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En teorikonsumerande studie om Islamiska statens målinriktningar med informationsoperationer. 

 
ABSTRACT: 
The aim of this paper is to examine the Islamic state’s information operations and how they target 

three different domains of influence. Domains consisting of the field of information, the physical 

world and human cognition, as described by the Swedish armed forces. Previous studies showcase 

that the ISIS information approach is mainly characterized by utilizing the internet and distributing 

propaganda. All in order to gain support and legitimize their newly founded caliphate. However, 

studies does not show how these operations target different domains in order to influence the re-

cipients. The lack of insight in how this phenomenon occurs is also evident in contemporary mili-

tary theory. An insight that this study aim to provide. 

 

The theoretical premises used for the analysis are What is information warfare? by Martin C. Li-

bicki and Karl Popper’s Objective knowledge. The designated method to examine the empirical 

data was a qualitative text analysis. The result of the analysis indicates that ISIS target all three 

previously mentioned domains by psychological operations. ISIS also target the field of infor-

mation using cyber operations. 

 
Nyckelord:  
Informationsoperationer, informationskrigföring, informationsmiljö, Libicki, Popper 



Ian Netz 2019-05-07  
OP 16-19 

Sida 2 av 45 
 

1. INLEDNING ....................................................................................................................................... 3	
1.1 Problemformulering ...................................................................................................................3	
1.2 Tidigare forskning ......................................................................................................................4	
1.3 Slutsatser forskningsläge ...........................................................................................................7	
1.4 Syfte och frågeställning .............................................................................................................8	
1.5 Avgränsningar ...........................................................................................................................9	
1.6 Centrala begrepp .......................................................................................................................9	
1.7 Disposition ...............................................................................................................................11	

2. TEORI ............................................................................................................................................... 12	
2.1 Inledning ..................................................................................................................................12	
2.2 Teoridiskussion ........................................................................................................................12	
2.3 What is Information Warfare – Martin C. Libicki ...................................................................13	
2.4 Objective Knowledge (Three World Theory) – Karl Popper ...................................................17	
2.5 Kritik mot valda teorier ...........................................................................................................18	
2.6 Sammanfattning .......................................................................................................................19	

3. METOD ............................................................................................................................................. 20	
3.1 Forskningsdesign .....................................................................................................................20	
3.2 Metod för datainsamling ..........................................................................................................21	
3.3 Material och källkritik .............................................................................................................22	
3.3.1 ISIS: Inside The Army Of Terror ..........................................................................................22	
3.3.2 Inside ISIS: The Brutal Rise Of a Terrorist Army ................................................................23	
3.3.3 ISIS: The Terror Nation ........................................................................................................23	
3.3.4 Irregular War: ISIS and The New Threat From The Margins .............................................23	
3.3.5 Sammanfattning källkritik .....................................................................................................24	
3.4 Forskningsetiska överväganden ..............................................................................................25	
3.5 Operationalisering ...................................................................................................................25	
3.5.1 Variabelvärden .....................................................................................................................26	
3.5.2 Analysverktyg ........................................................................................................................27	

4. ANALYS ............................................................................................................................................ 29	
4.1 Analysenhet – ISIS: Inside The Army Of Terror ......................................................................29	
4.2 Analysenhet – Inside ISIS: The Brutal Rise of a Terrorist Army .............................................31	
4.3 Analysenhet – ISIS: The Terror Nation ...................................................................................33	
4.4 Analysenhet – Irregular War: ISIS and The New Threat From The Margins .........................34	
4.5 Sammanställning analysresultat ..............................................................................................36	
4.6 Analys av resultat .....................................................................................................................37	

5. AVSLUTNING ................................................................................................................................. 39	
5.1 Svar på forskningsfrågan .........................................................................................................39	
5.2 Resultatdiskussion ....................................................................................................................39	
5.3 Teorireflektion .........................................................................................................................41	
5.4 Kritik mot vald metod och material .........................................................................................41	
5.5 Validitet och reliabilitet ...........................................................................................................42	
5.6 Resultatets betydelse för yrkesutövningen ...............................................................................43	
5.7 Vidare forskning ......................................................................................................................43	

6. LITTERATUR OCH REFERENSFÖRTECKNING ................................................................... 44	
 

 

 

 



Ian Netz 2019-05-07  
OP 16-19 

Sida 3 av 45 
 

1. Inledning  

1.1 Problemformulering 

 

Informationsoperationer beskrivs i svenska militära normativa dokument som operationer för 

att påverka data och information på informationsarenan i syfte att influera mottagarens besluts-

fattande och således dess agerande.1 Dock utgör informationsarenan, vilken består av inform-

ationsunderlag och beskrivs som det huvudsakliga målet för informationsoperationer, endast en 

del av Försvarsmaktens modell om tre domäner i informationsmiljön. De två andra domänerna 

som kan påverkas är fysiska världen, som består av det vi direkt kan observera, och mänsklig 

kognition vilken tolkar och upplever information.2 Enligt ny forskning har Ryssland utvecklat 

sin informationspåverkan med ett ökat användande av operationer som direkt angriper fysiska 

världen i form av infrastruktur med cyberattacker.3 Deras informationsoperationer består även 

av propaganda och spridande av desinformation vilket antyder att Ryssland även inriktar sin 

påverkan mot informationsarenan utöver fysiska världen.4 Liknande studier saknas om Isla-

miska staten (IS) men forskning indikerar informationsoperationer som enkelriktat angriper in-

formationsarenan via sociala medier i syfte att marknadsföra terrororganisationen och rekrytera 

anhängare.5 

 

I Contemporary military theory beskriver svenska teoretiker hur informationskrigföring påver-

kar en motståndares tankebana genom att manipulera och konstruera felaktig information.6 

Dock framgår det inte hur denna information kan inriktas mot motståndaren för att uppnå detta. 

Då militärteori inte redogör för målinriktningar av informationsoperationer och forskning sak-

nas om hur IS operationer inriktas mot målområden skapas en kunskapslucka. Detta huruvida 

IS, som en icke-statlig aktör, enbart inriktar informationsoperationer mot informationsarenan 

eller om de även inriktar dessa mot andra målområden likt det ryska agerandet. 

 

                                                
1 Försvarsmaktens handbok informationsoperationer: Handbok Info Ops. Stockholm: Försvarsmakten, 2008, 14. 
2 Ibid, 16. 
3 Lasiello, Emilio J. Russia's Improved Information Operations: From Georgia to Crimea. Parameters. Vol. 47, 
lss 2, 2017: 51 – 63, 54. 
4 Bachmann, Sascha Dov & Gunneriusson, Håkan. Russia's Hybrid Warfare in the East: The Integral Nature of 
the Information Sphere. Georgetown Journal of International Affairs.  
INTERNATIONAL ENGAGEMENT ON CYBER V, 2015: 198 – 211, 199. 
5 Siegel, Alexandra A. & Tucker, Joshua A. The Islamic State’s information warfare: Measuring the success of 
ISIS’s online strategy. Journal of Language and Politics. 17:2, 2018: 258 – 280, 260. 
6 Ångström, Jan & Widén, Jerker. Contemporary military theory: the dynamics of war. Milton Park, Abingdon, 
Oxon: Routledge, 2015, 170. 
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I dagens gråzonskontext, som beskrivs i Militärstrategisk doktrin 2016 med flera former av hot 

likt cyberangrepp, propaganda och subversion, finns en tydlig utmaning i att skapa strategier 

och metoder för att möta dessa.7 Denna utmaning har skapat ett personligt intresse för inform-

ationspåverkan vilket föranledde en forskningsöversikt på området. Med informationsmiljöns 

tre domäner som kan utgöra olika målområden för påverkan uppkommer en undran om ifall 

målfokusering av informationsoperationer huvudsakligen inriktar sig mot flera domäner eller 

om det är enkelriktat. IS har indikerat ett begränsat tillvägagångsätt vilket väcker frågor om vad 

icke-statliga aktörer har för målinriktning med moderna informationsoperationer.  

 

För att en stat ska vinna ett informationskrig på det moderna slagfältet krävs ett ändrat tillväga-

gångsätt som kan anpassas till varierande medel med olika möjligheter till påverkan.8 Den över-

gripande kunskapsluckan som indikerats i militärteori och tidigare forskning handlar om hur 

aktörer inriktar informationsoperationer mot målområden. Att bidra med kunskap om hur Isla-

miska staten målinriktar informationsoperationer ger en ökad förståelse om vad modern inform-

ationspåverkan i huvudsak angriper, vilket i sin tur bidrar med kunskap till den militärteoretiska 

luckan. Uppsatsen kommer därför att undersöka hur Islamiska staten målinriktar informations-

operationer mot domänerna i informationsmiljön. 

 

1.2 Tidigare forskning 

 

Forskningsöversikten redogöra för studier om informationskrigföring och operationer med 

koppling till icke-statliga aktörer. Artiklarnas fokus ligger inte på diskussioner om begreppen 

informationskrigföring, informationsoperationer eller cyberkrig utan snarare hur aktörer nyttjar 

dessa i nutida konflikter för att påverka informationsmiljön. Sökningar har skett via Primo samt 

i databaser Proquest, Taylor & Francis och JSTOR Security Studies.  

 

Sökord: information operations, information warfare. 

Tilläggsord: small state, irregular, non-state actors, asymmetric, military science, war studies. 

 

                                                
7 Militärstrategisk doktrin: MSD 16. Stockholm: Försvarsmakten, 2016, 35. 
8 Farwell, James P. & Arakelian, Darby J. Using Information in Contemporary War. Parameters. Vol. 46, lss 3, 
2016: 71 – 86, 72. 
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David Betz och Sangho Lee beskriver hur västvärlden mötte en teknologiskt underlägsen mot-

ståndare i både Irak och Afghanistan där den västerländska koalitionen kontrollerade informat-

ionssfären. Trots genomförda informationsoperationer hade man svårt att uppnå sitt strategiska 

mål medan de icke-statliga aktörerna nådde större framgångar genom att påverka informations-

arenan.9 

 

Författarna argumenterar att den strategiska informationskampen handlar om att kontrollera 

informationsarenan då man inte kan neka aktörer tillgång till t.ex. internet. Kontroll krävs för 

att främja egna strategiska mål och förneka motståndaren påverkansmöjligheter.10 

Icke-statliga aktörer kan inte mäta sig på taktisk nivå men är svåra strategiska motståndare med 

förmåga att bedriva globala informationskampanjer på sociala medier där de kan skapa stöd för 

sin verksamhet.11 I artikeln diskuteras svårigheterna för USA att skapa stöd på hemmafronten 

för insatserna i mellanöstern. Dock framgår det inte om det amerikanska stödet påverkas av 

fientliga informationsoperationer. De beskriver även en informationsstrategi i form av nät-ba-

serad krigföring vilket de menar är ett koncept som USA mötte svåra motgångar med i Irak.12 

Dock inte från insurgenternas perspektiv eller om de använde liknande medel. 

 

Alexandra A. Siegel och Joshua A. Tucker argumenterar att IS officiella uttalanden och publi-

kationer tyder på att organisationens främsta mål är att etablera ett islamskt kalifat genom att 

kontrollera terräng i Irak och Syrien. Forskning visar att informationskrigföring via sociala me-

dier är en vital komponent i IS strategi.13 Artikeln undersöker inte ytterligare förekomster av IS 

informationsoperationer utan förklarar istället hur pass framgångsrika de redan identifierade 

operationerna faktiskt är. Författarna använder en kvantitativ metod där empirin består av tre 

olika dataunderlag från Youtube och Twitter.14 Analysen söker efter frekvenser som kan för-

klara förekomsten och effekten av informationskampanjerna.15 Det empiriska underlaget skapar 

en god validitet där man kan se tydliga trender bland sökhistorik och innehåll från Twitter med-

delanden. Analysen visar även på trender kring sökningar och inlägg som är anti-IS vilket ger 

                                                
9 Betz, David J & Lee, Sangho. Information in the Western Way of Warfare: Too Much of a Good Thing?. Pa-
cific Focus. Vol. XXI, No. 2, 2006: 197 – 231, 203. 
10 Ibid, 223. 
11 Ibid, 223 – 224. 
12 Ibid, 202. 
13 Siegel & Tucker. The Islamic State’s information warfare: Measuring the success of ISIS’s online strategy, 
260. 
14 Ibid, 261. 
15 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.). Metodpraktikan: konsten att 
studera samhälle, individ och marknad. 5. [rev.] uppl. Stockholm: Norstedts juridik, 2017, 198. 
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en nyanserad bild av deras framgångar på internet. En svaghet med studien är avsaknaden av 

en fördjupad förståelse för hur målgruppen för informationskampanjerna faktiskt påverkas av 

innehållet. 

 

James P. Farwell och Darby J. Arakelian skriver att IS har använt informationskrigföring för 

att utöka sitt territorium utanför Syrien och Irak till en global arena via sociala medier.16 Vidare 

beskriver de att västvärlden måste bedriva egen påverkan mot beteenden och opinioner för att 

underminera organisationens ideologiska fundament som utgör ett rekryteringsunderlag. Det 

behöver även bedrivas motoperationer för att påverka stödet för organisationens ledare och mot 

deras egen propaganda.17 Ett exempel som bör implementeras är aggressivare metoder för att 

påverka sociala medier. IS bedriver till stor del sina informationsoperationer på Twitter, Fa-

cebook, Skype och Youtube vilka är svåra att kontrollera.18 De beskriver även att målet med 

informationspåverkan i huvudsak är att öka attraktionskraften hos organisationen för stöd och 

rekrytering. Artikeln fokuserar i stor utsträckning på hur nationer måste påverka dessa medel 

med motaktioner men förklarar inte om IS använder informationsoperationer utöver kampanjer 

på sociala medier. 

 

Norman E. Emery, Robert S. Earl och Raymond Buettner genomför en studie där grundtesen 

är att icke-statliga aktörer i form av terrororganisationer bedriver informationsoperationer för 

att skapa ett psykologiskt övertag mot motståndaren. Dessa aktörer vill indirekt skapa press på 

beslutsfattare och få uppmärksamhet hos civilbefolkningen genom att påverka informations-

miljön.19 Tesen prövas i en studie på terroristorganisationer med en modell om informations-

operationer beskriven av amerikanska försvarsdepartementet. De undersöker både fysiska och 

psykologiska aktiviteter då modellen menar att båda påverkar mänskliga kognition.20 Slutsatsen 

är att terroraktörer använder olika former av informationsoperationer för att påverka motstån-

daren och använder ofta dessa för att förstärka fysiska attacker. Deras största påverkansområde 

är media med propaganda som medel.21 

 

                                                
16 Farwell. & Arakelian. Using Information in Contemporary War, 71. 
17 Ibid, 72. 
18 Ibid, 84. 
19 Emery, Norman E., Earl, Robert S. & Buettner, Raymond. Terrorist Use of Information Operations. Journal of 
Information Warfare. 3:2, 2004: 14 – 26, 14. 
20 Ibid, 15. 
21 Ibid, 24. 
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En svaghet i denna undersökning är att den saknar en teori om informationskrigföring och mål-

områden. Den amerikanska doktrinära beskrivningen av informationsoperationer beskriver 

även en virtuell värld i form av informationsflöden och den fysiska världen som kan påverkas. 

Detta liknas med den svenska militära modellen och studien hade stärkts genom att tydligare 

undersöka hur olika medel inriktas mot domäner för att kunna dra slutsatser om motoperationer. 

 

Haroro J. Ingram förstärker bilden av IS informationsstrategi som avser att skapa en bild av en 

stabil och trygg organisation. IS framställer även sig själva som den självklara förkämpen för 

det sunni-muslimska samhället där de slåss mot fiender som vill motverka deras ideologiska 

idéer.22 Författaren beskriver att IS använder informationskampanjer i vilseledande syfte för att 

påverka åsikter och skapa stöd för organisationen genom polarisering.23 Artikeln beskriver även 

att operationerna till del förstärker militära aktioner och i viss utsträckning använder vilseled-

ning mot motståndarens informationsflöde.24 Resultatet stärks av ett brett empiriskt underlag 

som berör engelska och arabiska informationskampanjer genomförda av IS vilket skapar en 

tydlig bild av deras informationsstrategi.  

 

Ingram baserar sin studie på en analysmodell utformad för tolkning av radikala narrativ som 

författaren använt i tidigare forskning.25 Modellen är därigenom prövad men artikeln saknar i 

övrigt någon teoretisk anknytning som kan förklara hur informationsoperationer genomförs. 

Författaren avgränsar sig till narrativanalys då även denna artikel trycker på IS tydliga inform-

ationsstrategi via digitala medel. Studien undersöker därför inga övriga former av informations-

operationer som kan ha förekommit och vilken målinriktning dessa kan ha haft. 

 

1.3 Slutsatser forskningsläge 

 

Det undersökta forskningsläget beskriver hur icke-statliga aktörer i stor utsträckning använder 

modern teknologi för att sprida propaganda och påverkan genom sociala medier. Med dagens 

teknikutveckling är det tydligt att dessa aktörer har utvecklat sina påverkansmedel och frågan 

återkommer hur en nation ska hantera dessa. Islamiska staten är ett återkommande fall som 

varit aktiva under de närmaste åren med stor framgång på internet. Det framgår dock inte om 

                                                
22 Ingram, Haroro J. The Strategic logic of Islamic State information operations. Australian Journal of Interna-
tional Affairs. 69:6, 2015: 729 – 752, 730. 
23 Ibid, 733. 
24 Ibid, 746. 
25 Ibid, 733. 
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de använder flera former av operationer utöver detta eller vilken domän de i huvudsak inriktar 

sig mot. Det empiriska utgångsläget baseras i stort på rapporter, nyhetsartiklar, vetenskapliga 

artiklar, öppna källor på internet och expertintervjuer. Undersökningarna använder inte material 

som ger bredare ingående beskrivningar av fallet utan är empiriskt avgränsade till sakområdet 

informationspåverkan. Då tidigare forskning till stor del avgränsar sig till att undersöka inform-

ationsoperationer mot internet finns en avsaknad av teorianknytning som inkluderar flera oper-

ationsformer. Teoribildningen består istället av bl.a. analysverktyg för att kvantitativt mäta ef-

fekten av påverkan mot en målgrupp. Studiernas beskrivningar av informationsoperationer och 

olika aktörer utgår ifrån statliga myndigheters definitioner istället för vetenskapligt förankrade 

teorier.  

 

Sammanfattningsvis finns en lucka i forskningsöversikten om hur icke-statliga aktörers inform-

ationsoperationer inriktas mot olika målområden då fokuseringen istället avhandlar hur operat-

ioner förekommer och till del vilken effekt den har. IS användning av informationsoperationer 

har undersökts men inte vilken inriktning dessa har mot målområden inom informationsmiljön. 

Forskningsöversiktens teorival skapar en lucka kring teorier som beskriver specifika målområ-

den för påverkan samt militärteori som beskriver operationstyper inom informationskrigföring.  

En ny empirisk avgränsning i form av analytiska studier om IS som organisation möjliggör för 

djupare beskrivningar av fallet än smalare avgränsningar. Detta kan ha ett förklaringsvärde i 

hur inriktning sker mot målområden då materialet beskriver utförligt vad som har förekommit. 

Möjligheten finns att med en teori som beskriver informationsoperationer och teori för att be-

skriva målområden i form av domäner genomföra en undersökning om vad operationerna de 

facto inriktas mot. Detta med ett empiriskt material som innefattar analytiska studier om IS. 

 

1.4 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka Islamiska statens inriktningar av informationsoperationer 

mot olika målområden inom informationsmiljön. 

 

Forskningsfråga: Hur förekommer målinriktningen av IS informationsoperationer mot fysiska 

världen, mänsklig kognition och informationsarenan enligt studier om terrorgruppen? 
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1.5 Avgränsningar 

 

Uppsatsen kommer att undersöka IS informationsoperationer mellan 2013 och 2017 då terror-

gruppen etablerade sitt kalifat och var som mest aktiva. IS utgör en icke-statlig aktör vars in-

formationsoperationer har ansetts vara innovativa då de nyttjat tillgängliga medel på ett fram-

gångsrikt sätt för att genomföra de påverkanskampanjerna som framgår i forskningsöversikten. 

Under tiden de varit aktiva har begreppsdebatten kring informationsoperationer och forskning 

kring fenomenet ökat. Vidare är de en organisation som är aktiva i nutid, som tydligt framgår 

av forskningsöversikten, vilket stärker dess relevans i det högaktuella ämnet. 

 

Undersökningen kommer enbart att fokusera på den huvudsakliga målinriktningen en inform-

ationsoperation har och inte ifall den indirekt har påverkat andra domäner vilket kan förekomma 

enligt Försvarsmaktens modell om informationsmiljön. 

 

1.6 Centrala begrepp 

 

Informationskrigföring 

En form av krigföring med flera ingående operationstyper vars syfte är att skydda, manipulera, 

degradera samt förneka information eller informationsåtkomst.26 

 

Informationsoperationer 

En modernare beskrivning av informationskrigföring som är applicerbar även i en gråzonskon-

text när krig inte alltid är uttalat och civila aktörer kan bruka begreppet.27 Libicki benämner 

även de medel som ingår i hans teori om informationskrigföring som operationer.28 

 

Informationsmiljön 

Informationsmiljön beskrivs i det militära tankegodset som tre domäner i form av fysiska värl-

den, den virtuella informationsarenan och mänsklig kognition (se figur 1). Dessa domäner kan 

påverkas för att influera individers handlingar och psykologiska processer.29 Traditionellt fäster 

människor sin tilltro till det man kan observera för att fatta beslut men vi förlitar oss i större 

                                                
26 Libicki, Martin C. What is information warfare?. Washington: National Defense University, 1995, x. 
27 Armistead, Leigh. Information Operations Matters: Best Practices. 1st ed. Washington: Potomac Books, 
2010, 93. 
28 Libicki. What is information warfare?, 97. 
29 Försvarsmaktens handbok informationsoperationer: Handbok Info Ops, 15. 
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utsträckning på indirekta observationer som förmedlas genom olika kommunikationsmedium i 

dagens moderna informationsflöde.30  

          Figur 1. Informationsmiljön (Försvarsmakten, 2008).31 
 

 

Fysiska världen 

Den fysiska världen består av företeelser eller föremål som direkt kan observeras. För att ett 

föremål ur fysiska världen ska hamna i informationsarenan krävs en sensor som registrerar 

detta. Annars kan endast fysiska världen direkt upplevas och tolkas av mänsklig kognition.32 

 

Mänsklig kognition 

Mänsklig kognition inhämtar information från de andra domänerna i informationsmiljön, tolkar 

dessa och fattar beslut baserat på den verklighetsuppfattningen som skapas av indirekta eller 

direkta observationer.33 

 

Informationsarenan 

Informationsarenan utgör en spegling av fysiska världen i form av informationsunderlag som 

skapar en lägesbild eller uppfattning av verkligheten.34 

                                                
30 Försvarsmaktens handbok informationsoperationer: Handbok Info Ops, 16. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
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1.7 Disposition 

 

Detta kapitel har presenterat det vetenskapliga problemet och dess koppling till tidigare forsk-

ning. Vidare har syftet och frågeställningen för uppsatsen tagits fram. Andra kapitlet redogör 

för teorin där de teoretiska begreppen kommer utgöra grunden för undersökningen. Dessa op-

erationaliseras i tredje kapitlet vilket blir en logisk följd av uppsatsens tankebana där även 

metoden presenteras. Ur teori och metod skapas ett analysverktyg som appliceras på under-

sökningens material i fjärde kapitlet där även resultatet åskådliggörs. I det femte kapitlet pre-

senteras svaret på forskningsfrågan vilket följs av en diskussion som återkopplar till problem-

formulering, syfte och kritiska val som teori och metod. Detta avslutas med resultatets rele-

vans för yrkesutövningen och förslag till vidare forskning. 
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2. Teori 

2.1 Inledning 

 

Följande kapitel kommer att presentera två teorier. Informationskrigföring och olika former 

av operationer kommer att beskrivs med Martin C. Libickis teori What is information war-

fare?. Beskrivningarna av informationsoperationer kommer att användas för att skapa indika-

torer i ett analysverktyg. Karl Poppers teori om tre världar av kunskap kommer att beskriva 

målområden som Libickis informationsoperationer kan inriktas mot. Popper syftar till att teo-

retiskt förankra försvarsmaktsmodellen om informationsmiljöns tre domäner vilket kommer 

att stärka begreppsvaliditeten vid skapandet av indikatorer och öka precisionen i analysen. Så-

ledes kommer undersökningen att likställa domänerna med Poppers tre världar, vilka jämförs 

under 2.5. 

 

2.2 Teoridiskussion 

 

Nedan följer en diskussion som presenterar tre teorier om informationskrigföring skrivna av 

Aquilla och Ronfeldt, Waltz samt Libicki. Slutligen motiveras varför Libicki väljs för uppsat-

sens undersökning. 

 
John Aquilla och David Ronfeldt beskrev 1993 en teori om framtidens informationskrigföring 

där de bland annat introducerar ”nät-krig” och cyberkrig.35 I sin artikeln Cyberwar is coming 

beskriver de hur dessa operationstyper kan ta form och stärker sina argument med historiska 

exempel. Aquilla och Ronfeldt utvecklar teorin 2007 med Information Strategy and Warfare 

genom en presentation av genomförda studier på bland annat cyberkrigföring men inkluderar 

även andra författares tankar om olika delar inom området.36 Författarnas teori har en stark 

koppling till den teknologiska utvecklingen men redogör inte för operationsformer utöver dessa 

och kan således upplevas begränsad i definitionen av begreppet. 

 

Edward Waltz skrev 1998 Information Warfare: Principles and Operations som initialt sam-

manfattar olika teorier av bland annat Libicki, Aquilla och Ronfeldt men även amerikanska 

                                                
35 Arquilla, John & Ronfeldt, David. Cyberwar is coming!. Comparative Strategy. 12:2, 1993: 141 – 165, 144 – 
146. 
36 Arquilla, John & Borer, Douglas A. Information strategy and warfare: a guide to theory and practice. New 
York: Routledge, 2007, 9 – 14. 
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doktriners begreppsförklaringar om informationskrigföring. Vidare använder Waltz en egen 

modell för att beskriva informationsoperationer vilket delas upp i offensiva och defensiva me-

toder.37 En nackdel med denna teori är att den även delar upp aktiviteter som används av icke-

statliga och statliga aktörer vilket riskerar att begränsa undersökningen på ett fall femton år 

senare.38 

 

Martin C. Libicki var också tidigt ute med att forma en teori om informationskrigföring och 

har sedan dess varit en aktiv forskare inom området. Hans initiala verk What is information 

warfare? släpptes 1995 och bygger vidare på Aquilla och Ronfeldts beskrivning men utveck-

lar detta till ett ramverk av operationsformer. I The Convergence of Information Warfare från 

2017 beskriver Libicki hur det vid tidpunkten 1995 saknades ett teoretiskt ramverk som inklu-

derade flera ingående metoder som med olika medel påverkade informationsmiljön. Vidare 

menar Libicki att det är tydligare idag hur dessa metoder faller under det gemensamma para-

plyet informationskrigföring. Informationsoperationer idag genomförs i regel med samma 

moderna teknologi samt att de i större utsträckning kombineras i olika informationsstrate-

gier.39 Detta visar på en användbarhet av den initiala teorin i form av ett ramverk av operat-

ioner för studier på moderna fall. Detta ramverk är även tillräckligt avgränsat för att möjlig-

göra en analys som kan indikera flera operationsformer istället för att enbart undersöka t.ex. 

nät-krig och cyberkrig enligt Aquilla och Ronfeldts teori. Med utgångspunkt i detta kommer 

undersökningen att använda Libickis teori What is information warfare?. 

 

2.3 What is Information Warfare – Martin C. Libicki 

 

Martin C. Libicki skriver att informationskrigföring inte är en separat krigföringsform utan be-

står av flera distinkta former av informationsoperationer som utgör delar av det större koncep-

tet.40 Informationskrigföring avser kampen om informationsprocesser istället för den tradition-

ella inhämtningen av information.41 Den mest centrala aspekten av informationskrigföring är 

påverkan av information, genom förnekad åtkomst eller förvrängning av denna, vilket även 

                                                
37 Waltz, Edward. Information warfare: principles and operations. Boston: Artech House, 1998, 167. 
38 Ibid, 154. 
39 Libicki, Martin C. The Convergence of Information Warfare. Strategic Studies Quarterly. 11:1, 2017: 49 – 65, 
49 – 50. 
40 Ibid, x. 
41 Ibid, 8. 
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involverar skyddande åtgärder för den som blir utsatt för påverkan.42 Utöver andra teorier som 

diskuterats används psykologisk krigföring som beskrivs tillföra en annan form av förnekelse 

och förvrängning genom att påverka en aktörs uppfattning av situationen. Cyberkrigföring som 

operationsform påverkar även informationssystem och är därför en del av krigföringen som 

teorin åskådliggör.43 

 

Libickis teoretiska ramverk om informationskrigföring avhandlar sju ingående operationsty-

per.44 Uppsatsen kommer att komprimera teorin för bättre precision i analysen. Detta är möjligt 

då det finns likheter mellan vissa operationsformer vilket motiverar en sammanslagning. Då 

undersökningen även avser att undersöka operationernas målinriktning kommer defensiva va-

rianter av krigföringsformen att väljas bort vid operationalisering. Uppsatsen kommer därför 

att använda sig av följande fyra operationstyper. 

 

• Ledningskrigföring (Command-and-Control Warfare). 

• Underrättelsebaserad krigföring (Intelligence-Based Warfare). 

• Psykologisk krigföring (Psychological Warfare). 

• Cyberkrigföring (Cyber Warfare).45 

 

Operationer som inte presenteras ovan är elektronisk krigföring, hackerkrigföring och ekono-

misk informationskrigföring. Elektronisk krigföring kommer att sammanfogas med lednings-

krigföring och hackerkrigföring kommer att ingå i cyberkrigföring. Ekonomisk informations-

krigföring kommer att tas bort helt. Motivet för dessa val framgår i beskrivningarna av operat-

ionerna nedan. 

 

Ledningskrigföring 

Ledningskrigföring betyder att genom fysisk påverkan störa ledningsförhållanden i strid genom 

att angripa ledningen eller dess möjlighet till ledning av truppslag. Detta exemplifieras med hur 

USA under Gulfkriget förstörde Iraks ledningsstruktur vilket ska ha resulterat i de irakiska styr-

kornas ineffektiva försvar när de amerikanska styrkorna anföll.46 Elektronisk krigföring är 

                                                
42 Libicki. What is information warfare?, x. 
43 Ibid, 8. 
44 Ibid, x. 
45 Ibid. 
46 Ibid, 9 – 10. 
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elektroniska attacker mot fysiska system som hanterar information och beskrivs som signalpå-

verkan mot radar och kommunikationssystem.47 Att påverka möjligheten till ledning genom att 

störa eller förstöra kommunikationslänkar är inte ett nytt fenomen i krig men en större möjlighet 

idag då kommunikation är teknologiskt bunden.48 Dessa två operationsformer beskrivs med 

skillnaden att den ena använder fysiska medel och den andra elektroniska men påverkar i övrigt 

kommunikationssystem. Dessa kommer därför att sammanfogas i analysen under ledningskrig-

föring.  

 

Underrättelsebaserad krigföring 

Underrättelsebaserad krigföring använder information inhämtat av olika system för att få ver-

kan i striden istället för att verka mot ett specifikt informationssystem. Tillvägagångsättet är att 

inhämta information genom sensorer eller andra medel, värdera informationen och applicera 

detta i striden för större effekt.49 Offensiv underrättelsebaserad krigföring samlar in information 

för att bearbeta och koordinera en attack som med en större förståelse för situationen kan dis-

ponera anfallande resurser och uppnå verkan. Denna information kan inhämtas av sensorer i 

form av t.ex. drönare eller satelliter men även genom elektronisk inhämtning.50 

 

Psykologisk krigföring 

Psykologisk krigföring avhandlar användandet av information mot det mänskliga sinnet och 

Libicki delar upp dessa i fyra olika inriktningar. Operationer mot civilbefolkningen är att an-

vända information mot civilbefolkning. I Somalia släpades amerikanska soldaters kroppar efter 

bilar vilket påverkade den amerikanska befolkning i den omfattningen att USA tappade in-

hemskt stöd för Somaliainsatsen. Detta trots att insurgenterna förlorade femton gånger fler sol-

dater i striderna som utspelade sig i Mogadishu.51 Operationer mot soldater är informationspå-

verkan mot en annan aktörs styrkor. Det kan ske mot grupper av soldater med hot om dödligt 

våld eller mot individer i motståndarens styrka där psykologisk påverkan kan ske på ett person-

ligt plan.52 Operationer mot befälhavare avser att skapa förvirring och desorientering i besluts-

leden men även att vilseleda beslutsfattare.53 Kulturkrig kan beskrivas som att aktörer influerar 

                                                
47 Libicki. What is information warfare?, 29 – 30. 
48 Ibid, 13 – 14. 
49 Ibid, 19. 
50 Ibid, 21 – 22. 
51 Ibid, 35 – 36. 
52 Ibid, 39 – 40. 
53 Ibid, 43 – 44. 
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andras kulturer och traditioner med egna varianter. Syftet är att skapa polarisering mellan dem 

som anammar den nya kulturen och de som håller fast vid den gamla.54 

 

Cyberkrigföring 

Cyberkrigföring är ett brett begrepp som delas in i fyra underkategorier som verkar på olika 

sätt inom den globala informationsinfrastrukturen. Informationsterrorism är en metod med fo-

kus på inhämtning av privat information om individer i syfte att exploatera denna för egen 

vinning.55 Semantiska attacker är en hackerattack med syftet att påverka ett system som kan 

leverera felaktig information till mottagande part men där attacken förblir oupptäckt.56 Gib-

sonkrigföring som koncept beskriver hur internet har skapat en plattform där samtliga använ-

dare i grunden är jämlika med samma förmåga att agera och verka mot varandra. Detta möjlig-

gör för användare att påverka varandra med provokativa argumentationer och personliga på-

hopp.57 Hackerkrigföring är renodlade påverkansoperationer mot datanätverk och system där 

tillvägagångsätten kan variera. Syftet kan vara att paralysera system, stjäla information, skapa 

fel i systemen eller sända falska meddelanden.58 Hackerkrigföring kommer att sammanfogas 

med cyberkrigföring då skillnaden är att hackerkrigföring beskrivs i huvudsak användas mot 

civila mål och undersökningen avser inte göra skillnad på civila och militära påverkansdomä-

ner. 

 

Väljs bort 

Ekonomisk informationskrigföring genomförs i huvudsak likt ledningskrigföring som även på-

verkar informationsflöden fast med syfte att skapa informationsmörker.59 Undersökningen väl-

jer därför bort denna form då dess förekomst kan identifieras med övriga operationsformer. 

 

 

 

 

 

 

                                                
54 Libicki. What is information warfare?, 45. 
55 Ibid, 75 – 76. 
56 Ibid, 77 – 78. 
57 Ibid, 81 – 82. 
58 Ibid, 49 – 50. 
59 Ibid, 67 – 68. 
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2.4 Objective Knowledge (Three World Theory) – Karl Popper 

 

Karl Popper presenterade 1972 en teori om hur mänsklig kunskap bildas där han redogör för 

tre världar. Denna teori bygger vidare på en tidigare filosofisk tanke om att världen som vi 

förstår den är tvådelad och består av den fysiska kroppen samt det mänskliga sinnet. Popper 

menar att en tredje värld existerar utöver dessa som består av intellekt och idéer som kan för-

medlas till de andra världarna.60 Den teoretiska förankringen av Försvarsmaktens modell syftar 

till att påvisa hur mänsklig kunskap inhämtas och kan påverkas. Nedan följer en redogörelse 

för de tre världarna samt en jämförelse med de tre domänerna i informationsmiljön. Uppsatsen 

kommer sedan jämställa domänerna med Poppers världar för operationalisering av undersök-

ningens målområden. 

 

Första världen utgörs av det fysiska rummet i form av det som kan observeras och direkt 

upplevas utan ett filter. Detta exemplifieras med att om man observerar ett meddelande som är 

skrivet på ett papper är det en observation av den fysiska världen.61 Försvarsmaktens domän 

om fysiska världen innefattar även händelser och föremål som direkt kan observeras.62 

 

Den andra världen utgörs av det mentala sinnet som observerar, bearbetar information och 

skapar uppfattningar. Om tidigare exempel appliceras kommer det mentala att tolka informat-

ionen och bilda åsikter efter intryck som inhämtas från texten på pappret.63 Detta jämställs med 

mänsklig kognition som inhämtar och tolkar information vilket blir en grund för dess verklig-

hetsuppfattning.64 

 

Den tredje världen är en produkt av mänsklig aktivitet som påverkar de övriga världarna.65 

Om texten på pappret innehåller information som beskriver något, påtalar ett visst budskap, 

presenterar meddelanden som håller med eller går emot andra meddelanden, är det en produkt 

av den tredje världen.66 Informationsarenans domän består av informationsunderlag som skapas 

av människor för andra att tolka vilket kan liknas med denna värld.67 

                                                
60 Popper, Karl. Objective knowledge: an evolutionary approach. Oxford: Clarendon, 1972, 153 – 154.  
61 Ibid, 157. 
62 Försvarsmaktens handbok informationsoperationer: Handbok Info Ops, 16. 
63 Popper. Objective knowledge: an evolutionary approach, 157. 
64 Försvarsmaktens handbok informationsoperationer: Handbok Info Ops, 16 
65 Popper. Objective knowledge: an evolutionary approach, 159. 
66 Ibid, 157. 
67 Försvarsmaktens handbok informationsoperationer: Handbok Info Ops, 16 
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Begreppsbeskrivningarna om domänerna i informationsmiljön i jämförelse med Poppers tre 

världar bildar en tydlig koppling mellan Försvarsmaktens konkreta modell samt en teoretisk idé 

om hur mänsklig kunskap skapas med direkta och indirekta observationer. Dessa tre världar 

kan enligt Poppers teori influera varandra där en observation i fysiska världen eller av inform-

ationsunderlag kan påverka det mentala sinnet.68 Detta motiverar användandet av Försvarsmak-

tens modell i kombination med Poppers teori i undersökningens definition av informationsop-

erationers målområden. 

 

2.5 Kritik mot valda teorier 

 

Libickis teori om informationskrigföring kom ut 1995 när ämnet var högaktuellt och avhandlar 

ett område där premisserna att använda teknologin för informationsoperationer har ändrats 

drastiskt och till viss del i en annan riktning än vad teorin beskriver. Detta medför att en del av 

de beskrivna operationerna som t.ex. cyberkrigföring förklaras som ett fiktivt koncept vilket 

inte var fullt utvecklat vid den tidpunkten. Vissa ingående delar som krigföring via simulationer 

säger Libicki själv är ett långsökt koncept med liten chans för att bli verklighet.69 Att vissa 

operationer vid tidpunkten var outvecklade resulterar även i att dessa inte är empiriskt grun-

dade. Detta medför en risk att de oprövade begreppen blir missvisande i analysen och inte kan 

påvisa förekomsten av moderna former av informationsoperationer. 

 

Poppers teori kan kritiseras för att enbart vara en filosofisk idé om hur mänsklig kunskap bildas 

och hur människor bearbetar information utan någon förankring i empiriska undersökningar. 

Med denna bakgrund är teorin heller inte utformad för att undersöka hur världarna aktivt kan 

påverkas för att medvetet influera individer trots att den beskriver att världarna påverkar 

varandra. Beskrivningen av världarna som ska operationaliseras kan således upplevas som dif-

fusa vilket motiverar en kombination med informationsmiljön som påverkansmodell. Tillsam-

mans med Poppers teori ökar tydligheten i hur dessa världar eller domäner kan förklaras. Detta 

ökar begreppsvaliditet i undersökning vid operationalisering och skapandet av indikatorer.70 

 

                                                
68 Popper. Objective knowledge: an evolutionary approach, 155. 
69 Libicki. What is information warfare, 80. 
70 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 1. uppl. Malmö: Liber, 
2003, 47. 
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2.6 Sammanfattning 

 

Uppsatsen kommer att använda två teorier för att skapa ett analysverktyg. Libickis teori om 

informationskrigföring avgränsas till fyra operationsformer. Poppers teori om tre världar an-

vänds och likställs med de tre domänerna i försvarsmaktsmodellen om informationsmiljön. Do-

mänerna utgör målområden som informationsoperationer kan inriktas mot. Analysverktyget 

som skapas ur dessa teorier kommer att undersöka hur IS inriktar informationsoperationer mot 

de tre domänerna. 
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3. Metod 

3.1 Forskningsdesign 

 

Uppsatsens avser att förklara hur Islamiska staten inriktar informationsoperationer mot inform-

ationsmiljön. En teoriprövande ansats väljs bort då ingen färdig teori som förklarar det kausala 

sambandet mellan informationsoperation och målinriktning har förekommit i forskningsöver-

sikten.71 Då Islamiska statens målinriktningar ska undersökas placeras fallet i centrum och inte 

teorin. En teoriutvecklande studie, vilket hade lämpat sig för att tillföra en ny teoretisk ansats 

om målinriktningar av informationsoperationer, väljs även bort av den anledningen.72 Med 

detta i åtanke kommer undersökningen att genomföras som en teorikonsumerande studie där 

analysen ska förklara hur IS har målinriktat informationsoperationer. Teorin utgör således en 

viktig grund för analysen där begreppsdefinitionerna från två teorier konstruerar ett analysverk-

tyg som blir undersökningens ledstång för att förklara hur Islamiska statens informationsoper-

ationer inriktar sin påverkan mot de tre domänerna i informationsmiljön.73 

 

Vidare kommer undersökningen att utgöras av en enkelfallstudie där det konstruerade analys-

verktyget som operationaliserats ur teorierna appliceras på fallet om IS. Valet att använda en 

enkelfallstudie grundar sig i syftet med undersökningen som avser att förklara IS inriktningar 

av informationsoperationer. En undersökning som avgränsas till att undersöka fenomenet mål-

inriktningar med informationspåverkan möjliggör för en analys som med precision kan identi-

fiera dess förekomst i fallet om IS vilket är en styrka med fallstudier.74 Detta i jämförelse med 

att t.ex. använda tvärsnittsundersökningar där man genom enkäter kan undersöka huruvida ett 

urval av individer har påverkats av olika informationsoperationer via sociala medier eller den 

fysiska världen.75  

 

Fallstudien möjliggör i denna jämförelse en identifikation av flertalet påverkansformer som kan 

ske mot olika domäner vilket skapar ett bättre underlag för att påvisa målinriktningar av in-

                                                
71 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 
marknad, 41. 
72 Ibid, 43. 
73 Ibid, 137. 
74 George, Alexander L. & Bennett, Andrew. Case studies and theory development in the social sciences. Cam-
bridge, Mass: MIT, 2005, 70. 
75 Johannessen & Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 50. 
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formationsoperationer. Att exkludera flera fall från undersökningen kan påpekas påverka resul-

tatets generaliserbarhet negativt då ett större empiriskt underlag ger ett starkare resultat som är 

överförbart på andra icke-statliga aktörer.76 Dock avser inte undersökning bidra till denna ex-

terna validitet då det kan argumenteras att statistisk generaliserbarhet, där resultatet om IS kan 

framställas som representativt för alla icke-statliga aktörer, inte kan uppnås med undersökning-

ens resurskrävande metodval inom rimlig tidsram.77 Enkelfallstudien ger en djupare analys av 

fallet och kan tydligare påvisa fenomenets förekomst vilket istället skapar en möjlighet till 

överförbarhet där resultatet kan ha ett förklaringsvärde om hur icke-statliga aktörer kan använda 

informationsoperationer mot olika domäner.78 

 

3.2 Metod för datainsamling 

 

Insamling av data i det valda materialet kommer att genomföras med en kvalitativ textanalys. 

Informationsoperationerna som definieras med teorin kan uttrycka sig på olika sätt och dess 

förekomst behöver inte nödvändigtvis vara självklar. Textanalysen möjliggör en tolkning av 

materialets innehåll som med hjälp av indikatorer framtagna efter operationalisering kan iden-

tifiera informationsoperationernas målinriktning.79 En nackdel med tolkning är risken för sub-

jektivitet vilket ska undvikas med tydliga indikatorer sprungna ur teorin och modellen om in-

formationsmiljön. Materialet skall med noggrann genomgång av texten analyseras för att iden-

tifiera indikatorernas förekomst vilket även begränsar möjligheten till mängden material för 

undersökningen. Det valda materialet utgör inte fullt urval men triangulering skall uppnås, vil-

ket innebär en analys av flera enheter, som stärker undersökningens reliabilitet då detta minskar 

risken för feltolkning.80 

 

En alternativ metod är en kvalitativ innehållsanalys som genom en kodad textanalys kan iden-

tifiera de ingående informationsoperationerna på ett effektivare sätt. Denna metod väljs bort då 

den riskerar att missa de operationer som eventuellt inte beskrivs likt de definierade begreppen 

ur teorin där den djupgående textanalysen istället har en fördel.81 

                                                
76 Jensen, Tommy & Sandström, Johan. Fallstudier. Upplaga 1:1. Lund: Studentlitteratur, 2016, 52. 
77 Johannessen & Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 73. 
78 Ibid, 125. 
79 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 
marknad, 226. 
80 Jensen & Sandström. Fallstudier, 59. 
81 Boréus, Kristina & Bergström, Göran (red.). Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys. Fjärde [omarbetade och aktualiserade] upplagan. Lund: Studentlitteratur, 2018, 50. 
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3.3 Material och källkritik 

 

Materialet för undersökningen kommer att avgränsas till studier som beskriver IS medel och 

metoder. Då undersökningen vill förklara informationsoperationers målinriktning finns ett be-

hov av material som inte enbart fokuserar på de kända operationerna som främst har skett på 

sociala medier. Det valda materialet kan påvisa andra påverkansformer med information som 

huvudmedel vilken kan ha skett utanför den digitala sfären. Materialet består av fyra publice-

rade studier om IS. Källorna är valda med hänsyn till dess beskrivande karaktär som kan möj-

liggöra identifikation av kopplingar mellan informationsoperation och målområde. Två av 

dessa studier presenteras även i en artikel från forskningsöversikten och beskrivs som intres-

santa publikationer med delar som avhandlar IS informationsoperationer.82 Nedan kommer 

materialet kort presenteras och kritiskt granskas utifrån äkthet, oberoende, samtidighet och ten-

denskriterierna.83 De kriterier som måste beaktas för varje verk tas upp under respektive rubrik 

vilket följs av en sammanställning där samtliga kriterier diskuteras. 

 

3.3.1 ISIS: Inside The Army Of Terror 

 

Boken är skriven av Michael Weiss och Hassan Hassan. Weiss är en journalist och analytiker 

med anslutning till Institute of Modern Russia i New York. Hassan är en mellanösternanalytiker 

och kolumnist för The National. Studien beskriver uppkomsten av terrorgruppen, hur de lyck-

ades etablera sitt kalifat och hur de bedriver sin verksamhet. Deras studie baseras i stort på 

intervjuer med IS-anhängare men även med de som fallit offer för organisationen.84 Med hän-

syn till hur de speglar bilden av IS baserat på berättelser från andra personer är den största 

risken att personerna de intervjuar inte ger en sann bild och inte kan anses vara oberoende.85 

Speciellt individer med anknytning till organisationen. 

 

 

 

 

                                                
82 Ingram. The Strategic logic of Islamic State information operations, 732. 
83 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 
marknad, 288. 
84 Weiss, Michael & Hassan, Hassan. Isis: inside the army of the terror. New York: Regan Arts, 2015, xv. 
85 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 
marknad, 292. 
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3.3.2 Inside ISIS: The Brutal Rise Of a Terrorist Army 

 

Ett verk av Benjamin Hall som fokuserar på hur terrorgruppen lyckades ockupera stora land-

områden och deras tillvägagångsätt för att hålla sig levande. Hall baserar även sina studier på 

intervjuer med IS-anhängare, individer som slåss mot IS, lokalbefolkning och experter vid olika 

lärosäten.86 Hall är en frilansjournalist med fokus på konflikter i mellanöstern vilket ökar risken 

för tendensiösa skildringar.87 Samtidigt infinner sig även här möjligheten till felaktigt återbe-

rättande av händelser som beskriver förekomsten av informationspåverkan. Hall uppger dock 

att han kontrollerar de uppgifter han kan mot andra källor i form av bl.a. myndighetsrapporter 

för att hitta den närliggande sanningen som ibland finns mitt emellan olika uppgifter.88 

 

3.3.3 ISIS: The Terror Nation 

 

Denna publikation av Loretta Napoleoni bygger vidare på hennes tidigare bok om IS från 2014. 

Denna utgåva inkluderar flera beskrivningar av organisationens metoder för rekrytering och 

attacker på omvärlden men försöker även påvisa att IS inte uppträder likt tidigare terrorgrupper. 

Underlaget för boken baseras på fältstudier vid konfliktområden och intervjuer med individer 

på plats. Som tidigare publikationer finns även här en risk för missvisande information vid 

intervjuer vilket inte ger en korrekt bild av organisationens metoder.89 Detta kan även påverkas 

av avsiktlig missvisning i syfte att få bättre försäljningssiffrors och tillmötesgå bokförlaget.90 

 

3.3.4 Irregular War: ISIS and The New Threat From The Margins 

 

Paul Rogers är en aktiv forskare i Peace studies vid Bradford University. Boken analyserar 

utvecklingen av al-Qaeda till IS och hur dessa organisationer kommer spela större roller på 

framtidens hybrida slagfält. Studien utgörs i stort av forskning som Rogers själv bedrivit sedan 

                                                
86 Hall, Benjamin. Inside ISIS: the brutal rise of a terrorist army. New York: Center Street, 2015, 277. 
87 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 
marknad, 295. 
88 Hall. Inside ISIS: the brutal rise of a terrorist army, 277. 
89 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 
marknad, 292. 
90 Ibid, 295. 
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2001 och med stöd från olika forskningsgrupper inom ämnet där han även är aktiv.91 Med hän-

syn till Rogers bakgrund kan denna publikation antas vara tendensfri då studien är forsknings-

baserad.92  

 

3.3.5 Sammanfattning källkritik 

 

Sammanfattningsvis är samtliga källor sekundära där underlaget till studierna inhämtats från 

personer med insyn eller erfarenhet av Islamiska staten genom intervjuer. Detta möjliggör en 

risk att innehållet i berättelsen som överförs mellan två personer, även kallat tradering, kan ha 

ändrats p.g.a. bland annat missförstånd.93 Tradering kan skapa en missvisande bild av händel-

serna vilket inte ger en oberoende skildring av fenomenet. Då studierna är publicerade med 

avsikt att sälja finns en risk för tendensiösa skildringar från författarens sida som avsiktligt 

ändrar berättelsen för egna ändamål.94 Tidsmässigt skrevs böckerna mellan 2015 och 2017, 

Islamiska staten utropade sitt kalifat i juni 2014. Samtidigheten är således god vilket är en av 

källornas styrkor då intervjuer och fältstudier har genomförts inom kort tid från de inträffade 

händelserna vilket stärker troligheten att berättelserna inte har efterkonstruerats.95 Äktheten an-

ses vara god då böckerna är publicerade av bokförlag och författarna är kända inom sina re-

spektive områden.96  

 

Med dessa källkritiska slutsatser kan det konstateras att trots sekundärkällors användande är 

samtidigheten i dessa en styrka vilket är att föredra framför äldre förstahandskällor.97 Källorna 

på plats som används av författarna kan anses oberoende med hänsyn till tiden då detta minskar 

risken för att de påverkats av yttre faktorer. Berättelserna är häpnadsväckande i sig då IS är en 

vedertaget extrem organisation som fascinerar och engagerar många i västvärlden. Det som 

framställs från författarna behöver nödvändigtvis inte vara avsiktligt falsk då det är tillräckligt 

intressant för att fängsla en eventuell köpare av publikationen.98 

 

                                                
91 Rogers, Paul. Irregular war: ISIS and the new threat from the margins. London: I.B. Tauris & Co. Ltd, 2016, 
ix. 
92 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 
marknad, 295. 
93 Ibid, 293. 
94 Ibid, 294. 
95 Ibid. 
96 Ibid, 291. 
97 Ibid, 297. 
98 Ibid. 
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3.4 Forskningsetiska överväganden 

 

De forskningsetiska principer som är framtagna av det svenska vetenskapsrådet handlar om att 

skydda individer i forskningsprojekt vilket inte är relevant för denna uppsats.99 En viktig aspekt 

är dock hederlighet i forskningsarbetet vilket för den här undersökningen innebär att presentera 

ett ärligt resultat utan att vinkla faktorer för att forma en önskad förklaring.100 Uppsatsen skall 

även ha god transparens i undersökningens val genom att tydligt motivera och diskutera dessa.  

Undersökningens transparens ökar genom kontinuerlig källhänvisning där operationalisering 

och analys av materialet ska vara tydligt för läsaren. 

 

3.5 Operationalisering 

 

För att möjliggöra undersökningen om hur Islamiska statens informationsoperationer inriktas 

mot informationsmiljön kommer ett analysverktyg att skapas. Operationaliseringen kommer att 

skapa indikatorer i form av påståenden om hur en operation kan inriktas mot en domän. För att 

möjliggöra detta kommer en indikator utgöras av teoretiska beskrivningar sprungna ur två teo-

rier, en för operationsformen och en för målområdet.101 Operationsformerna utgår från Libickis 

beskrivning av informationskrigföring. Målområden definieras av den teoretiska beskrivningen 

om Poppers tre världar vilka likställs med domänerna i informationsmiljön. Syftet med att kom-

binera två beskrivningar av målområden är för att öka undersökningens begreppsvaliditet, vil-

ket innebär att indikatorn som skapas utifrån dessa verkligen mäter det den avser att göra.102 

 

Tolv indikatorer skapas som textanalysen kommer att använda för identifikation av målinrikt-

ningars förekomst i materialet. Förekomst blir således en oberoende variabel med flera värden 

som skapas för att redogöra till vilken grad fenomenet beskrivs i empirin.103 Verktyget kommer 

att appliceras på analysenheterna som utgörs av det valda materialet för att därefter samman-

ställas och bearbetas för att besvara forskningsfrågan.104 Följande kapitel presenterar variabel-

värdena och analysverktyget med samtliga tolv indikatorer. 

                                                
99 Johannessen & Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 61. 
100 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 
marknad, 24. 
101 Johannessen & Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 47. 
102 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 
marknad, 64. 
103 Ibid, 55. 
104 Ibid, 48. 
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3.5.1 Variabelvärden 

 
          Tabell 1. Variabelvärden med innebörd (Ian Netz, 2019). 

Förekomst Innebörd 

Förekommer dominant Operationsformen samt dess inriktning mot den specifika domänen be-

skrivs vid upprepade tillfällen i texten eller utgör en stor del av empirin. 

Förekommer Operationsformen samt dess inriktning mot den specifika domänen be-

skrivs utförligt i texten. 

Förekommer begränsat Operationsformen samt dess inriktning mot den specifika domänen be-

skrivs i mindre omfattning utan någon exakt redogörelse för händelse-

förloppet. 

Förekommer ej Operationsformen samt dess inriktning mot den specifika domänen be-

skrivs inte alls i texten. 

Förekommer indirekt Operationsformen beskrivs med andra ord som kan liknas med inform-

ationspåverkan mot den specifika domänen. 
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3.5.2 Analysverktyg 

 

          Tabell 2. Analysverktyg med indikatorer (Ian Netz, 2019). 

Informationsoperation: 

Operationsform ur Libickis te-

ori mot domän ur Poppers teori. 

Indikator: Påstående som beskriver hur operat-

ionsformen påverkar den specifika domänen. 

Förekomst 

 

 

Ledningskrigföring105 mot fy-

siska världen106 

Attacker mot fysiska informationssystem som 

stör, förändrar eller förstör möjligheten till led-

ning av militära förband. 

 

Ledningskrigföring107 mot 

mänsklig kognition108 

Attacker som stör eller förändrar information som 

direkt inhämtas av en individ vilket påverkar led-

ning av militära förband. 

 

Ledningskrigföring109 mot in-

formationsarenan110 

Attacker som stör, förändrar eller förstör inform-

ation i informationssystem vilket påverkar led-

ning av militära förband. 

 

Underrättelsebaserad krigfö-

ring111 mot fysiska världen112 

 

Inhämtning och bearbetning av information som 

koordineras med andra medel för att uppnå ver-

kan mot motståndarens fysiska mål. 

 

Underrättelsebaserad krigfö-

ring113 mot mänsklig kognit-

ion114 

 

Inhämtning och bearbetning av information som 

koordineras med andra medel för att direkt på-

verka individers förmåga till beslutsfattning.  

 

Underrättelsebaserad krigfö-

ring115 mot informations-

arenan116 

 

Inhämtning och bearbetning av information som 

koordineras med andra medel för att få effekt via 

informationssystem. 

 

 

                                                
105 Libicki. What is information warfare?, 9 – 10, 29 – 30.  
106 Popper. Objective knowledge: an evolutionary approach, 157. 
107 Libicki. What is information warfare?, 9 – 10, 29 – 30. 
108 Popper. Objective knowledge: an evolutionary approach, 157. 
109 Libicki. What is information warfare?, 9 – 10, 29 – 30. 
110 Popper. Objective knowledge: an evolutionary approach, 157. 
111 Libicki. What is information warfare?, 19. 
112 Popper. Objective knowledge: an evolutionary approach, 157. 
113 Libicki. What is information warfare?, 19. 
114 Popper. Objective knowledge: an evolutionary approach, 157. 
115 Libicki. What is information warfare?, 19. 
116 Popper. Objective knowledge: an evolutionary approach, 157. 
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Psykologisk krigföring117 mot 

fysiska världen118 

Psykologisk påverkan genom hot, desinformation 

eller propaganda som sker i form av fysiska akt-

ioner mot civilbefolkning, soldater eller besluts-

fattare. 

 

Psykologisk krigföring119 mot 

mänsklig kognition120 

 

Psykologisk påverkan genom hot, desinformation 

eller propaganda som sker genom direkt kontakt 

med civilbefolkning, soldater eller beslutsfattare. 

 

Psykologisk krigföring121 mot 

informationsarenan122 

 

Psykologisk påverkan genom hot, desinformation 

eller propaganda som distribueras i form av in-

formationsunderlag via kommunikationsmedel 

till civilbefolkning, soldater eller beslutsfattare. 

 

Cyberkrigföring123 mot fysiska 

världen124 

 

Cyberattacker som påverkar funktioner hos fy-

siska informationssystem och datanätverk genom 

att skapa fel, paralysera eller förstöra dessa. 

 

Cyberkrigföring125 mot 

mänsklig kognition126 

 

Påverkan via internet mot andra individer genom 

provocerande argumentation och personliga på-

hopp. 

 

Cyberkrigföring127 mot inform-

ationsarenan128 

 

Cyberattacker mot informationsplattformar i 

syfte att stjäla information, skapa fel eller sända 

egna/falska meddelanden. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
117 Libicki. What is information warfare?, 35 – 44. 
118 Popper. Objective knowledge: an evolutionary approach, 157. 
119 Libicki. What is information warfare?, 35 – 44. 
120 Popper. Objective knowledge: an evolutionary approach, 157. 
121 Libicki. What is information warfare?, 35 – 44. 
122 Popper. Objective knowledge: an evolutionary approach, 157. 
123 Libicki. What is information warfare?, 75 – 82, 49 – 50. 
124 Popper. Objective knowledge: an evolutionary approach, 157. 
125 Libicki. What is information warfare?, 75 – 82, 49 – 50. 
126 Popper. Objective knowledge: an evolutionary approach, 157. 
127 Libicki. What is information warfare?, 75 – 82, 49 – 50. 
128 Popper. Objective knowledge: an evolutionary approach, 157. 
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4. Analys 

4.1 Analysenhet – ISIS: Inside The Army Of Terror 

 

Ledningskrigföring mot fysiska världen: Förekommer Indirekt 

 

Vid slaget om syriska flygbasen Menagh lyckades IS förstöra basens ledningscentral genom att 

med en bepansrad självmordsbil ta sig in på området och detonera denna.129 De syriska solda-

terna som lyckats slå tillbaka tidigare anfall stod nu utan ledning vilket resulterade i att basen 

föll i IS händer kort därefter. Det framgår inte i vilken omfattning ledningscentralen utgjordes 

av informationssystem men det påverkade ledningen av militära förband därav indirekt före-

komst mot fysiska världen. 

 

Psykologisk krigföring mot fysiska världen: Förekommer begränsat  

 

IS beskrivs genomföra offentliga bestraffningar framför ett populärt café i al-Bab i Syrien som 

de nu har stängt ner.130 Befolkningen får istället bevittna lemlästningar och halshuggningar av 

civila som anklagas för olika brott. Liknande händelser beskrivs vid andra tillfällen där IS dag-

ligen avrättar personer medels halshuggning.131 De har även skapat stöd hos pragmatiker i IS-

kontrollerade områden genom matleveranser och upprättandet av basala samhällsfunktioner.132 

Händelserna beskrivs dock endast övergripande och förekommer därför begränsat. 

 

Psykologisk krigföring mot mänsklig kognition: Förekommer 

 

IS beskrivs ha tillfångatagit en 19-årig journalist som jobbade för de syriska rebellerna och efter 

övertalning och direkt påverkan släpptes och anslöt sig till terrorgruppen.133 Även kidnappning 

av syriska skolbarn har förekommit som utsatts för indoktrinering i träningsläger under längre 

perioder vilket liknas med direkt påverkan. När de senare släpptes valde flera att stanna kvar 

med IS även fast de erbjöds att åka hem.134 

                                                
129 Weiss & Hassan. Isis: inside the army of the terror, 128. 
130 Ibid, 218. 
131 Ibid, 163. 
132 Ibid, 164. 
133 Ibid, 154. 
134 Ibid, 174. 
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Psykologisk krigföring mot informationsarenan: Förekommer dominant 

 

IS släppte sin omtalade video The Clanging of the Swords två veckor innan anfallet mot Mosul 

i Irak. Videon innehöll budskap om att organisationen är på framfart och att dess fiender består 

av alla som står i deras väg vilket följdes av klipp på avrättningar.135 När Mosul senare anfölls 

flydde stora delar av den Irakiska armén och IS mötte lite motstånd.136 IS har även brukat pro-

gramvara för krypterad sändning av röstmeddelanden vilket fungerar som en radio. Dessa röst-

meddelanden, som utgör informationsunderlag, har attraherat många unga lyssnare som har 

radikaliserats av budskapen som sänts.137 

 

Cyberkrigföring mot informationsarenan: Förekommer 

 

En sammansättning av hackare under synonymen ”CyberCaliphate” släppte dokument på in-

ternet som innehöll information om pensionerade amerikanska generaler. IS-sympatisörer be-

skrivs även ha hackat amerikanska CENTCOMs Youtube och Twitterkonton där de spred do-

kument och jihadistiska hot mot amerikanska trupper.138 

 

Förekommer ej: 

Ledningskrigföring mot mänsklig kognition 

Ledningskrigföring mot informationsarenan 

Underrättelsebaserad krigföring mot fysiska världen 

Underrättelsebaserad krigföring mot mänsklig kognition 

Underrättelsebaserad krigföring mot informationsarenan 

Cyberkrigföring mot fysiska världen 

Cyberkrigföring mot mänsklig kognition 

 

 

 

 

                                                
135 Weiss & Hassan. Isis: inside the army of the terror, 170 – 172. 
136 Ibid, 170. 
137 Ibid, 172 – 174. 
138 Ibid, 177 – 178. 
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4.2 Analysenhet – Inside ISIS: The Brutal Rise of a Terrorist Army 

 

Psykologisk krigföring mot fysiska världen: Förekommer 

 

Abu Bakr al-Baghdadi utropar en ny islamisk stat i juni 2014 från den symboliskt viktiga mos-

kén i Mosul där han även utnämner sig själv till ledare för kalifatet.139 I syriska Raqqa beskrivs 

även hur offentliga avrättningar har blivit vardag där invånarna förväntas delta och att IS an-

nonserar ut när dessa ska ske.140 Dessa fysiska aktioner syftar till att påverka de som bevittnar 

företeelserna därav inriktningen mot fysiska världen. 

 

Psykologisk krigföring mot mänsklig kognition: Förekommer dominant 

 

Irakiska soldater utsattes för telefonsamtal från IS-anhängare dagar innan anfallet mot Mosul 

där deras familjer hotades om de inte retirerade.141 IS beskrivs även locka och muta unga civila 

i ockuperade städer som skickas till träningsläger för indoktrinering.142 I ockuperade städer 

upprättar de även informationsevent med tävlingar och priser där besökare får träffa IS-krigare, 

lokala ledare samt ta del av information om organisationen som förmedlas direkt till besöka-

ren.143 Det sker även att grupper med kvinnor kontaktar andra unga kvinnor personligen över 

internet i syfte att rekrytera fruar till IS-krigare.144 Mänsklig kognition påverkas genom direkt 

kontakt i form av hot och övertalning, vilket har beskrivits förekomma dominant. 

 

Psykologisk krigföring mot informationsarenan: Förekommer dominant 

 

Den tydligaste förekomsten är återkommande avrättningsvideos som laddas upp på internet 

vilket beskrivs vid upprepade tillfällen. En film visar att en kvinna som döms för äktenskaps-

brott stenas till döds.145 Även halshuggning av en brittisk medborgare vars film sprids på inter-

net med budskap till den brittiska regeringen förekommer.146  

                                                
139 Hall. Inside ISIS: the brutal rise of a terrorist army, 62. 
140 Ibid, 151 – 153. 
141 Ibid, 59. 
142 Ibid, 170. 
143 Ibid, 191. 
144 Ibid, 202. 
145 Ibid, 111. 
146 Ibid, 140 – 141. 
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Ett propagandaklipp visar avrättningen av syriska soldater och amerikanska Peter Kassigs döda 

kropp.147 IS egna propagandatidning Dabiq beskrivs inrikta sig mot den internationella mark-

naden.148 Den används även för att rättfärdiga handlingar likt förslavandet av Yazidiska familjer 

med religiösa hänvisningar.149 I Dabiq användes även amerikanska James Foleys död och hur 

amerikanska regeringen var motvilliga till förhandling om hans frihet medan IS säger sig har 

släppt fångar från andra nationer efter lyckade förhandlingar.150 Det förekommer även propa-

gandavideos på flera europeiska språk som på internet visar det rika livet i kalifatet och väl-

komnar andra sunnimuslimer att resa dit. IS-krigare från olika länder berättar om hur givande 

det är att vara en del av organisationen och vädjar till sina ”bröder” att ansluta sig.151 Detta är 

tydliga exempel på psykologisk påverkan i form av propaganda som utgörs av informationsun-

derlag och sprids på informationsarenan. 

 

Cyberkrigföring mot informationsarenan: Förekommer begränsat 

 

Beskrivning av en västerländsk hacker som suttit sex månader i brittiskt fängelse för dataintrång 

innan han anslöt sig till IS. Nu är han en del av IS hacking-program som angriper nyhetsbyråer 

och journalister.152 Detta påvisar att IS använder hackare för att angripa kanaler som distribue-

rar informationsunderlag men det beskrivs inte i någon omfattning som talar om specifika an-

grep. 

 

Förekommer ej: 

Ledningskrigföring mot fysiska världen 

Ledningskrigföring mot mänsklig kognition 

Ledningskrigföring mot informationsarenan 

Underrättelsebaserad krigföring mot fysiska världen 

Underrättelsebaserad krigföring mot mänsklig kognition 

Underrättelsebaserad krigföring mot informationsarenan 

Cyberkrigföring mot fysiska världen 

Cyberkrigföring mot mänsklig kognition 

                                                
147 Hall. Inside ISIS: the brutal rise of a terrorist army, 177. 
148 Ibid, 240. 
149 Ibid, 109. 
150 Ibid, 124. 
151 Ibid, 242. 
152 Ibid, 201. 
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4.3 Analysenhet – ISIS: The Terror Nation 

 

Psykologisk krigföring mot fysiska världen: Förekommer begränsat 

 

Litteraturen beskriver hur IS har ett fungerande rättssystem som dömer och bestraffar civila på 

öppna gator. Straff som förekommer är piskningar, lemlästningar men även avrättningar inför 

lokalbefolkningen.153 Dessa psykologiska operationer syftar till att påverka befolkningen ge-

nom att visa auktoritet och med hot om straff vid brott mot kalifatet, vilka sker som fysiska 

företeelser. 

 

Psykologisk krigföring mot mänsklig kognition: Förekommer dominant 

 

Organisationen beskrivs bedriva sociala kampanjer genom personlig distribution av livsmedel 

till familjer i kalifatet vilket sker med särskilda IS-medlemmar med en annan attityd gentemot 

civilbefolkningen än gemene IS-krigare.154 IS beskrivs anordna festivaler på offentliga torg där 

musik och underhållning förekommer vilket lockar invånare som får möta IS-krigare vilka di-

rekt uppmanar individer att ansluta sig för att försvara den nya staten.155 I Raqqa förekommer 

även användandet av propagandabilar, fullastade med cd-skivor, flygblad och litteratur, vars 

syfte är att direktrekrytera unga invånare till träningsläger.156 Kvinnor som lever i kalifatet re-

kryterar andra kvinnor genom direktkontakt på internet i syfte att övertala dem att ansluta sig 

till organisationen med löften om social status och rikedomar.157 Denna förekomst är dominant 

i materialet med en tydlig inriktning av påverkan direkt mot individer för att uppnå sina syften. 

 

Psykologisk krigföring mot informationsarenan: Förekommer dominant 

 

Användandet av propagandavideos är dominant förekommande där ett exempel är budskap som 

går ut till det muslimska samhället via internet som förkastar demokrati och menar att IS kom-

mer bringa riktig frihet till muslimer.158 Andra videos som förekommer online är av den kända 

                                                
153 Napoleoni, Loretta. ISIS: the terror nation. Second edition. New York: Seven Stories Press, 2017, 58. 
154 Ibid, 47. 
155 Ibid, 72. 
156 Ibid, 72. 
157 Ibid, 126 – 133. 
158 Ibid, 52. 
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”Jihad John”, en brittisk bödel som figurerar i flera avrättningsfilmer.159 Videos användes även 

för att påverka japanskt deltagande i kriget mot terrororganisationen där de bl.a. avrättade en 

japansk fånge och visade detta på film.160 Under fotbolls VM 2014 använde IS flitigt populära 

fotbollsrelaterade hashtags på Twitter för att nå ut till miljontals människor med en trolig för-

hoppning att några av dessa skulle påverkas av propagandan.161 Denna form av påverkan liknas 

med psykologiska operationer som distribuerar propaganda med informationsunderlag. 

 

Förekommer ej: 

Ledningskrigföring mot fysiska världen 

Ledningskrigföring mot mänsklig kognition 

Ledningskrigföring mot informationsarenan 

Underrättelsebaserad krigföring mot fysiska världen 

Underrättelsebaserad krigföring mot mänsklig kognition 

Underrättelsebaserad krigföring mot informationsarenan 

Cyberkrigföring mot fysiska världen 

Cyberkrigföring mot mänsklig kognition 

Cyberkrigföring mot informationsarenan 

 

4.4 Analysenhet – Irregular War: ISIS and The New Threat From The Margins 

 

Psykologisk krigföring mot fysiska världen: Förekommer begränsat 

 

Litteraturen beskriver kortfattat hur IS använder halshuggningar och avrättade av en jordansk 

pilot genom att bränna honom levande som verktyg för att ingjuta skräck i befolkningen.162 

Utropandet av kalifatet från moskén i Mosul där al-Baghdadi utnämner sig till ledare beskrivs 

även i denna studie.163 Detta är företeelser som omnämns utan detaljer men är tydliga fysiska 

aktioner som syftar till att skrämma och utöva auktoritet. 

 

 

 

                                                
159 Napoleoni. ISIS: the terror nation, 146. 
160 Ibid, 150. 
161 Ibid, 74. 
162 Rogers. Irregular war: ISIS and the new threat from the margins, 104. 
163 Ibid, 122. 
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Psykologisk krigföring mot informationsarenan: Förekommer begränsat 

 

IS använder sociala medier för att sprida det viktiga budskapet om att islam är under anfall och 

att terrorgruppen är dess räddare.164 Detta beskrivs enbart överskådligt utan konkreta exempel, 

därav begränsad förekomst. Det framgår dock att det sker mot informationsarenan med propa-

ganda. 

 

Förekommer ej: 

Ledningskrigföring mot fysiska världen 

Ledningskrigföring mot mänsklig kognition 

Ledningskrigföring mot informationsarenan 

Underrättelsebaserad krigföring mot fysiska världen 

Underrättelsebaserad krigföring mot mänsklig kognition 

Underrättelsebaserad krigföring mot informationsarenan 

Psykologisk krigföring mot mänsklig kognition 

Cyberkrigföring mot fysiska världen 

Cyberkrigföring mot mänsklig kognition 

Cyberkrigföring mot informationsarenan 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

                                                
164 Rogers. Irregular war: ISIS and the new threat from the margins, 143. 
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4.5 Sammanställning analysresultat         

 

           Tabell 3. Analysresultat (Ian Netz, 2019). 

Informationsop-
erationer 

ISIS: Inside The 
Army Of Terror 

Inside ISIS: The 
Brutal Rise Of a 
Terrorist Army 

ISIS: The Terror 
Nation 

Irregular War: 
ISIS and The 
New Threat From 
The Margins 

Ledningskrigfö-
ring mot fysiska 
världen 

Förekommer in-
direkt 

Förekommer ej Förekommer ej Förekommer ej 

Ledningskrigfö-
ring mot mänsk-
lig kognition 

Förekommer ej Förekommer ej Förekommer ej Förekommer ej 

Ledningskrigfö-
ring mot inform-
ationsarenan 

Förekommer ej Förekommer ej Förekommer ej Förekommer ej 

Underrättelseba-
serad krigföring 
mot fysiska värl-
den 

Förekommer ej Förekommer ej Förekommer ej Förekommer ej 

Underrättelseba-
serad krigföring 
mot mänsklig 
kognition 

Förekommer ej Förekommer ej Förekommer ej Förekommer ej 

Underrättelseba-
serad krigföring 
mot informat-
ionsarenan 

Förekommer ej Förekommer ej Förekommer ej Förekommer ej 

Psykologisk krig-
föring mot fy-
siska världen 

Förekommer be-
gränsat 

Förekommer Förekommer be-
gränsat 

Förekommer be-
gränsat 

Psykologisk krig-
föring mot 
mänsklig kognit-
ion 

Förekommer Förekommer do-
minant 

Förekommer do-
minant 

Förekommer ej 

Psykologisk krig-
föring mot in-
formationsarenan 

Förekommer do-
minant 

Förekommer do-
minant 

Förekommer do-
minant 

Förekommer be-
gränsat 

Cyberkrigföring 
mot fysiska värl-
den 

Förekommer ej Förekommer ej Förekommer ej Förekommer ej 

Cyberkrigföring 
mot mänsklig 
kognition 

Förekommer ej Förekommer ej Förekommer ej Förekommer ej 

Cyberkrigföring 
mot informat-
ionsarenan 

Förekommer Förekommer be-
gränsat 

Förekommer ej Förekommer ej 
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Psykologisk krigföring mot informationsarenan har förekommit dominant i Inside The Army 

Of Terror, The Brutal Rise Of a Terrorist Army och The Terror Nation. Indikatorn förekommer 

begränsat i Irregular War. Psykologisk krigföring mot mänsklig kognition förekommer även 

i dessa tre analysenheter varav dominant i The Brutal Rise Of a Terrorist Army och The Terror 

Nation. Irregular War saknar denna förekomst. Psykologisk krigföring mot fysiska världen 

förekommer i samtliga analysenheter. Det beskrivs förekomma i The Brutal Rise Of a Terrorist 

Army men förekommer begränsat i övriga tre. 

 

Cyberkrigföring mot informationsarenan förekommer endast i Inside The Army Of Terror 

och The Brutal Rise Of a Terrorist Army, varav i begränsad omfattning i den sistnämnda. Led-

ningskrigföring mot fysiska världen förekommer enbart indirekt i Inside The Army Of Terror. 

Övriga sju indikatorer förekom inte alls i någon analysenhet. 

 

4.6 Analys av resultat 

 

Likheter blir framträdande i analysen mellan Inside The Army Of Terror, The Brutal Rise Of a 

Terrorist Army och The Terror Nation där psykologisk krigföring mot informationsarenan fö-

rekommer dominant. Propagandafilmer beskrivs återkommande som medel i dessa tre analys-

enheter där avrättningar ofta visas.165 Även egna media-kanaler på internet används.166 Propa-

gandafilmer framkommer även i Irregular War fast i begränsad omfattning då det endast besk-

rivs övergripande utan konkreta exempel.167 

 

Även psykologisk krigföring mot mänsklig kognition förekommer starkt i Inside The Army Of 

Terror, The Brutal Rise Of a Terrorist Army och The Terror Nation. Dock skiljer sig Irregu-

lar War väsentligt och påvisar ingen förekomst av denna indikator. Tillvägagångsätten skiljer 

till del men ett exempel som förekommer är kvinnor som via internet kontaktar andra kvinnor 

för att övertala dessa att resa till kalifatet för giftermål.168 Även direkt påverkan inom kalifatet 

förekommer med personer som aktivt söker kontakt med unga civila för att rekrytera.169  

 

                                                
165 Weiss & Hassan. Isis: inside the army of the terror, 170 – 172. 
166 Hall. Inside ISIS: the brutal rise of a terrorist army, 240. 
167 Rogers. Irregular war: ISIS and the new threat from the margins, 104. 
168 Napoleoni. ISIS: the terror nation, 202. 
169 Hall. Inside ISIS: the brutal rise of a terrorist army, 170. 
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Den psykologiska krigföringen mot fysiska världen förekommer begränsat i Inside The Army 

Of Terror, The Terror Nation och Irregular War men förekommer i The Brutal Rise Of a Ter-

rorist Army. Förekomsten skiljer sig då de omnämnda offentliga avrättningarna i The Brutal 

Rise Of a Terrorist Army beskrivs i detalj med vad som förekommit och hur civilbefolkningen 

riskerade förföljelse om de valde att inte deltaga.170 Samtliga psykologiska operationers mål-

inriktningar förekommer i minst tre analysenheter med liknande tillvägagångsätt vilket ökar 

sannolikheten för att dessa inriktningar har inträffat. 

 

Cyberkrigföring mot informationsarenan har förekommit i Inside The Army Of Terror och The 

Brutal Rise Of a Terrorist Army. Anhängare till IS beskrivs ha hackat konton tillhörande en 

amerikansk myndighets sociala medier för att använda dessa för spridning av information.171 

Ett IS-hackernätverk omnämns också men inte beskrivande hur de genomför sina operationer 

därav begränsad förekomst.172 Denna målinriktning kan inte styrkas av flera sekundärkällor i 

undersökningens material men trovärdigheten kan anses vara hög då det inträffade inte är åter-

berättat av en källa utan de handlingar som har skett på internet har bokens författare upplevt 

och dokumenterat. Den enstaka beskrivningen av ledningskrigföring mot fysiska världen som 

förekom indirekt i Inside The Army Of Terror kommer resultatet att bortse ifrån då det inte kan 

styrkas i övrigt material. 

 

Då inga andra indikatorer förekom i undersökningens material kan det empiriska underlaget 

påvisa att IS informationsoperationer har inriktats mot samtliga domäner med psykologiska 

operationer samt mot informationsarenan med cyberkrigföring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
170 Hall. Inside ISIS: the brutal rise of a terrorist army, 151 – 153. 
171 Weiss & Hassan. Isis: inside the army of the terror, 177 – 178. 
172 Hall. Inside ISIS: the brutal rise of a terrorist army, 201. 
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5. Avslutning 

5.1 Svar på forskningsfrågan 

 

Nedan kommer forskningsfrågan besvaras baserat på analysresultatet vilket presenterades i 

föregående kapitel. Forskningsfrågan löd: Hur förekommer målinriktningen av IS informat-

ionsoperationer mot fysiska världen, mänsklig kognition och informationsarenan enligt stu-

dier om terrorgruppen? 

 

Libickis teori om informationskrigföring som beskriver former av informationsoperationer 

och Poppers teoretiska beskrivning av målområden för påverkan kan tillsammans konstatera 

att Islamiska staten har inriktat informationsoperationer mot alla tre domäner i informations-

miljön. Psykologiska operationer har ofta förekommit som propaganda mot fysiska världen, 

informationsarenan och mänsklig kognition. Cyberoperationer i form av hackerattacker har 

förekommit mot informationsarenan i syfte att sprida propaganda via de hackade informat-

ionskanalerna. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

 

En lucka som presenterades i tidigare forskning var hur icke-statliga aktörers informationsop-

erationer har inriktats mot målområden där IS framhävdes som återkommande exempel. Ingram 

beskrev hur IS använder informationsoperationer för att vilseleda och skapa stöd.173 Farwell 

och Arakelian beskrev att dessa operationer ofta förekom via sociala medier likt Twitter.174 

Trots en avsaknad av definierade målområden i dessa studier visar uppsatsens resultat tydliga 

likheter på hur operationer har förekommit. Dock visar resultatet att operationer på sociala me-

dier kan förekomma som informationsunderlag eller genom direkt påverkan mot individer. 

Tucker och Siegels empiriska underlag för undersökningen om IS påverkan via sociala medier 

bestod av databaser, vilket inte möjliggör identifikation av påverkan mot andra domäner än 

informationsarenan.175 Detta visar tydligt att resultatet bidrar med ny insikt till forsknings-

luckan om hur informationsoperationer kan inriktas mot informationsmiljöns tre domäner som 

målområden. 

                                                
173 Ingram. The Strategic logic of Islamic State information operations, 733. 
174 Farewell. & Arakelian. Using Information in Contemporary War, 84. 
175 Siegel & Tucker. The Islamic State’s information warfare: Measuring the success of ISIS’s online strategy, 
261. 
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Emery, Earl och Buettner använde en amerikansk modell om informationsmiljön som även 

påvisar att fysiska världen och virtuella informationsarenan kan påverka mänsklig kognition.176 

Den teoretiska förankringen av informationsmiljön visar att Poppers tre världar kan förklara 

nya former av målinriktningar. Liknande teori om hur mänsklig kunskap inhämtas och kan på-

verkas saknades i forskningsöversikten vilket resultatet visar har ett förklaringsvärde som bi-

drar till forskningsluckan om målinriktningar mot de olika domänerna. 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka inriktningar IS informationsoperationer har mot 

målområden inom informationsmiljön. Resultatet visar att samtliga domäner, som utgör in-

formationsmiljöns målområden, har angripits av IS informationsoperationer. Dessa operat-

ioner tenderar att i större utsträckning angripa informationsarenan med varierande medel, vil-

ket även indikerades av tidigare forskning där målinriktningen inte var fastställd. Målinrikt-

ningen mot mänsklig kognition är en del av resultatet som avviker från tidigare forskning till-

sammans med påverkan mot fysiska världen. 

 

I problemformuleringen framgick att IS tillvägagångsätt indikerades som enkelriktat i kon-

trast med Rysslands informationsoperationer. Detta visade på en kunskapslucka som även 

framstod i militärteorin om huruvida informationsoperationer kan inriktas mot olika målområ-

den. Att IS angriper samtliga domäner enligt resultatet från denna uppsats bidrar till den upp-

täckta kunskapsluckan med en ny kunskap om hur målinriktningar kan förekomma. I jämfö-

relse med Ryssland, som utgjorde det statliga exemplet, skiljer tillvägagångsätten till del. 

Forskningen beskrev hur Ryssland angriper fysisk infrastruktur med cyberattacker. IS fysiska 

påverkan skedde istället som skrämmande handlingar där civilbefolkningen var den huvud-

sakliga mottagaren. Dessa variationer i metoder för att inrikta informationsoperationer blir ett 

exempel på hur icke-statliga och statliga aktörer kan inrikta påverkan mot samma målområde. 

Oavsett operationsform framträder IS som en icke-statlig aktör vars informationspåverkan ut-

gör ett hot i dagens gråzonsproblematik och resultatet förklarar hur målinriktningen av dessa 

kan karaktäriseras. 

 

 

 

                                                
176 Emery, Earl & Buettner. Terrorist Use of Information Operations, 15. 
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5.3 Teorireflektion 

 

Det valda teoretiska underlaget för undersökningen var tvådelad i form av en som avhandlar 

informationsoperationer och en som beskriver möjliga målområden för informationspåverkan. 

En riktad kritik mot Libickis teori i tidigare kapitel var att de teknologiskt tunga operationerna 

som cyberkrigföring var outvecklade vid tidpunkten för teorins skapande och således inte em-

piriskt grundade. Genom operationalisering möjliggjordes ändå identifikation av denna oper-

ationsform medan de mer utvecklade begreppen inte förekom i det empiriska materialet. Att 

använda en mindre omfattande teori som enbart avhandlar enstaka operationer hade kunnat 

påverka resultatet om psykologiska operationer inte var en del av analysen. En tydlig nackdel 

är spridningen mellan medel i operationerna som varierar ganska stort vilket i den här under-

sökningen kräver mer material som beskriver olika delar av IS, från informationsstrategier till 

taktik. 

 

Poppers teori användes för att teoretiskt förklara de olika domänerna i informationsmiljön och 

inte enbart utgå ifrån Försvarsmaktens beskrivning av dessa i syfte att skapa tydligare indika-

torer. Undersökningen avsåg inte att pröva ifall denna teori kan användas för att förklara in-

riktningar av informationspåverkan. Den har dock visats inneha ett visst förklaringsvärde i 

hur människor kan uppleva informationspåverkan på de plan som domänerna utgör. Resulta-

tet visar detta med hur individer som kontaktas på internet, vilket initialt kan tolkas som på-

verkan mot informationsarenan, istället blir direkt influerade av information mot mänsklig 

kognition. Att enbart använda försvarsmaktens modell hade troligtvis inte påvisat detta då den 

inte är lika deskriptiv. Popper valdes för dess likhet med informationsmiljöns domäner. Andra 

teorier som beskriver målområden hade kunnat nyansera undersökningen, t.ex. för att förklara 

om det är civila eller militära områden som påverkas. 

 

5.4 Kritik mot vald metod och material 

 

Den kvalitativa textanalysen kräver en del tolkning som i detta fall letade efter latenta be-

skrivningar av målinriktningar.177 Med en tolkning som försöker förstå det som är osagt i tex-

ten finns en risk för subjektivitet och att målinriktningarna kan ha misstolkats. Metodvalets 

                                                
177 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 
marknad, 227. 
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tidskrävande analys krävde en avgränsning av material vilket kan ha resulterat i den låga före-

komsten av indikatorer. Motivet att enbart undersöka en form av material som utgjordes av 

studier om IS var dess deskriptiva berättelser om organisationens metoder. Urvalet var således 

tänkt att vara representativt för fenomenet som skulle undersökas, ett underlag som kan argu-

menteras beskriva det typiska med terrorgruppen.178 I efterhand kan resultatet indikera att 

strategiskt välja dessa underlag för analys kan ha påverkat huruvida vissa indikatorer inte 

kunde påträffas. De operationer som förekom beskrivs utförligt men att även inkludera annat 

material som beskriver de taktiska slagen hade eventuellt ge ett bredare perspektiv med ett ut-

vecklat resultat. 

 

5.5 Validitet och reliabilitet 

 

Reliabiliteten, vilket utgörs av tillförlitlighet i datainsamlingen, består i denna undersökning 

av hur systematiskt analysen har genomförts för att inte påverka resultatet.179 Analysverktyget 

skapades genom operationalisering för att appliceras på det empiriska materialet. Den avgrän-

sade mängden material med tillräckligt tidsuttag medger en noggrann analys utan slarv vilket 

har varit en styrka med undersökningen. Begreppsvaliditeten utgörs av hur väl indikatorerna 

som är sprungna ur de teoretiska definitionerna är representativa för det undersökningen avser 

att mäta.180 En reflektion efter genomförd analys är att operationaliseringen och skapandet av 

indikatorer som ska vara typiska för fenomenet även kan ha påverkat icke-förekomsten av in-

dikatorer. De kan anses representativa för de teoretiska begreppen men inte tillräckligt ut-

vecklade för att appliceras på det valda materialet. En annorlunda utformning som mer utför-

ligt beskriver t.ex. underrättelsebaserad krigföring hade kunnat rendera i ett annat resultat. 

Som tidigare nämnt är det dock mer troligt att material var gränssättande i detta fall. Således 

kan begreppsvaliditeten anses vara hög med hänsyn till hur fem indikatorer tydligt påvisade 

hur målinriktningar förekom, vilka även bekräftas av IS operationsformer ur forskningsöver-

sikten.  

 

Att använda ett analysverktyg med flera variabelvärden, i form av grader av förekomst, bi-

drog till en ökad intern validitet då den nyanserade resultatsammanfattningen möjliggjorde för 

                                                
178 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 
marknad, 226. 
179 Johannessen & Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 28. 
180 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 
marknad, 59. 
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bättre slutsatser av analysen.181 Operationsformer med låg och indirekt förekomst kunde väl-

jas bort vilket ger ett trovärdigare resultat än om analysen enbart hade haft ja eller nej som va-

riabelvärden. Undersökningen hade enbart en ambition att bidra till möjlig överförbarhet med 

hänsyn till den teorikonsumerande ansatsen.182 Att informationspåverkan kan ske mot samt-

liga domäner kan appliceras på andra icke-statliga aktörer men hur informationsoperationer 

används får anses kunna variera. Således kan resultatet inte generaliseras för att förstå hur 

icke-statliga aktörer inriktar sina informationsoperationer. 

 

5.6 Resultatets betydelse för yrkesutövningen 

 

Försvarsmaktens modell om informationsmiljön beskriver informationsarenan som den hu-

vudsakliga målinriktningen för informationsoperationer.183 Resultatet visar att den enskilde 

yrkesutövaren vid planering av informationsoperationer bör förhålla sig kritisk till Handbok 

Informationsoperationer. Krig är dynamiskt och utvecklingen inom detta avgränsade område 

i det större konceptet tydliggör hur lärdomar snabbt kan bli irrelevanta om man inte anpassar 

sig till det aktuella forskningsläget. Den mentala beredskapen att arbeta utanför det som är 

känt och dokumenterat framträder ur resultatet som en viktig aspekt för att bemöta de mo-

derna hoten som uppträder i dagens gråzonsproblematik, både från statliga och icke-statliga 

aktörer. 

 

5.7 Vidare forskning 

 
Ur resultatdiskussionens återkoppling till forskningsläget blir det tydligt att ett naturligt steg 

för vidare forskning är en teoriutvecklande ansats för att skapa en modell om målområden. 

Svenska och amerikanska normativa dokument beskriver liknande målområden för informat-

ionspåverkan som med teori om informationskrigföring i en undersökning kan prövas på flera 

fall. Den nya teoriansatsen om målområden för informationspåverkan skulle eventuellt ha ett 

större förklaringsvärde vid applicering på fallstudier än dagens militärteoretiska utgångsläge. 

Forskning kan även genomföras som inkluderar flera fall av aktörer för att fortsatt bidra till 

militärteorin med kunskap om påverkanstrender, skillnader och likheter. 

                                                
181 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 
marknad, 89. 
182 Johannessen & Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 125. 
183 Försvarsmaktens handbok informationsoperationer: Handbok Info Ops, 16. 



Ian Netz 2019-05-07  
OP 16-19 

Sida 44 av 45 
 

6. Litteratur och referensförteckning 
 
Artiklar 
 
Arquilla, John & Ronfeldt, David. Cyberwar is coming!. Comparative Strategy. 12:2, 1993: 
141 – 165. 
 
Bachmann, Sascha Dov & Gunneriusson, Håkan. Russia's Hybrid Warfare in the East: The 
Integral Nature of the Information Sphere. Georgetown Journal of International Affairs.  
INTERNATIONAL ENGAGEMENT ON CYBER V, 2015: 198 – 211.  
 
Betz, David J & Lee, Sangho. Information in the Western Way of Warfare: Too Much of a 
Good Thing?. Pacific Focus. Vol. XXI, No. 2, 2006: 197 – 231. 
 
Emery, Norman E., Earl, Robert S. & Buettner, Raymond. Terrorist Use of Information Oper-
ations. Journal of Information Warfare. 3:2, 2004: 14 – 26. 
 
Farwell, James P. & Arakelian, Darby J. Using Information in Contemporary War. Parame-
ters. Vol. 46, lss 3, 2016: 71 – 86. 
 
Ingram, Haroro J. The Strategic logic of Islamic State information operations. Australian 
Journal of International Affairs. 69:6, 2015: 729 – 752. 
 
Lasiello, Emilio J. Russia's Improved Information Operations: From Georgia to Crimea. Pa-
rameters. Vol. 47, lss 2, 2017: 51 – 63.  
 
Libicki, Martin C. The Convergence of Information Warfare. Strategic Studies Quarterly. 
11:1, 2017: 49 – 65. 
 
Siegel, Alexandra A. & Tucker, Joshua A. The Islamic State’s information warfare: Measur-
ing the success of ISIS’s online strategy. Journal of Language and Politics. 17:2, 2018: 258 – 
280.  
 
Litteratur 
 
Armistead, Leigh. Information Operations Matters: Best Practices. 1st ed. Washington: Poto-
mac Books, 2010. 
 
Arquilla, John & Borer, Douglas A. Information strategy and warfare: a guide to theory and 
practice. New York: Routledge, 2007. 
 
Boréus, Kristina & Bergström, Göran (red.). Textens mening och makt: metodbok i samhälls-
vetenskaplig text- och diskursanalys. Fjärde [omarbetade och aktualiserade] upplagan. Lund: 
Studentlitteratur, 2018. 
 
Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.). Metodprak-
tikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 5., [rev.] uppl. Stockholm: 
Norstedts juridik, 2017. 
 



Ian Netz 2019-05-07  
OP 16-19 

Sida 45 av 45 
 

Försvarsmaktens handbok informationsoperationer: Handbok Info Ops, Försvarsmakten, 
Stockholm, 2008. 
 
George, Alexander L. & Bennett, Andrew. Case studies and theory development in the social 
sciences. Cambridge, Mass: MIT, 2005. 
 
Hall, Benjamin. Inside ISIS: the brutal rise of a terrorist army. New York: Center Street, 
2015. 
 
Jensen, Tommy & Sandström, Johan. Fallstudier. Upplaga 1:1. Lund: Studentlitteratur, 2016. 
 
Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 1. 
uppl. Malmö: Liber, 2003. 
 
Libicki, Martin C. What is information warfare?. Washington: National Defense University, 
1995. 
 
Militärstrategisk doktrin: MSD 16, Försvarsmakten, Stockholm, 2016. 
 
Napoleoni, Loretta. ISIS: the terror nation. Second edition. New York: Seven Stories Press, 
2017. 
 
Popper, Karl. Objective knowledge: an evolutionary approach. Oxford: Clarendon, 1972. 
 
Rogers, Paul. Irregular war: ISIS and the new threat from the margins. London: I.B. Tauris & 
Co. Ltd, 2016. 
 
Waltz, Edward. Information warfare: principles and operations. Boston: Artech House, 1998. 
 
Weiss, Michael & Hassan, Hassan. Isis: inside the army of the terror. New York: Regan Arts, 
2015. 
 
Ångström, Jan & Widén, Jerker. Contemporary military theory: the dynamics of war. Milton 
Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 2015.  
 
 


