture, both for members and observers. 

Cultural forms include language, rituals, symbols, ceremonies, myths, and the cultural 
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narrative. Understanding cultural forms of the relevant population (which may include 

several different cultures or combinations of cultures, each with their own forms) can 

be key to understanding the OE in COIN. The most important cultural form for 

counterinsurgents to understand is the narrative.” (Joint Publication 3-24 2009: VIII-9) 

 

I enlighet med att vara en doktrin för bekämpning av motståndsgrupper, diskuteras och anges 

råd i dokumentet hur motståndsgruppens narrativ ska bekämpas, motarbetas och helst 

förgöras: 

 

“Containment. Diplomatic, informational, intelligence, economic, financial, law 

enforcement, and military efforts should focus on containing the spread of the 

insurgency. Diplomatic efforts should attempt to gain international support to politically 

contain the insurgency, and subsequently bring other instruments in line with political 

containment efforts. Public affairs (PA) and IO (Information Operations, min anm.) 

capabilities play a key role in combating the insurgent’s narrative. Successful 

containment depends heavily on FID (Foreign Internal Defense, värdnationens eget inre 

försvar, min anm.) and CT (counterterrorism min anm.) efforts. These efforts should 

focus on denying the insurgency the ability to link with and amalgamate or exploit new 

local actors or local insurgencies.” (Joint Publication 3-24 2009: III-6) 

 

Militären försöker att kontrollera gerillans aktiviteter genom att hålla fast dem på en viss 

position eller på annat sätt hindra dem, samtidigt som militären använder sig av diplomati och 

informationskampanjer för att framhäva sitt eget narrativ. Vad militären kallar det dominanta 

narrativet är vad de måste inrikta sig på: 

  

“Dominant Narrative. Counterinsurgent leaders must compose a unified message that 

exploits the negative aspects of the insurgent efforts and reinforces the credibility and 

legitimacy of the counterinsurgent efforts, which can be referred to as the dominant 

narrative. The dominant narrative counters insurgent narrative and propaganda. It is 

vital for counterinsurgents to analyze, advertise, and exploit the differences between 

accepted cultural norms and the insurgent narrative and propaganda. The dominant 

narrative must be the result of a painstaking and detailed effort using a comprehensive 

approach. While the dominant narrative should appeal to a wider audience, it must be 

shaped and adaptable to appeal to the cultural perspective of the population. The 

dominant narrative must strike a balance between simplicity for ease of understanding 

and explain an often complex situation. The dominant narrative also must be adaptive, 

or it will fail or even be counterproductive. Finally, it assists in managing both 

expectations and information.” (Joint Publication 3-24 2009: VI-2) 

 

Detta kan ses som att kultur ska bytas ut. I detta citat finns kampen mellan två dominanta 

narrativ mot varandra. Det dominanta narrativet ska formas och utnyttja kulturen, och 

använda det som slagträ i kampen mot motståndsgruppen. Här kan också noteras att för att 

lyckas måste militären inte bara döda eller kommunicera sin eget narrativ, de måste också lösa 

grund problemet som ligger bakom upproren: 

 

“Removing the fuel that keeps the insurgency going—the core grievances and 

narrative—is more effective in the long-term than attacking or destroying the military 

wing of the insurgency.” (Joint Publication 3-24 2009: III-8) 
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Militären har kommit till insikt om att narrativet och de bakomliggande problemen ska 

bearbetas istället för att de bara ska döda eller förgöra motståndsgruppen: 

 

 “Core Grievances. JIPOE (joint intelligence preparation of the operational 

environment, min anm.) must determine the sources of frustration or anger within the 

population, from their perspective. …. The general categories of core grievances are: 

identity, religion, economy,… Insurgents use grievances to communicate their cause 

through their narrative.” (Joint Publication 3-24 2009: VIII-13) 
 

“Grievances. Resentment or frustration—real or perceived—may grow to become 

grievances. These grievances may become vulnerable to the insurgent narrative and 

exploitation. ….JIPOE must determine the grievances of the population and the 

insurgents, and accurately distinguish between the two. The next step is to determine if 

these grievances are reasonable using subjective and objective criteria.” (Joint 

Publication 3-24 2009: VIII-11) 

 

Militären vill således fånga upp och modellera hela samhället enligt sin egen önskan, vilket 

utgör ett hegemoni anspråk. Identiteten och narrativet ska bearbetas och skiljas från 

motståndsgruppen. Folkets och motståndsgruppens gemensamma nämnare ska särskiljas och 

detta ska, i det andra steget, göras utifrån subjektiva och objektiva kriterier, men dessa 

kriterier är valda utifrån militärens anspråk på vad som är subjektivt och objektivt. 

 

Enligt Moscovici skapar och accentuerar minoriteten en konflikt för att övertyga majoriteten 

att anta minoritetens ståndpunkt (Moscovici et al 1985: 92) (Jackson 2010: 217). 

Befolkningen vill inte ha sociala konflikter och en aktiv minoritet kapitaliserar på detta genom 

att skapa och dra uppmärksamhet mot konflikten. Det avgörande är dock hur minoriteten tar 

sig an uppgiften. Den mest användbara handlings- och tankessättet är att vara konsekvent och 

upprepa samma meddelande, vilket ger upphov till att majoritetsnormer ifrågasätts: 

 

Effective counterinsurgents use IO to exploit inconsistencies in the insurgents’ message 

as well as their excessive use of force or intimidation. The insurgent cause itself may 

also be an exploitable vulnerability. (Joint Publication 3-24 2009: II-26) 

 

Inom socialpsykologin har både Gabriel Tarde och Serge Moscovici diskuterat minoriteten 

som en förändringskraft i samhället (Moscovici et al 1985: 92). Detta dokument visa att även 

den amerikanska militären har tagit fasta på denna diskussion och behovet av konsekvens i 

meddelanden. Att ifrågasätta det inkonsekventa i motståndsgruppens meddelande är något 

som militären använder sig av för att bekämpa motståndsgruppen, men militären är också mån 

om att visa sig själv som konsekvent: 

 

“In the global information environment, people in the area can access the Internet and 

satellite television to determine the messages counterinsurgents are sending to the 

international community and the US public. Any perceived inconsistency reduces 

credibility and undermines COIN efforts.” (Joint Publication 3-24 2009: III-17) 

 

“PSYOP and IO capabilities are mutually supporting, however, both can be conducted 

independently. SOF (Special Operations Forces, min anm.) and conventional forces 

working within the same AOR (Area Of Responsibility, min anm.) must synchronize 
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IO activities to prevent duplication of effort and information inconsistencies.” (Joint 

Publication 3-24 2009: VI-9) 

 

Militären har en subtil förståelse av att användningen av socialpsykologi kan vinna krig, att 

vara konsekvent är grundläggande för att minoritetens budskap ska ha effekt. Att upprepa 

samma meddelande och att vara konsekvent kommer också att förhindras om militären lyckas 

isolera motståndsgruppen. Isoleringen av motståndsgruppen hindrar dem att kommunicera 

och kommunikation är av central betydelse. 

 

 

Synopsis  

  
1. Hur stoppar eller bekämpar den amerikanska militären en motståndsgrupp med hjälp 

av socialpsykologisk kunskap, så att den inte lyckas med en väpnad revolution?  

 

 

Alla länder har en befolkning med en kulturell tillhörighet. Denna kultur består av individer 

med ett habitus. Habitus och kultur förmedlas genom kommunikation i form av ett narrativ 

som bildar individens identitet. Likaledes har alla individer emotioner och kognition, vilket 

har ett dialektiskt förhållande och således påverkar varandra. Alla individer har kognition och 

emotioner men de måste förmedlas genom kommunikation för att kollektivet ska påverkas. 

Ledaren för en motståndsgrupp kommunicerar med befolkningen för att påverka deras 

kognition, emotion och handlingssätt genom att, bland annat, påtala den gemensamma 

identiteten. Det är till gagn för motståndsgruppen om de kan knyta subgrupper till sig, och 

detta sker om subgrupperna och motståndsgruppen har liknande identitet. Subgrupper eller 

infiltratörer används av militären för att bryta länken mellan motståndsgruppen och 

befolkningen, militären skapar olika identiteter eller en gemensam identitet mellan sin egen 

subgrupp och befolkning.  

Tanken är således att få befolkningen att närma sig militären och värdnationen på så sätt att 

militären påverkar befolkningens kognition genom emotionell påverkan. Detta sker med hjälp 

av PSYOP och hearts and minds. Motståndsgruppen motarbetas genom att de hindras att 

kommunicera med befolkningen och militären får monopol på kommunikation med folk och 

genom att rekrytera nyckelfigurer som är kända kommunikatörer för folket.  

 

Ledarna och motståndsgruppen försöker militären att förstöra både inifrån och utifrån genom 

att rekrytera avhoppare och genom att skapa eller använda sig av subgrupper: ”auxiliary 

forces” (hjälp och support styrkor), vilket är andra beväpnade grupper som inte tillhör 

motståndsgruppen.  På bilderna nedan, finns en enkel uppställning som visar hur militären vill 

få populärt stöd för sin egen sak, medan stödet försvinner från motståndsgruppen. I figur 1 

finns en enkel uppställning som förklarar motståndsgruppens och dess interaktion med 

befolkningen och kopplingarna mellan dem. I figur 2 läggs elementet infiltratör in, 

infiltratören ifråga är ”auxiliary forces” och avhoppare som är till för att hindra flödet som 

finns mellan befolkningen och motståndsgruppen. Detta är ett sätt att influera befolkningen att 

inte välja motståndsgruppen.   
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Fig. 1 

Fig. 2 

Tanken bakom dokumentet är således att militären vill influera eller korrumpera 

befolkningen, ekonomiskt och socialt genom diverse krigskonster som är socialpsykologiska i 

sin natur. Om forskaren eller andra presumtiva läsare väljer att använda begreppet influera 

eller korrumpera är beroende på vilken tolkning de gör. Tolkningen kan göras i enlighet med 

hur motståndsgruppens aktioner anses vara kontra militärens, med andra ord är det beroende 

av vilken sida forskaren eller andra presumtiva läsare står på om resultaten är negativa eller 

positiva.  

Religion är värden och kultur, med relevans till det dagliga livet, för hela eller delar av en 

befolkning. Detta gör att religionen kan binda ena motståndsgrupp och befolkning, och skapa 

en allians mot regering och militären. Ledarskap och religion tas upp som viktiga påverkande 

faktorer i dokumentet. Motståndsledare kan använda sig av religion för att ena befolkningen, 

genom att skapa en gemensam identitet som motståndsgruppen kan använda sig av. Om 

motståndsgruppen och folket har samma kollektiva identitet, kommer det vara svårt att vinna 

över befolkningen på militärens sida. Identiteten kommer att ha en inkluderande och 



41 
 

inomgruppslig funktion för motståndsgruppen, medan militären kommer att exkluderas och 

ses som utomgruppslig.   

Inom socialpsykologin har både Gabriel Tarde och Serge Moscovici diskuterat minoriteten 

som en förändringskraft i samhället (Moscovici et al 1985: 92). Detta dokument visa att även 

den amerikanska militären har tagit fasta på denna diskussion och behovet av konsekvens i 

meddelanden. Att ifrågasätta det inkonsekventa i motståndsgruppens meddelande är något 

som militären använder sig av för att bekämpa motståndsgruppen. Militären har en subtil 

förståelse av att användningen av socialpsykologi kan vinna krig, att vara konsekvent är 

grundläggande för att minoritetens budskap ska ha effekt.  

 

 

2. Hur opererar den amerikanska militären med hjälp av emotionell och kognitiv påverkan 

eller manipulation? 

 

 

Att det finns ett socialpsykologiskt begrepp i ett dokument som detta, tyder på ett det finns ett 

bakomliggande och subtilt antagande att militären vill utnyttja de socialpsykologiskt 

funktioner som dokumentet vill förkunna. För militären är det kognitiva viktigt och det har en 

egen paragraf i dokument där det kognitiva förklaras i detalj. Dokumentet beskriver klar och 

tydligt att den kognitiva dimensionen inbegriper hur folk tänker, uppfattar och beslutar. 

Propaganda är delvis riktat till att påverka emotioner, och i grund och botten är det emotioner 

och vilka emotionella erfarenheter individen har sedan tidigare som påverkar kognitionen. 

Dokumentet ger således ledtrådar till den dialektiska kopplingen mellan kognition och 

emotion. Det finns en rad olika faktorer som påverkar hur folk tänker, som exempelvis 

propaganda, emotioner och medier. Enligt dokumentet kan en liten aktör få en asymmetrisk 

fördel inom informationsområdet. En motståndsrörelse är en liten aktör och tillgången till 

media gör att de kan påverka kognitivt. Media är en form av kommunikation som har 

potential att nå hela befolkningen, och är således ett förträffligt sätt för att påverka kognition, 

men det måste också förstås. Enligt dokumentet måste militären förstå kognitionens påverkan 

på sociala, politiska och andra system. Alla dessa system kan påverka om motståndsgruppen 

lyckas eller ej. Kognitionen är således grunden för ett större system och om ena parten kan 

påverka kognitionen, påverkas också alla dessa system. Informationskanaler som tv, internet 

och även andra former, har en viktig funktion.  

 

Emotioner nämns upprepade gånger i detta dokument, i de flesta fall rör det sig om risken 

eller riskerna med emotioner och emotioners påverkan på kognition. Den amerikanska 

militären använder bland annat PSYOP och detta involverar emotionell påverkan, dock säger 

militären inte explicit att det är emotionerna, som de vill påverka eller utnyttja, detta är istället 

vad motståndsgruppen blir beskylld för att göra. Motståndsgruppen blir beskylld för att 

utnyttja riktiga eller påhittade förföljelser, förtryckta grupper i samhället eller att landet styrs 

av någon som inte folket stöder. Den bakomliggande faktorn är emotioner, vilket 

motståndsgruppen blir beskylld för att utnyttja till sin fördel. Det som kallas jingoism, är 

överdriven nationalitet och när ett land blir invaderat av utländska militära styrkor är det stor 

sannolikhet att den emotionella anknytningen som individerna har till sitt eget land blir 
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väckta. I vardagslag skulle detta kallas patriotism av den amerikanska befolkningen. 

Dokumentet tar vidare också fasta på faran med emotioner, vilket kan hända i samband med 

att militären internerar människor. Den emotionella anknytningen individen har till de 

utländska militära styrkor, kommer att underlätta eller försvåra interneringen av individer. Om 

militären kan påverka dessa individer psykologisk kommer de inte att vara till besvär för 

militären. Emotioner påverkar också den kognitiva dimensionen; Hur människor tänker 

påverkas bland annat av deras känslor. I enlighet med Forgas (Forgas 2001:2) finner även 

dokumentet ett samband mellan emotion och kognition, kognitionen är bland annat påverkad 

av våra emotioner. Detta visar att dokumentet är mer socialpsykologisk än vad som skulle 

kunna förväntas. Forgas beskriver hur kopplingen mellan emotion och kognition har blivit 

intressant inom forskningen sedan 1980-talet och detta inkluderar tydligen också militären. 

De psykologiska operationerna, PSYOP, som militären använder sig av är bland annat 

avsedda att påverka emotionerna hos befolkningen. De psykologiska operationerna är till för 

att förändra gruppen och individen, deras värden, kulturella handlings- och förhållningssätt. 

Militären influerar gruppen och individen emotioner för att uppnå sitt eget mål. Emotionell 

påverkan är dold propaganda eller manipulering, annars får det lätt motsatt effekt. Propaganda 

är olika former för påverkan på befolkningen, avsedd att påverka bland annat mottagarens 

emotioner. Ordet propaganda har en negativ laddning, men i detta fall påminner propaganda i 

stora drag om PSYOP. I båda fallen handlar det om att påverka emotioner hos befolkningen. 

Här kan konklusionen göras att PSYOP är en form av propaganda från militärens sida för att 

påverka befolkningen. PSYOP utgår från att manipulerar handlingssätt och tankesätt genom 

att influera emotioner. Inom gängse forskning i ämnet socialpsykologin uppvisar detta starka 

likheter med Skinners och andras experiment. Belöning (positiv förstärkning) ökar 

sannolikheten för ett handlingssätt och tankesätt som upprepar sig och inom dressyr används 

den positiv förstärkning för detta ändamål (Cronlund 2001: 111). De psykologiska 

operationerna som militären företar sig går ut på att bearbeta både emotioner och kognitioner 

hos befolkningen. Resonemang bygger på kognitiva mönster (schemata) som finns hos 

människor, det är också här som hearts and minds kommer in. Hearts and minds går ut på att 

vinna befolkningens välvilja genom att militären och regeringen, som militären stöder, gör 

något gott för befolkningen. Detta ger upphov till emotionell bindning i form av sympatier till 

den som utför den vänliga akten, vilket Spinoza påpekar (Forgas 2001: 418). 

 

 

3. Vilken användning har den amerikanska militären av socialpsykologisk kunskap i 

kommunikativ påverkan eller manipulation?  

 

 

Psykologiska operationerna är avsedda att påverka mottagarens emotioner, tankesätt och 

handlingssätt. Användningen av PSYOPS är till för att skapa dialog, men också till att 

inkludera värvning av informatörer och kommunikatörer. Kommunikatörer inom 

befolkningen kan skapa en riktad dialog, som för fram militärens budskap och på så sätt blir 

det mer av en monolog som är till för att utöva inflyttande på resten av befolkningen.  

PSYOPS kan också skräddarsys för den avsedda målgruppen. En intressant aspekt av 

dokumentets beskrivning av PSYOP är kopplingen till det talade ordet. Detta är i 
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överenstämmelse med Bakka et al (2001:159), som hävdar att det talade ordet nästan alltid är 

starkare än det tryckta budskapet. Enligt Tännsjö, Taylors och Baubers synvinkel är 

kommunikation och språk de viktigaste faktorer som finns. Emotioner och kognition finns hos 

i stor sett alla människor, men det är språket som förmedlar vad vi vill, tycker och tänker. 

Emotioner förs fram genom språket och påverkar de som lyssnar. Om en motståndsledare 

talar med folket kommer detta att påverka dem, och detta på ett annat sätt än vad de kan göra 

med enbart tryckta budskap. En närvaro bland folket, vare sig det är motståndsgruppen, 

militären eller vad som kalas ”Auxiliary forces” (hjälp och support styrkor) vilket är andra 

beväpnade grupper som inte tillhör motståndsgruppen, kommer att påverka befolkningen i 

den riktning som de för fram. En isolering av endera parten kommer att innebära att deras 

budskap inte kan påverkar befolkningen, och med socialpsykologisk terminologi blir denna 

part utomgruppsliga. Enligt Moscovici skapar minoriteten och accentuerar en konflikt för att 

övertyga majoriteten att anta minoritetens ståndpunkt (Moscovici et al 1985: 92)(Jackson 

2010: 217). Men för att lyckas i en situation där de möter stort motstånd från majoriteten 

krävs det att minoriteten ses som medlemmar av majoriteten (Fiske et al 2010: 1014).  Om 

minoriteten ses som utomgruppslig, kommer de att misslyckas.  

 

Enligt Eeban Barlow, Mao Zedong och Thomas Tännsjö är bland annat isolering av 

motståndsgruppens av vikt och deras tankegångar återspeglas i manualen. Att separera 

befolkningen från motståndsgruppens är således ett sätt att bekämpa motståndsgruppen. 

Militären vill ha kontroll över legitima sociala, politiska, ekonomiska och säkerhets 

institutioner genom informations operationer. Detta ska ske både genom fysiskt och psykiskt 

isolering, vilket innebär att militären måste hindra motståndsgruppen från att kunna 

kommunicera sitt budskap. Ledarskapet är viktigt för militärens bekämpning av 

motståndsgruppen. Det primära är inte att döda ledaren utan snarare att påverka ledarens 

kommunikation med andra. Militären nekar dem friheten att röra sig fritt bland befolkningen 

och de kan inte påverka befolkningen. Kommunikation och information är viktiga områden 

för bekämpning av motståndsgrupper. Isolering innebär att kommunikation med befolkningen 

avbryts och därigenom den kognitiva påverkan från motståndsgruppen. Militären vill ta reda 

på hur befolkningen i den berörda kulturen kommunicerar. Att kommunicera är att interagera 

med andra människor. Det innebär dialog och meningsutbyte. Kommunikation mellan 

människor är grunden för all meningsbyggnad, som leder till förståelse dvs. en 

förståelseprocess, utan kommunikation uteblir också förståelsen för en motståndsgrupps mål 

och mening.  

 

4. Vilken betydelse och funktion har individens, gruppens, kollektiv eller samhällelig 

identitet i bekämpandet av motståndsgrupper? 

 
Generellt sett kan identitet ses som att individen är identisk med någon annan, och inte bara 

som att individen har en egen individuell identitet. En kollektiv identitet kan vara en drivkraft 

för en grupp men också en hel befolkning. Både militären och socialpsykologin påpekar hur 

olika grupper påverkar identiteten och att det kan vara konflikter mellan olika identiteterna. 
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Inom socialpsykologin påverkas små grupper av det personliga mötet, face-to-face (Roccas & 

Brewer 2002:89), vilket också militären har tagit fasta på och som jag uppmärksammar i detta 

arbete. Större grupper påverkar identiteten genom symbolisk koppling till gruppen, en 

kollektiv identitet, vilket också framhålls av både militär och socialpsykologin (Roccas & 

Brewer 2002:89).  

 

En ständig närvaro bland folket, en simulerad kulturell identitet för att manipulera folket att 

de är deras vänner eller del av deras gemenskap är taktik för att komma åt motståndsgruppens 

kommunikationsvägar, och att påverka befolkningen. Detta är vad brittiska militären använde 

under Mau Mau upproret i Kenya. Där skapade regeringen subgrupper som gjorde det svårt 

för motståndsgruppen. Dessa subgrupper som regeringen hade skapat, skadade alla försök till 

gemensam identitet och samarbete genom att skapa misstro till den riktiga upprorsgruppens 

chanser till framgång och detta genom aktioner som misskrediterade den riktiga gruppen 

(Bailey 2010: 9f). Att vara bland befolkningen medför också att motståndsgruppen inte har 

lika lätt att gömma sig bland dem. Subgrupperna simulerar också samma identitet som 

befolkningen eller delar av befolkningen vilket gör att befolkningen har lättare att se 

subgruppen som en del av dem i motsats till den amerikanska militären som kommer utifrån 

och har svårt att bli identifierad på samma sätt som en landsman.   

 

I dokumentet varnas det för identitetsbaserade motståndsgrupper med exempel som 

kommunismen och Al Qaeda, samt att en motståndsgrupp kan få hjälp av andra 

motståndsgrupper med liknade identitet, även från andra länder. Etnicitet och kultur är 

synnerligen viktiga ur ett identitetsperspektiv. En gemensam identitet implicerar att alla som 

hjälper motståndsgruppen, uppfattas som landsmän som slåss mot utländsk militär. Utländsk 

hjälp till motståndsgruppen uppfattas som landsmän, istället för att vara någon som kämpar 

mot motståndsgruppen. Det är följaktligen skillnad mellan en utländsk militär och utländsk 

hjälp till motståndsgruppen, hjälpen ses i en positiv aspekt tack vare den gemensamma 

identiteten. Identiteten inom mindre grupper som klaner och stammar, kan medföra att hela 

gruppen väljer sida mot motståndsgruppens fiende. I den tidigare diskussion om sekter, som 

brukar grunda sig på religion, så nämndes avprogrammering som en form av hjärntvätt. I 

denna hjärntvätt finns också en anknytning till identitet: “The counter-conversion process 

carried out by deprogrammers may very well impose upon the victim a new identity… hostile 

to the religious group”. (LeMoult 1978:608). Den religiösa identitet är en av de former av 

identitet som är mest kollektiv. Att omvända ett kollektiv är svårare än att omvända en enskild 

individ. Detta gör den religiösa identitet till den mest potenta form av kollektiv identitet som 

kan användas av en motståndsgrupp. Motståndsgrupper som har en identitet som baseras på 

ideologi eller religion kan vara svåra att övertala. En motståndsgrupp som är baserad på 

intressen som ekonomi eller politik kan däremot lättare bli övertalade. 

 

Denna studie inriktar sig på socialpsykologiska aspekter av militärens kamp mot 

motståndsgruppen och detta avsnitt berör identitet, men begreppet narrativ och dess koppling 

till identitet dyker också upp i dokumentet. Narrativet och habitus är sammanflätade, och 

individens narrativt skapade habitus reproducerar kulturen. Skillnaden mellan habitus och 

kultur, är att habitus ska ses som individens kognition. Kulturen är samhällets 
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institutionaliserade sätt att styra tillvägagångsätt (Krech et al 1962: 380), men både habitus 

och kultur är föränderliga (Krech et al 1962: 378). Narrativet avslöjar grundläggande 

värderingar i samhället och hos individen. Om narrativet förändras påverkar detta också 

individens habitus. Narrativet har koppling till kulturen och individens, men också gruppens 

identitet och förklarar historiska skeenden. Som Jannisa (Jannisa 1997: 31) påpekar, måste 

narrativet inte nödvändigtvis vara helt sant, men ge en känsla av samanhållning och 

kontinuitet. Identitet är inte enbart autentiskt och rationellt. Narrativet skapar en känsla, en 

emotion, av gemensam identitet, en delad bakgrund och historia. Det skapar en kollektiv 

identitet. 
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6. Analysresultat och slutsatser 
 

 “Cry havoc and release the dogs of war” (Shakespeare, Julius Caesar Act 3, Scene 1, line 273) 

Ett krig handlar inte enbart om råstyrka och att döda motståndaren, inom all mänsklig 

handling finns det emotioner och kognition inblandat. Det verkar finnas en generell tanke att 

krig handlar om ren muskelstyrka, att den starkaste vinner. Detta arbete visar att det är två 

andra muskler, som är minst lika viktiga eller kanske viktigare än ren muskelstyrka i råa 

kanoner och kulor: hjärna och hjärta. Skillnad i vad folk tror är krig och hur det går till i 

verkligheten kan skilja, både att skjuta för att döda och socialpsykologi är delar av ett krig.  

Enligt Tännsjö så är subgrupper och inre splittring faktorer som hindrar skapandet av en 

kollektiv och enad identitet. Individens tilltro till att kunna undkomma sin individuella 

situation måste vara liten, annars är det stor chans att individer var för sig försöker anpassa sig 

efter systemet (Tännsjö 2007: 233). Även skapandet av subgrupper gör det svårt för 

motståndsgruppen (Bailey 2010: 9f). Dessa subgrupper som regeringen skapar, skadar alla 

försök till gemensam identitet och samarbete. I dokumentet finner vi att en faktor för att 

bekämpa motståndsgruppen är att skapa chanser för individen att undkomma sin individuella 

situation genom program som inriktar sig på avhopp och informatörer. Även skapandet av 

subgrupper är en faktor som militären finner som användbar, dock är det implicit som detta 

bidrar till att skapa misstro och splittring inom en större grupp: 

 
“… Auxiliary forces are often based on local family, tribal, clan, ethnic, or religious 

affiliations, so they have inherent cultural and linguistic advantages. In this capacity, 

they can be invaluable intelligence assets; their understanding of the local OE is far 

superior to that of any outsider.” (Joint Publication 3-24 2009: VII-3f) 

 

Redan under 1940-talet var Auxiliary forces en del av regeringars fördolda medel för att 

kämpa mot hot mot nationens intresse (Stevenson 1977: 98,121) och de var beredda att slåss 

som motståndsmän. Skillnaden mellan 1940-talets Auxiliary forces och dokumentets, är att 

militären inte är ute efter att försvara hemlandet utan att bekämpa motståndsgrupper 

utomlands.  

 

Inom dokumentanalys kan identitet ses som föränderlig (Bergström & Boréus 2012: 371) och 

frågan är om en gemensam identitet, för till exempel en motståndsgrupp, kan skapas utan 

kommunikation och emotionell påverkan.  En gemensam identitet kan vara svår att skapa om 

det finns landsmän som slåss mot motståndsgruppen, om dessa landsmän har samma 

kulturella eller etniska identitet som gruppen uppstår en splittring som är skadlig för gruppen. 

Motståndsgruppen uppfattas inte som en del som kämpar för befolkningen och mot en 

utomstående fiende, utan snarare som någon som kämpar mot de egna landsmännen. 

 

Det som kallas PSYOP är sätt att påverka befolkningen emotionellt för att ändra kognitionen, 

och detta till förmån för militären och deras värdnation. Befolkningen blir positivt påverkad 

av militären genom att de behandlas bra och att de för sitt dagliga liv förbättrat genom tillgång 

på sjukvård, vatten och andra samhällsnyttiga förmåner. Detta är explicit framfört i 

dokumentet där emotioner är vad som ska bearbetas. Dock är hearts and mind strategin inte 
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utmålad som ett sätt att få befolkningen att gillande, utan det är en diskret påverkan vilket 

implicit ger utdelning.  

 

Det kontrasterar med PSYOP vilket tydlig beskriver emotionell påverkan på kognitionen, men 

vilket är vad hearts and minds egentligen gör. PSYOP och Hearts and minds är påverkan på 

emotioner och kognition i enlighet med Forgas, som beskriver emotioner och kognitions 

dialektiska förhållande. Emotioner och kognition går att härleda till dokumentet, vad som 

också går att finna explicit är intresset i motståndsgruppens ledare och isolering. Om militären 

kan döda ledaren utan att döda folk i omgivningen så är detta något som förordas, men 

militären ska också isolera ledaren både fysiskt och psykiskt. Isoleringen handlar om att bryta 

förbindelsen med befolkningen, militären ska hindra motståndsgruppen att kommunicera. 

Samtidigt ska militären skaffa monopol på kommunikationen och stoppa vad de kallar lögner 

och desinformation. Militären får fritt fram att forma sin bild av verkligheten och forma 

befolkningens identitet i avbild av värdnationens regering. Att förhindra motståndsgruppens 

kommunikation med befolkning gör att de inte kan skapa en gemensam identitet och 

motståndsgruppen förblir en minoritet utan chans att förändra sin situation. Enligt dokumentet 

handlar Hearts and minds om egenintresset, och detta kan liknas vid Tännsjös kritik av 

dubbelkoordinerings-teorin, som menar att kommunikation inte är till någon nytta. Om en 

individ kommunicerar med andra, formas individen utifrån gruppnormer och samhällsnormer, 

vilket kan påverka individen till att välja motståndsgruppen. 

Kognition, kommunikation och identitet är förklarande faktorer för att förstå individen, 

gruppen och befolkningen i en revolution. Kommunikation är grunden i all interaktion som 

Buber och Taylor lyfter fram. Enligt Buber har människan ett medfött behov av både 

relationer med andra, så väl som behovet av att bli bekräftad vilket leder till dialog och 

kommunikation (Buber 1970:78ff). Charles Taylor vidareutvecklar denna position med dialog 

och relationsbehov samt lägger till konceptet med självutveckling och identitet. Språket 

reproducerar men transformerar också strukturerna enligt Taylor (Fairclough 2006: 58), vilket 

betyder att kommunikation kan förändra en struktur. 

Om en motståndsgrupp blir fysiskt och psykiskt isolerad från befolkningen eller andra aktörer, 

som exempelvis media eller andra grupper eller befolkningar med liknande kultur eller 

etnicitet, kommer chansen att utveckla en gemensam identitet mellan dessa grupper att 

förhindras.  Att kommunicera har en emotionell och kognitiv sida som påverkar andras 

tänkesätt och handlingssätt. Om kommunikationen förhindras, förhindras också 

motståndsgruppens chans att påverka befolkningen, och militären får hegemoni över 

befolkningens tänkesätt och handlingssätt. En revolutionär motståndsgrupp kommer 

följaktligen inte kunna underbygga en revolution.  
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Diskussion  
 

 

I slutet av en del rapporter brukar det stå ”lessons learned”, med andra ord vad kontentan är 

av rapporten och vilka lärdomar författaren av rapporten kan dra. I denna studie har jag visat 

att det finns socialpsykologiska faktorer involverad i väpnad kamp och att den amerikanska 

Militär manualen 3-24, som inriktar sig på asymmetrisk/lågintensiv krigsföring, vilket är 

krigsföring för att bekämpa motståndsgrupper, är en del av detta. Enligt Gordon Allport är 

socialpsykologi ”ett försök att förstå och förklara hur en människas tankar, känslor och 

handlingar påverkas av den faktiska, inbillade eller underförstådda närvaron av andra" 

(Allport i Lindzey & Aronson 1968:3). I denna studie framkommer att denna påverkan bland 

annat består av: emotioner - kognition, kommunikation, identitet, narrativ, ledare och 

subgrupper. Abraham Lincoln sammanfattar resultatet av denna påverkan på ett elegant sätt, 

där det viktigaste i ett krig är den anda som finns inom de människor som slåss: 

 

“What constitute the bulwark of our own liberty and independence? It is not our 

frowning battlements, or bristling seacoast, our army or navy…Our defense is in the 

spirit which prized liberty as heritage of all men, in all lands everywhere.” 

(Abraham Lincoln i Stevenson 1977: 491)  

Dock måste det förstås att detta inte är allt, att vinna slagen och kriget består av mer än enbart 

socialpsykologisk natur, men det är utanför denna studies omfång. Vad dokumentet visar är 

att handlingar av socialpsykologisk natur finns omnipotent närvarande.  

Dokumentet, som empirin är baserad på, har flera socialpsykologiska begrepp och teoretiska 

ansatser och följaktligen är flera teorier användbara. Under studiens framväxt har 

överraskande många begrepp återfunnits i empirin och teorierna har således också behövt 

utökas. Användningen av flera teorier istället för en enda, visar sig genom empirin, att vara ett 

riktigt tillvägagångsätt: “Pay particular attention to any feeling of surprise when new 

information does not fit your prior understanding. Consider whether this surprising 

information is consistent with an alternative hypothesis.” (Heuer 1999: 177). Åtskilda gånger 

har jag överraskats av information i dokumentet, och även om jag inte alltid har använt 

alternativa hypoteser och teorier har jag fått utöka teoridelen under studiens gång. I efterhand 

är detta kanske inte så överraskande eftersom dokumentet avhandlar ett helt lands och dess 

regions socialpsykologiska implikationer för militären.  
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