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Informationsoperationer – en amerikansk idé? 
 
I USA infördes begreppet informationsoperationer i mitten av 1990-talet och det har sedan dess skett 
en stor utveckling inom detta fält. Även i den svenska Försvarsmakten har konceptet 
informationsoperationer införts och en utveckling och uppbyggnad av förmågor inom detta koncept 
pågår. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida konceptet informationsoperationers 
uppkomst i Försvarsmakten kan utgöra ett exempel på idéspridning. Utgångspunkten är att USA som 
en av världens ledande försvarsmakter är trendsättare för andra försvarsmakter i västvärlden, 
däribland den svenska Försvarsmakten. Med utgångspunkt i teorin om idéspridning undersöks om 
den amerikanska idén om informationsoperationer har spridit sig och snappats upp av 
Försvarsmakten som sedan översatt idén efter sina egna förutsättningar. Uppsatsen beskriver 
informationsoperationers uppkomst i USA och hur begreppet har fått fäste och utvecklats i 
Försvarsmakten. Vidare beskrivs hur idén tagit organisatorisk form i Försvarsmakten i syfte att 
utifrån teorin om lokal översättning undersöka hur detta skiljer sig från det amerikanska konceptet. I 
slutsatserna konstateras att teorin om idéspridning är tillämpbar i det här fallet och att det också skett 
vissa anpassningar av idén när Försvarsmakten implementerat den i sin egen organisation. 
 
Nyckelord: 
IO, infoops, psyops, informationsoperationer, psykologiska operationer, informationskrigföring, 
psykologisk krigföring, idéspridning, nyinstitutionalism, organisationsteori. 
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Information operations – an American idea? 
 

The concept of information operations was introduced in the US in the middle of the 1990’s and 
has since that time developed and a lot of  things have happened in that field during the last decade. 
The development of information operations is going on in the Swedish Armed Forces as well. The 
purpose of this essay is to study whether the introduction of the concept of information operations 
in the Swedish Armed Forces can be seen as an example of the spreading of ideas according to new 
institutional theory. With the premise that the US, with one of the worlds leading armed forces, 
functions as a trendsetter for other nations in the western part of the world this essay investigates if 
it is the American idea about information operations that has been adopted by the Swedish Armed 
Forces. Furthermore it investigates whether the idea, if it has been adopted, has been copied or 
translated to fit the new organization. The essay starts with describing the concept of information 
operations in the US, how it was introduced and how it is currently used. Then follows a 
presentation about how information operations, as a concept, has developed in the Swedish Armed 
Forces. Differences between how the concept of information operations has been implemented in 
the organizations is presented and discussed in order to try the theory about local translation of 
ideas. The major conclusions is that the concept of information operations’ introduction in the 
Swedish armed forces can function as an example of the new institutional theory about the 
spreading of ideas and that there has been some adaptations of the concept in order to fit the 
organization. 

 
Key words: IO, psyops, information operations, psychological operations, information warfare, 
psychological warfare, the spreading of ideas, new institutional theory, organizational theory. 
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1. Inledning 
Flera av dagens nya koncept inom Försvarsmakten, FM, härstammar från USA som i stor 

utsträckning kan anses leda stora delar av den utveckling som sker bland västvärldens 

försvarsmakter. Att det är USA som leder utvecklingen kan bl.a. bero på att de har världens 

största försvarsbudget och en stort inflytande i NATO. I takt med att informationsåldern i allt 

större utsträckning präglar världens konflikter, ställs krav på nya typer av stridskrafter och 

nya doktriner. 

Informationsoperationer, IO, är någonting som, på olika sätt, alltid använts i krig och 

konflikter även om det inte alltid har kallats för just informationsoperationer. Det finns många 

historiska exempel på hur man använt information för att nå framgång med en operation t.ex. 

genom vilseledning eller propaganda. Att nå sina mål utan att behöva möta motståndaren i ren 

fysisk strid är alltså inget nytt.  

I takt med den IT-utveckling som skett de två senaste årtiondena har helt nya möjligheter för 

informationsspridning uppstått. Detta innebär inte bara möjligheter utan även sårbarheter i 

och med det ökande beroendet av IT-system. I USA har man sedan 1990-talet utvecklat 

konceptet informationsoperationer, innan talade man om informationskrigföring. IO kan bl.a., 

men inte enbart, ses som ett svar på den IT-utveckling som skett. Konceptet har i USA, sedan 

det nämndes första gången 1996, utvecklats till en tydligt definierad funktion med ett antal 

verkansmedel. Även NATO har definierat IO och använder det med i princip samma innebörd 

som USA. IO handlar inte enbart om skydd av information och informationssystem utan 

också om information i kommunikationssyfte, i USA finns t.ex. en stor organisation kring 

verkansmedlet psykologiska operationer, psyops, som handlar om att med hjälp av 

information påverka människor. Konceptet IO har även fått stort genomslag bland andra 

försvarsmakter i västvärlden. Många länders försvarsmakter har i och med detta utvecklat sin 

förmåga att skydda sin information och sina informationssystem.  

I början av 1990-talet talades det, i Sverige, om metoden ledningskrigföring och att den skulle 

utvecklas som ett svar på den ökade digitaliseringen. Några år senare antogs och definierades 

istället begreppet IO. Inom ramen för detta begrepp har ett antal enheter utvecklats och en av 

dessa är en psyops-pluton som planeras vara färdig 2011. 
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2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med den här uppsatsen är att pröva om informationsoperationer kan utgöra ett exempel 

på idéspridning. Vidare vill jag se i vilken utsträckning FM, om så är fallet, kopierat idén rakt 

av eller om lokala anpassningar har skett. Mina frågeställningar blir följande: 

 Har FM anammat det amerikanska konceptet? 

 Har FM, om så är fallet, kopierat eller översatt konceptet? 

 

3. Avgränsning 
Jag kommer i denna uppsats inte använda material skrivet tidigare än 1990 eftersom det är 

fr.om. början av 1990-talet som begreppet informationsoperationer börjat användas och fått 

genomslag. Denna uppsats beskriver enbart IO i USA och i Sverige. Ur ett 

idéspridningsperspektiv skulle det vara intressant att studera huruvida flera nationer anammat 

samma koncept och hur de har tillämpat den. Denna uppsats syftar dock bara till att studera 

den eventuella spridningen mellan USA och Sverige. Jag har valt att enbart beskriva och 

jämföra ett av de flera verkansmedel (psykologiska operationer) som ingår i 

informationsoperationer. Den avgränsningen gör jag dels för att det skulle ta för lång tid att 

studera samtliga verkansmedel men också för att det just nu sker mycket utveckling inom 

psykologiska operationer i Försvarsmakten. 

 

4. Disposition 
Inledningsvis kommer jag att förklara den teoribildning som jag har valt att använda mig av. 

Sedan följer en beskrivning av konceptet IO i USA och hur psyops, som en del av detta 

koncept, är implementerat i US Armed Forces organisation och verksamhet. Därefter kommer 

en beskrivning av konceptet IOs utveckling i Försvarsmakten samt hur delar av det, även här 

psyops, har implementerats i organisationen och verksamheten. Varje del i avsnittet empiri 

avslutas med en sammanfattning, i denna sammanfattning förekommer ingen ny information 

och jag har därför valt att inte redovisa källorna en gång till. I avsnittet Analys appliceras 

sedan den teoretiska modellen, som presenterats under Metod, på den information som har 

lagts fram i avsnittet empiri. Resultatet av detta redovisas under rubriken Slutsatser och 

återkopplas mot uppsatsens syfte och frågeställningar. Uppsatsen avslutas sedan med mina 

egna reflektioner kring resultatet. 
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5. Teori 
Jag avser använda mig av nyinstitutionell organisationsteori. Nyinstitutionalismen kan bl.a. 

förklara hur en organisation, som enskild aktör i ett fält av andra liknande organisationer, 

förhåller sig till sin omgivning. Det jag har valt att fokusera på är hur idéer sprids mellan olika 

organisationer som sysslar med liknande saker. Denna teori erbjuder förklaringar av vad som 

krävs för att en idé skall kunna spridas inom ett kollektiv av organisationer, varför vissa 

organisationer anammar en idé och andra inte samt hur processen ser ut hos den organisation 

som tar emot idén. Den beskriver också varför en idé, när den väl implementerats, kan se 

olika ut hos olika organisationer trots att det var samma idé från början.  

 

Organisationsteori och nyinstitutionalism 
Kronologiskt sett kan utvecklingen av organisationsteori sorteras i fyra olika kategorier som 

varit dominerande sätt att betrakta organisationer under olika tidsperioder. Dessa är: slutna 

rationella system (1900 - 1930), slutna naturliga system (1930 – 1960 ), öppna rationella 

system (1960 – 1970) och den som idag är dominerande öppna naturliga system (1970 – idag 

). De två första kategorierna lägger ingen vikt vid organisationers omvärld utan ser dem som 

slutna system. Kritik av dessa synsätt ledde till att teorier om organisationer som öppna 

system uppstod. I den tredje kategorin, Öppna rationella system, antas att organisationer ”.. 

för sin överlevnad är beroende av utbyten med andra system”1.   

Den nyinstitutionella organisationsteorin uppstod under 1970-talet ur kritiken av den tredje 

kategorin synsätt.2 Detta eftersom det beskriver organisationer som system som agerar 

rationellt och målinriktat och enbart ser en organisations förhållande till omgivningen som ett 

ömsesidigt beroende för att uppnå önskad effekt.3 

Nyinstitutionalismen menar att det finns institutionella faktorer som medför att organisationer 

inte är helt fria att interagera med sin omgivning enbart utifrån detta effektbaserade beroende. 

Dessa faktorer handlar bl.a. om sociala och kulturella förhållanden.4 

                                                
1 Grape Ove, Blom Björn, Johansson Roine 2006, Organisation och omvärld – nyinstitutionell analys av 
människobehandlande organisationer, s.11 
2 Scott i Grape Ove, Blom Björn, Johansson Roine 2006, Organisation och omvärld – nyinstitutionell analys av 
människobehandlande organisationer, s.12 
3 Burns &stalker i Grape Ove, Blom Björn, Johansson Roine 2006, Organisation och omvärld – nyinstitutionell 
analys av människobehandlande organisationer,s.17 
4 Grape Ove, Blom Björn, Johansson Roine 2006, Organisation och omvärld – nyinstitutionell analys av 
människobehandlande organisationer, s.17-18 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-14   
Kd Ulrika Gustafsson  7 (31) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

Till skillnad från andra teoribildningar inom det organisationsteoretiska fältet fokuserar 

nyinstitutionalismen mer på organisering än på organisation, det kan sägas att fokus flyttats 

från struktur till process.5  

Under nysinstutionalismens fortsatta utveckling övergick fokus från att studera enskilda 

organisationer till att studera organisatoriska fält. Ett organisatoriskt fält kan beskrivas som 

”..kollektiv av organisationer som i någon mån ”sysslar med samma saker”.”6  Senare under 

nyinstitutionalismens utveckling läggs mer fokus på enskilda organisationer som aktörer inom 

dessa organisatoriska fält.7 

 

Idéspridning 
Nyinstitutionell teori om idéspridning förklarar hur en idé kan spridas mellan organisationer 

inom samma organisatoriska fält. Ett organisatoriskt fält kan betraktas som den kontext där en 

organisation skapar sin identitet. Vilket fält en organisation ingår i beror på vad den anser sig 

syssla med och vilka den jämför sig med. En organisation kan både sträva efter att likna 

förebilderna inom sitt fält och att på något vis vara unik.8  Att en viss idé får genomslag inom 

ett organisatoriskt fält kan förklaras med teori om modeföljande enligt vilken det inom dessa 

fält finns både trendsättare och modeföljare.9 Att en viss idé slår igenom och sprider sig kan 

alltså förklaras med att den anammats av en trendsättande organisation. 

När en idé anammas av en trendsättare är det alltså troligt att andra organisationer inom 

samma fält följer trenden och också antar idén. För att en idé skall kunna spridas krävs att den 

görs till ett objekt, d.v.s. att den exempelvis skrivs ner i ett dokument.10   

Sedan kan idén spridas till andra organisationer som, om de är mogna för en förändring, 

anammar idén. Att inte alla organisationer anammar en idé, eller inte gör det vid samma 

tidpunkt, kan förklaras med att organisationer genomgår så kallade reformcykler. Detta 

innebär att när en organisation inför en ny idé så behöver det gå en viss tid innan den är redo 

                                                
5 Scott i Grape Ove, Blom Björn, Johansson Roine 2006, Organisation och omvärld – nyinstitutionell analys av 
människobehandlande organisationer, s.12 
Grape Ove, Blom Björn, Johansson Roine 2006, Organisation och omvärld – nyinstitutionell analys av 
människobehandlande organisationer, s.18 
7 Grape Ove, Blom Björn, Johansson Roine 2006, Organisation och omvärld – nyinstitutionell analys av 
människobehandlande organisationer, s.19 
8 Grape Ove, Blom Björn, Johansson Roine 2006, Organisation och omvärld – nyinstitutionell analys av 
människobehandlande organisationer, s.28-29 
9 Røvik i Grape Ove, Blom Björn, Johansson Roine 2006, Organisation och omvärld – nyinstitutionell analys av 
människobehandlande organisationer, s.31 
10 Grape Ove, Blom Björn, Johansson Roine 2006, Organisation och omvärld – nyinstitutionell analys av 
människobehandlande organisationer, s.29-30 
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för nästa nya idé.11 En organisation som anammat en idé kopierar inte nödvändigtvis idén utan 

översätter ofta idén till sitt eget sammanhang. Att idén översätts betyder att den inte 

nödvändigtvis kopieras rakt av utan att den kan anpassas och omtolkas av den nya 

organisationen. Detta fenomen kallas för just översättning.12 

 

Hur mycket en idé kan omtolkas beror på hur abstrakt eller detaljspecifik den är när den 

snappas upp. Idéer som sprids mellan olika organisatoriska fält, alltså organisationer som 

sysslar med olika saker, medger ofta större utrymme för omtolkning än idéer som flyttas inom 

samma organisatoriska fält.13 Hur konkret eller abstrakt en idé är kan också bero på hur pass 

ny den är och hur mycket den hunnit utvecklas hos trendsättaren innan mottagaren snappat 

upp den, ett tidigt koncept är troligtvis mer abstrakt än ett senare koncept som hunnit 

utvecklas till ett färdig paket. En färdig konkret och välpaketerad idé lämnar alltså mindre 

utrymme för lokal översättning än en ny och ännu abstrakt idé. 

När en mottagare omsätter en idé i handling är det alltså troligt att den inte kommer att se 

exakt likadant ut som hos den organisation som sände idén, utan att den är mer eller mindre 

anpassad till det lokala sammanhanget. Detta beror, som tidigare sagts, dels på hur abstrakt 

idén är men också på rådande uppfattningar inom det organisatoriska fältet om vad som är 

lämpligt eller möjligt.14 

 

6. Metod  
Utifrån den valda teorin har jag konstruerat en analysmodell som kan användas för att svara 

på frågeställningarna.  

 

Analysmodell 
För att pröva teorin om idéspridning har jag identifierat ett antal centrala begrepp som jag 

avser använda i min analys. Dessa begrepp måste vara identifierbara i det händelseförlopp 

                                                
11Grape Ove, Blom Björn, Johansson Roine 2006, Organisation och omvärld – nyinstitutionell analys av 
människobehandlande organisationer, s.32  
12 Latour och Callon i Grape Ove, Blom Björn, Johansson Roine 2006, Organisation och omvärld – 
nyinstitutionell analys av människobehandlande organisationer, s.30 
13 Erlingsdotter i Grape Ove, Blom Björn, Johansson Roine 2006, Organisation och omvärld – nyinstitutionell 
analys av människobehandlande organisationer, s.31 
14 Grape Ove, Blom Björn, Johansson Roine 2006, Organisation och omvärld – nyinstitutionell analys av 
människobehandlande organisationer, s.30 
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som uppsatsen beskriver eftersom förekomsten av de företeelser som begreppen förklarar är 

en förutsättning för att det uppsatsen beskriver skall kunna utgöra ett exempel på teori om 

idéspridning. Det första begreppet, idé, är redan identifierat. Den idé jag skall studera är IO. 

Vad gäller det andra begreppet, trendsättare – trendföljare, har jag gjort ett antagande som 

redovisas nedan. Eftersom det är två specifika aktörer jag vill studera så måste jag utgå ifrån 

dessa två för att sedan se om den information jag presenterar omkullkastar eller stödjer detta 

antagande. 

Vad gäller de övriga begreppen finns ingen färdig utgångspunkt utan hur dessa begrepp kan 

identifieras i sammanhanget kommer jag att diskutera i analysen. 

 

 Idé 
Idén i det här fallet är IO. Det är min utgångspunkt genom hela uppsatsen, det är den 

idén som jag studerar. 

 

 Trendsättare – trendföljare 
För att teorin skall vara tillämpbar måste det finnas en, i relation till Försvarsmakten, 

trovärdig trendsättare hos vilken idén tagit objektiv form. Jag kommer att utgå ifrån att 

trendsättaren är USA eftersom det jag undersöker är just om idén IO spridits från USA 

till FM. Att USA är en trovärdig trendsättare i relation till FM konstaterar jag redan 

från start. Detta grundar jag på att USA jämfört med Sverige har enorma resurser och 

en världens största försvarsbudget.15  Dessutom har USA ett stor inflytande i 

västvärlden, bl.a. genom sin roll i NATO där USA kan anses vara ledande.16  För 

Försvarsmakten som till exempel deltar i Pfp (Partnership for peace) -operationer och 

samarbetar med NATO verkar det också rimligt att anpassa sig efter de standarder som 

råder i sådana sammanhang.  

Det som återstår är att påvisa detta. För att påvisa att detta gäller just idén om IO 

behöver jag ta reda på om IO som idé förekom i USA tidigare än i FM och jag 

behöver också hitta indikatorer på att det är just den amerikanska idén FM tagit till sig. 

Dessa indikatorer kan t.ex. vara att IO som begrepp förekommer tidigare i USA än i 

FM, att FMs definition av IO liknar den amerikanska, att FM följer den utveckling av 

IO som sker i USA. 
                                                
15 http://www.sipri.org/research/armaments/milex/resultoutput/milex15, 2010-06-11 
16 Karoliina Honkanen 2002, The Influence of Small States on NATO Decision-Making, s.108 
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 Tidigt koncept – sent koncept 
Beroende på i vilket stadium idén är när den snappas upp av trendföljaren kan den 

vara antingen abstrakt eller ett färdigt och välutvecklat koncept. Detta kan påverka hur 

idén implementeras hos trendföljaren. 

 

 Kopiering – översättning 
Enligt teorin om idéspridning kan den mottagande organisationen antingen kopiera 

idén rakt av eller översätta den, d.v.s. göra en lokal anpassning av den. 

 

I min empiri kommer jag att beskriva det amerikanska konceptet IO, sedan konceptets 

utveckling i FM. Eftersom IO är att paraplybegrepp innefattande flera olika funktioner 

kommer min beskrivning av IO att behandla definitioner och beslut som tagits, samt hur de 

aktuella aktörerna förhåller sig till IO. För att kunna undersöka huruvida FM har kopierat det 

Amerikanska konceptet eller gjort en lokal anpassning behöver jag undersöka någon del av IO 

som tagit organisatorisk form och implementerats i Försvarsmaktens verksamhet. De 

verkansmedel som ingår i IO är psyops,, telekrig, dator- och nätverksoperationer, operations 

security, information assurance, fysisk bekämpning, vilseledning och övrig signalkrigföring. 

Jag har valt att beskriva psykologiska operationer, psyops. Jag kommer att beskriva den 

psyops-organisation som finns i USA och den som finns i FM för att i min analys kunna svara 

på den sista punkten i min analysmodell, d.vs. om det är fråga om kopiering eller 

översättning. Anledningen till att jag valt just psyops som bara är ett av de flera verkansmedel 

som ingår i IO är att det skulle ta för lång tid att jämföra alla delar som innefattas av konceptet 

IO samt att Försvarsmaktens psyopsenhet just nu är under utveckling, vilket gör just den 

intressant. 

 

7. Material 
I beskrivningen av IO i USA använder jag dokument från Department of Defence, 

Department of the Army samt Joint Chiefs of staff.  

I beskrivningen av IO i FM använder jag mig av offentligt tryck, närmare bestämt 

Regeringens proppositioner, Försvarsberedningens departementsserie samt rapporter från 

Försvarsmaktens perspektivplanering. Utöver detta har jag använt av FM utgivna handböcker. 
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I min beskrivning av psyops i USA har jag även använt två inofficiella hemsidor av 

anledningen att det inte finns tillräckligt med information på den officiella sidan. Hos den 

källa som jag i huvudsak har nyttjat är den information som varit möjlig att kontrollera 

korrekt, den överensstämmer med den information som finns på den officiella sidan samt 

information som återfinns i Eino Tubins bok Besegra utan strid.17 Den andra källan, som jag 

mestadels använt för att se om informationen är överensstämmande tillhör ett företag vid 

namn Global security som levererar internationella nyheter inom bl.a. försvar och säkerhet18. 

I beskrivningen av psyops i FM har jag använt av FM utgivna handböcker, FMs officiella 

hemsidor samt en organisationsskiss tillhandahållen av det förband där psyops för närvarande 

är under utveckling. I beskrivningen av den teori jag använder har jag uteslutande använt mig 

av boken Organisation och omvärld – nyinstitutionell analys av människobehandlande 

organisationer skriven av Ove Grape, Björn Blom och Roine Johansson.   

. 

 

8. Förkortningar  
 

Psyops – psykologiska operationer 

IO – informationsoperationer 

FM – Försvarsmakten 

 
 

9. Empiri 
 
Det amerikanska konceptet 
I Joint Vision 2010, skriven 1996, används begreppet Information Warfare(IW). Här anses IW 

vara någonting som är nödvändigt för att uppnå informationsöverlägsenhet (min egen 

översättning av Information Superiority). Både offensiv och defensiv IW förespråkas och 

utöver traditionella metoder som att fysiskt förstöra en motståndares informationssystem 

                                                
17 Tubin Eino 2007, Besegra utan strid, s.333 
18  http://www.globalsecurity.org/org/overview/history.htm 2010-06-03 
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nämns okonventionella metoder som dataintrång för att förvirra militära beslutsfattare.19 IW 

skall användas för skydd av egna informationssystem och för att neka fienden skydd av sina 

informationssystem.20 

 

År 1996 gav Department of the Army ut en manual som behandlar IO och ger riktlinjer för 

befälhavare som hanterar IO. I denna återfinns den tidigaste amerikanska defintion av IO. Den 

lyder enligt följande: 

 

 “continuous military operations within the military information environment that enable, 

enhance, and protect the friendly forces ability to collect, process, and act on information to 

achieve an advantage across the full range of military operations; information operations 

include interacting with the global information environment and exploiting or denying an 

adversary's information and decision capabilities”21 

 

I denna manual definieras även informationsåldern:  

 

“the future time period when social, cultural, and economic patterns will reflect the 

decentralized, nonhierarchical flow of information; contrast this to the more centralized, 

hierarchical, social, cultural, and economic patterns that reflect the Industrial Age’s 

mechanization of production systems”22 

 

I den något senare (1998) skrivna doktrinen, definieras IO såhär:  

 

“Information operations (IO) involve actions taken to affect adversary information and 

information systems while defending one’s own information and information systems.”23 

 

IO framställs framför allt som ett svar på de sårbarheter och möjligheter som den ökade 

användningen av tekniska informationssystem innebär. Skillnad görs på defensiv och offensiv 

                                                
19 Joint Chiefs of staff 1996,  Joint Vision 2010, s.16 
20 Joint Chiefs of staff  1996 , Joint Vision 2010 s. 23 
21 Department of the Army 1996, field manual no.100-6 , glossary. 
22 Department of the Army 1996, field manual no.100-6 , glossary. 
23 Joint Chiefs of staff 1998, Joint Doctrine for Information Operations, s. vii 
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IO. Som metoder för offensiv IO nämns OPSEC, vilseledning, psyops, telekrig, förstöring, 

CNO samt special IO.24 

 

År 2003 publicerade Department of Defence (DoD) dokumentet Information Operations 

Roadmap som är avsett att ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av IO.25 

 I detta dokument dyker den nuvarande definitionen av IO upp för första gången.  

 

“The integrated employment of the core capabilities of electronic warfare [EW], computer 

network operations [CNO], psychological operations [PSYOP], military deception, and 

operations security [OPSEC], with specified supporting and related capabilities to influence, 

disrupt, corrupt, or usurp adversarial human and automated decisionmaking while protecting 

our own.”26 

 

År 2003, när denna definition skrevs, ansågs USA vara ledande inom området IO.27  

Majoriteten av världens västländer hade vi den tiden upprättat, eller hade planer på att 

upprätta, nationella funktioner för skydd mot informationsoperationer ur ett säkerhetspolitiskt 

perspektiv. 28  

 

Sammanfattning av det amerikanska konceptet 
Idén om IO tog objektiv form i USA i mitten av 1990-talet, den tidigaste definition av IO är 

från 1996. Innan skrevs det enbart om informationskrigföring. Definitionen har dock kommit 

att ändras ett antal gånger fram till 2003, det är denna definition som fortfarande är gällande. I 

de tidiga definitionerna anges inte medel för IO utan snarare vad IO syftar till; att neka en 

motståndare tillgång till information och informationssystem samtidigt som egen information 

och egna informationssystem skyddas. IOs ökade betydelse motiveras bl.a. med den ökande 

tekniska utveckling och de sårbarheter och möjligheter som uppstår i och med denna. I det 

första dokumentet där IO definieras, definieras även informationsåldern och IO skulle kunna 

ses som en naturlig följd av det ökade beroendet av informationssystem.  Här kan sägas att 

idén om IO har ett tydligt syfte men att hur det syftet ska uppnås inte är detaljbeskrivet. 

                                                
24 Joint Chiefs of staff 1998, Joint Doctrine for Information Operations s. vii -viii 
25 Department of Defence 2003, Information Operations Roadmap, s.10 
26 DOD,October 2003, Information Operations Roadmap, s.30.  
27 Försvarsberedningen, Ds 2003:8, Säkrare grannskap – osäker värld, s.50 
28 Försvarsberedningen, Ds 2003:8, Säkrare grannskap – osäker värld, s. 264 
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USA anses ledande inom utvecklingen av IO och 2003 definieras begreppet på nytt. I denna 

definition framgår det tydligt vilka medel som skall används inom ramen för IO och syftet 

fokuserar på motståndarens beslutsfattande istället för på dennes information eller 

informationssystem. Idén har alltså blivit mer detaljerad samtidigt som syftet i viss 

utsträckning ändrats. 

 

Psyops i USA 
Detta avsnitt syftar till att beskriva hur psyops, som ett av alla de verkansmedel som ingår i 

konceptet IO har tagit form i USA. I US Armed Forces finns 3 så kallade PSYOP groups  

varav en är aktiv och baserad vid Fort Bragg. Utöver denna finns två PSYOP groups som 

tillhör reserven och kan kallas in vid behov.29 

 

Department of Defence definierar psyops såhär: 

”Planned operations to convey information to targeted foreign audiences to influence their 

emotions, motives, objective reasoning, and ultimately the behaviour of foreign governments , 

organizations, groups and individuals.”30 

 

4th Psychological Operations group (Airborne), som är den aktiva, består av sex bataljoner 

varav fyra stycken så kallade Regional Support Battalions, en Media Dessimination Battalion 

och en Tactical Battalion. Utöver dessa enheter tillkommer ett HQ-kompani. Totalt ingår 

1536 personer i 4th PSYOP group, varav 36 stycken är civila analytiker. Dessa tre PSYOP 

Groups understöds av en flygenhet ur National Guard. Genom denna enhet finns tillgång till 

EC-130 som fungerar som en PSYOP-plattform som kan sända Radio och TV på samtliga 

frekvenser. 31 

 

Regional Support Battalion (RSB) 

Dessa bataljoner har varsitt områdesansvarar och skall stötta Southern 

Command(SOUTHCOM), Pacific Command(PACOM), European Command(EUCOM) och 

African Command(AFRICOM) respektive Central Command(CENTCOM). I en RSB finns 

ett PSYOP-kompani som består av Target Audience Analysis Detachment, Plans Program 

Detachment, Test Evaluation detachment och Strategic Studies Detachment där civil personal 
                                                
29 http://www.psywarrior.com/psyop.html, 2010-05-10. 
30 Department Of Defence, Dictionary of military terms http://www.dtic.mil/doctrine/jel/doddict/ 2010-06-03 
31 http://www.psywarrior.com/psyop.html, 2010-05-10. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-14   
Kd Ulrika Gustafsson  15 (31) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

med språkkunskaper och kulturell kompetens ingår. Den civila personalen står för analys av 

regionen på lång sikt. 32 

 

Psychological Operations Battalion (POB) – Tactical Battalion 

Det här är den taktiska bataljonen. Den består bl.a. av Tactical Psyops Team (TPT) och står 

för direkt kommunikation med människor i ett insatsområde och sprider även produkter som 

tagits fram av t.ex. en ”regional batalion”. 33 

 

Psychological Operations Battalion(POB) – Media Dissemination Battalion 

Denna bataljon består av ett Print Company, ett HQ company, ett Media Production Company 

och ett Distribution Company. Bataljonen har förmåga att sända ut budskap via Tv, radio och 

tryckta produkter. Den kan antingen göra detta från Fort Bragg eller deployeras i ett 

insatsområde. 34 

 

Vid en insats bildas oftast en Task Force bestående av soldater och eventuellt civil personal 

från aktuell RSB, soldater från Media Dissemination Battalion som står för media expertis 

och soldater från Tactical Battalion som står för taktisk expertis och direkt kommunikation 

med människor i insatsområdet.35 

 

Sammanfattning av Psyops i USA 

Sammanfattningsvis kan sägas att det i dessa PSYOP groups finns förmåga till analys, 

kommunikation via media och direkt kommunikation, d.v.s. människa till människa. Den 

analysförmåga som finns är långsiktig eftersom det finns olika enheter som hela tiden 

ansvarar för olika områden. 

 

 

Informationsoperationer i Sverige 
I detta avsnitt beskrivs utvecklingen av IO i Sverige.  Jag kommer att beskriva hur 

diskussionen kring informationsoperationer förts, när idén kom och vilken syn på detta 

                                                
32 http://www.psywarrior.com/psyop.html, 2010-05-10. 
33 http://www.psywarrior.com/psyop.html, 2010-05-10. 
34 http://www.psywarrior.com/psyop.html, 2010-05-10. 
35 http://www.psywarrior.com/psyop.html, 2010-05-10. 
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område som funnits och finns. Detta gör jag utifrån rapporter från FMs perspektivplanering, 

Försvarsberedningens departementsserie samt regeringens propositioner. 

1995 konstaterar Försvarsberedningen att ledningskriget, som en följd av tekniska framsteg 

blir en allt viktigare del i krigföringen. Ledningskriget beskrivs här innefatta vilseledning, 

psykologiskt krigföring, fysisk förstöring, telekrig, virus och högeffekt-pulsad mikrovåg. 36 

 

Regeringen skriver 1997 att den ökande IT-utvecklingen som innebär både nya hot och nya 

möjligheter har stor betydelse för försvar och nationell säkerhet. Samhällets beroende av IT-

system innebär sårbarheter som kan utnyttjas av såväl statliga som icke-statliga aktörer.  

Vad gäller det militära området innebär IT-utvecklingen nya möjligheter för t.ex. 

stridsledning och precisionsvapen men även för psykologiska operationer och vilseledning. 

Som en följd av detta beslutar regeringen att tillsätta en arbetsgrupp för att studera hot och 

risker inom informationskrigföring och anser att även aktiva åtgärder bör studeras.37  

 

I Försvarsmakten pågår år 1998 studien ”ledningskrigföring”. I den studien ses 

ledningskrigföring som en operativ metod som i tillämpliga delar kan användas i lösandet av 

alla Försvarsmaktens uppgifter. En av de förmågor Försvarsmakten vill utveckla inom ramen 

för ledningskrigföring är psykologisk krigföring där det behövs mer kompetens och 

utveckling av tekniska stödsystem.38 

 

1998 skriver försvarsberedningen att dagens teknik innebär nya sårbarheter som kan utnyttjas 

för informationskrigföring.39 

I en rapport från 1999 betonar försvarsberedningen behovet av ett fortsatt och fördjupat arbete 

kring skyddet mot IO och IT-säkerhet samt att ansvaret för detta område på myndighetsnivå 

behöver definieras. 40  Man anser också att FM inom ramen för uppgiften ”Försvar mot väpnat 

angrepp” alltid ska ha förmåga att hantera informationskrigföring och därmed bidra till 

samhällets totala motståndsförmåga mot informationsoperationer.41  

 

                                                
36 Försvarsberedningen, Ds 1995:28 Sverige, Europa och världen 
37 Regeringens propposition 1996/97:4, Totalförsvar i förnyelse – etapp 2, s. 188-190 
38 Försvarsmakten, FMI 2020 Rapport 2 -  underbilaga 4, s.1-4. 
39 Försvarsberedningen, Ds 1998:9 Svensk säkerhetspolitik i ny omvärldsbelysning s.65 
40 Försvarsberedningen, DS 1999:55, Europas säkerhet – Sveriges försvar, s.99 
41 Försvarsberedningen, DS 1999:55, Europas säkerhet – Sveriges försvar, s.76 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-14   
Kd Ulrika Gustafsson  17 (31) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

I nästa proposition föreslår regeringen också att FM inom ramen för uppgiften försvar mot 

väpnat angrepp ”skall ha förmågan att hantera informationskrigföring och bidra till samhällets 

motståndsförmåga” 42. 

Man har även delat in begreppet informationskrigföring i tre områden: 

 

 Hot rörande informationsteknikens funktionssätt (IT-säkerhet) 

 Hot rörande informationens innehåll (underrättelsetjänst, psykologiska operationer) 

 Operationskonst för att kunna använda och samordna dessa hotformer i tid och rum. 

 

Den arbetsgrupp som tillsattes 1996 har kommit fram till att informationskrigföring  

”omfattar åtgärder för att komma åt, påverka eller utnyttja andra aktörers information och 

informationssystem samtidigt som man skyddar egen information och egna 

informationssystem. Ett viktigt inslag i informationskrigföringen är att påverka 

beslutsprocessen.”43 

Det anses också nödvändigt att följa utvecklingen av de hot och sårbarheter som 

informationskrigföring innebär och att i det fortsatta arbetet undersöka folkrättsliga frågor 

samt förutsättningar för internationell samverkan.44 

 I en senare proposition från år 2000 nämns begreppet IO. Det har inte ersatt 

informationskrigföring utan dessa används parallellt och regeringen anser att frågor inom 

detta område är fortsatt viktiga.45  Regeringen skriver också att USA är det land där 

utvecklingen av informationsskydd är mest påtaglig. 46 Man föreslår att ett IT-säkförband skall 

utvecklas i insatsorganisationen. 47  

 

2001 konstaterar FM att IO kommer vara en del i framtidens konflikter och att det bland 

tekniskt utvecklade stater anses innebära ett hot. 48 Den ökande digitaliseringen leder till att 

informationskrigföring kommer att kunna påverka alla delar av totalförsvaret och att det 

därför krävs en utveckling av denna förmåga på operativ och taktisk nivå, både nationellt och 

                                                
42 Regeringens proposition 1998/99:74, Förändrad omvärld – omdanat försvar, s. 98 
43 Regeringens proposition 1998/99:74, Förändrad omvärld – omdanat försvar, s.183 
44 Regeringens proposition 1998/99:74, Förändrad omvärld – omdanat försvar, s.182 
45 Regeringens propposition 1999/2000:30, Det nya försvaret, s.17-18 
46 Regeringens propposition 1999/2000:30, Det nya försvaret, s. 145 
47 Regeringens propposition 1999/2000:30, Det nya försvaret s. 50 
48 Försvarsmakten 2001, Årsrapport från perspektivplaneringen 2000-2001, s.21 
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internationellt.  Det anses också viktigt att utveckla förmågan och ledning av samordnade 

militära och politiska IO för att kunna verka mot en motståndares psykologiska plan.49    

I rapporten från perspektivplaneringen 2001 hänvisar FM till följande definition av IO: 

 

”Riktade och samordnade åtgärder till stöd för egna politiska och/eller militära mål genom att 

påverka eller utnyttja motståndarens eller annan utländsk aktörs information och/eller 

informationssystem. Det yttersta målet är att påverka det mänskliga beslutsfattandet.”50 

 

Som verkansmedel för IO nämner FM vilseledning, informationskampanjer, psykologisk 

krigföring eller att på olika sätt hindra en motståndare från att kunna nyttja sina 

informationssystem.51 

 

Samma år presenterar Försvarsberedningen sin syn på begreppen Informationsoperationer och 

Informationskrigföring. Man konstaterar att begreppet Informationskrigföring (IW) under 

1999 i allt större utsträckning har kommit att ersättas av begreppet Informationsoperationer 

(IO). 52 

IO beskrivs enligt följande:  

 

”Informationsoperationer är samlade och samordnande åtgärder i fred, kris och krig till stöd 

för politiska eller militära mål genom att påverka eller utnyttja motståndares eller annan 

utländsk aktörs information och informationssystem. Det kan ske genom att utnyttja egen 

information och egna informationssystem samtidigt som dessa måste skyddas. Det finns både 

offensiva och defensiva informationsoperationer. De kan genomföras i politiska, ekonomiska 

och militära sammanhang. Exempel på offensiva informationsoperationer är t.ex. 

informationskrigföring, massmediamanipulation, psykologisk krigföring och 

underrättelseverksamhet. Defensiva operationer är samordnade och samlade åtgärder 

avseende policy, operationer, personal och teknik för att skydda och försvara information, 

informationssystem och förmåga till rationellt beslutsfattande.”53 

 

                                                
49 Försvarsmakten 2001, Årsrapport från perspektivplaneringen 2000-2001, s. 124 
50 Försvarsmakten 2001, Årsrapport från perspektivplaneringen 2000-2001 - underbilaga 2, s.3 
51 Försvarsmakten 2001, Årstrapport från perspektiplaneirngen 2000-2001, s.22 
52 Försvarsberedningen, Ds 2001:14 ,Gränsöverskridande sårbarhet - gemensam säkerhet, S.119 
53 Försvarsberedningen, Ds 2001:14 ,Gränsöverskridande sårbarhet - gemensam säkerhet, S.119 
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I en senare rapport från samma år listas kompetens inom IO som ett behov. Den kompetens 

som behöver utvecklas är att kunna planera och delta i IO inom ramen för samordnade 

militära operationer. Här nämns också kunskap om informationssäkerhet och att kunna 

hantera information i kommunikationssyfte t.ex. psykologiks krigföring och telekrigföring.54 

 

Vad gäller Sverige och IO drar Försvarsberedningen slutsatsen att IO kan utgöra både ett 

säkerhetspolitiskt hot och ett hot mot svensk ekonomisk välfärdsutveckling. Det konstateras 

också att IO måste kunna användas som stöd för svensk säkerhetspolitik i likhet med andra 

politiska, ekonomiska och militära medel. Behovet av att nyttja IO inom ramen för FN-

verksamhet samt att undersöka hur IO förhåller sig till folkrätten belyses också. 55 

 

Regeringen förespråkar ett utbyte av begreppet informationskrigföring till det vidare 

begreppet informationsoperationer. 56 Det anses fortfarande finnas ett behov av kompetens 

inom IO och man betonar att det inte bara rör IT-säkerhet utan även telekrig och mer 

kommunikativa delar av IO som psykologisk krigföring.57 

Regeringen föreslår att FM skall fortsätta att utveckla ett IT-säkerhetsförband och även 

utveckla förmågan till IO hos andra typer av förband t.ex. telekrig.58 

 

År 2003 har FM utvecklat kunskaper om genomförande av IO och kommer att fortsätta med 

detta. Kompetenser inom området byggs upp och särskild vikt har lagts vid psykologiska 

operationer, vilseledning och informationstjänst.59 

 

Försvarsberedningen fortsätter att betrakta området IO som intressant och ytterligare en 

dimension att beakta i framtida konflikter. Det är också tydligt att IO inte längre i huvudsak 

ses som ett hot utan skulle även kunna utgöra en tillgång för den svenska säkerhetspolitiken.60  

Psykologisk krigföring nämns också i samband med IO som en okonventionell metod som 

kan påverka svensk säkerhet och svenska intressen. 61 

 

                                                
54 Försvarsberedningen, Ds 2001:44, Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering, s.130 
55 Försvarsberedningen, Ds 2001:14 ,Gränsöverskridande sårbarhet - gemensam säkerhet, s. 130 
56 Regeringens proposition 2001/02:10, Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, s. 132 
57 Regeringens proposition 2001/02:10, Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, s. 133-134 
58 Regeringens proposition 2001/02:10, Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, s.135 
59 Försvarsmakten 2003, Årsrapport från perspektivplaneringen 2002-2003 – underbilaga 6, s.15 
60 Försvarsberedningen, Ds 2003:8, Säkrare grannskap – osäker värld, s.45 
61 Försvarsberedningen, Ds 2007:46, Säkerhet i samverkan, s.13 
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I Regeringens proposition från 2004 framgår att FM skall upprätta en enhet för skydd mot IO 

samt utveckla ett Computer Emergency Rescue Team (CERT). Som verkansmedel för IO 

nämner regeringen psykologisk krigföring(PSYOPS), vilseledning, fysisk bekämpning, 

elektronisk krigföring och computer and network operations (CNO). Man anser inte att FM 

skall utveckla någon offensiv förmåga vad gäller CNO men däremot att FM bör ha förmåga 

att genomföra offensiv psyops inom ramen för internationella insatser.62 

 

År 2005 hävdar FM att det inom ramen för snabba och kortvariga insatser är viktigt att kunna 

verka på informationsarenan och att denna verkan bör innehålla psyops.63 

2007 skriver man i rapporten från perspektivplaneringen att insatsorganisationen skall 

innehålla en psyops-pluton.64 

 

FM har år 2008 publicerat en handbok för Informationsoperationer och i denna beskrivs 

konceptet IO med följande innebörd:  

 

”Med informationsoperationer koordineras verkan på informationsarenan genom att påverka 

data och information i syfte att påverka motståndarens eller andra aktörers agerade, samtidigt 

som egen verksamhet på informationsarenan skyddas.”65 

 

Verkansmedel för informationsoperationer utgörs av: 

 Psykologiska operationer, psyops. 

 Telekrigföring, Tk. 

 Dator- och nätverksoperationer, CNO. 

 Övrig signalkrigföring. 

 Fysisk bekämpning. 

 Information Assurance, IA. 

 Operationssekretess, OPSEC 

 Vilseledning.66 

 

                                                
62 Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, s. 75 
63 Försvarsmakten 2005, Rapport från perspektivstudien 2005, s.59 
64 Försvarsmakten 2007, Rapport från perspektivstudien 2007, s.37 
65 Försvarsmakten 2008, Handbok Informationsoperationer, s.14 
66 Försvarsmakten 2008, Handbok Informationsoperationer s. 28 
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Detta är FMs nuvarande definition av IO. Handbok Informationsoperationer från 2008 är den 

senaste publikationen inom detta område, och den som för närvarande används i 

organisationen. 

FM fortsätter under 2009 att utveckla vapen för informationsarenan och ser detta som en 

möjlighet att komplettera traditionella vapen t.ex. genom IT-angrepp eller påverkan genom 

psykologiska operationer.67  

I regeringens förslag på hur insatsorganisationen skall se ut 2014 finns ett IT-säkförband med 

ett CERT, en telekrigsbataljon samt en psyops-pluton.68 

Från och med FS16 (2008) bidrar Försvarsmakten med ett Tactical Psyops Team (TPT) till 

insatsen i Afghanistan.69 

Den psyopsenhet som nu finns vid Ledningsregementet, LedR, planeras år 2011 uppgå till en 

plutons storlek.70 I FMs budgetunderlaget för 2010 finns förslag på att en psyops-tropp ur 

denna pluton skall anmälas till internationella styrkeregister från och med 2011 och ha 

beredskap R90.71 

 

 

Sammanfattning avseende IO i Sverige 
Konceptet IO nämndes i Försvarsberedningens rapport 1999 och användes sedan i 

kombination med begreppet informationskrigföring. Sedan kom IO successivt att ersätta 

begreppet informationskrigföring. 

I propositionen från år 2002 föreslog regeringen att begreppet Informationskrigföring skulle 

ersättas med Informationsoperationer. 

FM definierade IO i sin rapport från perspektivplaneringen 2001 och definitionen löd då 

enligt följande: 

”Riktade och samordnade åtgärder till stöd för egna politiska och/eller militära mål genom att 

påverka eller utnyttja motståndarens eller annan utländsk aktörs information och/eller 

informationssystem. Det yttersta målet är att påverka det mänskliga beslutsfattandet.”72 

                                                
67 Försvarsmakten 2009, Rapport från perspektivstudien 2009, s.119 
68 Regeringens propposition 2008/09:140, Ett användbart försvar – försvarspolitisk position 2009 s.45 
69 Försvarsmakten 2009, Med flygblad och småprat som vapen, 
http://www.forsvarsmakten.se/Sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/I-Sverige/Ledningsregementet-LedR/11645/Med-
flygblad-och-smaprat-som-vapen/  
70 Försvarsmakten 2009, Budgetunderlag för 2010, s.21 
71 Försvarsmakten 2009, Budgetunderlag  för 2010, s.23 
72 Försvarsmakten 2001, Årsrapport från perspektivplaneringen 2000-2001 - underbilaga 2 s.3 
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I början av utvecklingen handlade IO mycket om skydd av de nya sårbarheter som uppstått i 

samband med den ökande tekniska utvecklingen. Detta har sedan övergått till att bl.a. handla 

om nya möjligheter att komplettera traditionella vapen samt hur detta kan användas 

internationellt. I den idag gällande beskrivningen av IO är syftet i slutändan att påverka en 

aktörs agerande samtidigt som egen verksamhet inom informationsarenan skyddas. I 

handboken för IO finns också reglerat vilka verkansmedel som används inom ramen för IO.  

Konceptet har alltså blivit tydligare och mer detaljerat med tiden och lett till förändringar i 

organisationen i form av uppbyggande av nya enheter och utvecklande av förmågor. Detta har 

bl.a. lett till att en handbok för IO tagits fram, den gavs ut år 2008 och har sedan dess använts 

i organisationen. Handboken beskriver IO enligt följande: 

”Med informationsoperationer koordineras verkan på informationsarenan genom att påverka 

data och information i syfte att påverka motståndarens eller andra aktörers agerade, samtidigt 

som egen verksamhet på informationsarenan skyddas.”73 

År 2009 stod det klart att det i insatsorganisationen ska finnas ett IT-säkerhetsförband med 

CERT, en telekrigsbataljon samt en psyops-pluton.  Internationellt sett har FM från och med 

FS16 bidragit med ett Tactical Psyops Team, TPT, i ISAF, Afghanistan. 

 

Försvarsmaktens Psyopsenhet 
Syftet med detta avsnitt är att studera och beskriva hur en av alla delar av konceptet IO har 

implementerats i Försvarsmakten, för att möjliggöra en diskussion kring hur teorin om lokal 

översättning av idéer stämmer med just detta fall.  

 

Försvarsmakten definierar psyops enligt följande: 

”Psyops är planerade aktiviteter som använder kommunikationsmetoder och andra medel 

riktade mot godkända målgrupper i syfte att påverka uppfattningar, inställningar och 

uppträdande för att uppnå egna politiska eller militära mål”74 

 

Försvarsmaktens Psyops-enhet planeras att 2011 uppgå till en plutons storlek. Den kommer då 

att bestå av 52 personer varav 19 civila.75 Organisationen ser ut på följande sätt: 

 

Ledning 

                                                
73 Försvarsmakten 2008, Handbok Informationsoperationer, s.14 
74 Försvarsmakten 2007, Grundsyn Info Ops, s.27 
75 Ledningsregementet 2009, organisationsskiss psyops 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-14   
Kd Ulrika Gustafsson  23 (31) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

I ledningsgruppen finns en chef och en ställföreträdande chef, militär tolk, teknisk chef, 

tekniker, kvartermästare och en stabsassistent. Samtliga av dessa är antingen officerare eller 

specialistofficerare.76 

 

Analysgrupp 

Analysgruppen ansvarar för analys av godkända målgrupper i insatsområdet.77 

Denna grupp består av åtta civila analytiker, två officerare och en specialistofficer.78 

 

3 x Tactical Psyops Team 

Dessa team kommunicerar med målgrupper och nyckelpersoner i det aktuella insatsområdet.79 

Det finns tre stycken TPT i organisationen och de består uteslutande av militär personal.80 

 

Produktutveckling 

Produktutvecklingsgruppen utvecklar budskap och produkter, t.ex. trycksaker.81 

I denna grupp ingår sex civila med befattningar som Art director, copywriter, tekniker och 

orginalare utöver dessa sex ingår en officer som leder gruppen.82 

 

Radiogrupp 

Radiogruppen kan via egen eller samarbetande radiokanal genomföra radiosändningar och 

även producera innehållet i dessa.83 

Radiogruppen består av 4 stycken civila befattningshavare och två militära chefer.84 

 

Sammanfattning av Psyops i Försvarsmakten 

Sammanfattningsvis kan om denna enhet sägas att den innehåller förmåga till analys av 

målgrupper samt förmåga att sända budskap till målgrupper, dels via olika typer av media 

men också genom direkt kommunikation. Enheten har också en stor andel civil personal.  

 

                                                
76 Ledningsregementet 2009, organisationsskiss psyops-pluton 
77 http://www.forsvarsmakten.se/ledr/Psykologiska-operationer/ 2010-05-10 
78 Ledningsregementet 2009, organisationsskiss psyops-pluton 
79 http://www.forsvarsmakten.se/ledr/Psykologiska-operationer/ 2010-05-10 
80 Ledningsregementet 2009, organisationsskiss psyops-pluton 
81 http://www.forsvarsmakten.se/ledr/Psykologiska-operationer/ 2010-05-10 
82 Ledningsregementet 2009, organisationsskiss psyops-pluton 
83 http://www.forsvarsmakten.se/ledr/Psykologiska-operationer/ 2010-05-10 
84 Ledningsregementet 2009, organisationsskiss psyops-pluton 
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10. Analys 
 

Trendsättare – trendföljare 
Enligt analysmodellen var det som skulle göras med detta begrepp att antingen påvisa eller 

omkullkasta antagandet om att USA är trendsättare och FM trendföljare. Som nämnts tidigare 

verkar detta förhållande rimligt med tanke på USAs inflytande och resurser. Då Sverige är ett 

Pfp-land och deltar i NATO-insatser utomlands bör det vara naturligt för FM att jämföra sig 

med andra NATO-nationer, i synnerhet USA, dels för att följa med i utvecklingen men också 

för att skaffa sig legitimitet i internationella sammanhang. Det har i empirin framkommit att 

konceptet IO dök upp tidigare i USA än i FM samt att FM sedan definierat IO på ett likartat 

sätt. USAs definition har ändrats efterhand som konceptet utvecklats. Detta gäller även FMs 

beskrivning av IO som från och med införandet av konceptet, hållit sig mycket lik den 

amerikanska. En annan indikator som stödjer mitt antagande är att det i det material som jag 

har studerat uttryckts att USA är ledande inom utvecklingen av IO, vilket visar att USA är en 

nation man har tittat på när detta område studerats. 

 

Tidigt koncept – sent koncept 
I USA definierades IO för första gången 1996, vilket är tidigare än 2001 då IO för första 

gången definierades i FM och kom att ersätta begreppet informationskrigföring. I USA hade 

man vid det här laget hunnit definiera IO en gång till och FMs definition från 2001 är mycket 

lik den amerikanska definitionen från 1998. 

Det amerikanska konceptet var, när FM definierade IO för första gången, inte speciellt 

detaljerat utan angav i stort sett bara vad som var syftet med IO. Senare har begreppet i USA 

blivit mer och mer detaljerat och konkret. Idag anges inte bara syftet utan även vilka 

verkansmedel som används inom ramen för IO. Denna utveckling syns även i FM, som 

inledningsvis hade en relativt öppen definition av IO för att sedan införa en definition som 

inte bara anger syfte utan även kompletteras med en lista över de verkansmedel som ingår i 

IO. Dessa verkansmedel är i princip desamma som i USA, vilket även det tyder på att det är 

den amerikanska idén FM anammat. När FM först snappade upp idén var den ett tidigt och 

abstrakt koncept. Istället för att utifrån den abstrakta idén utforma ett eget konkret koncept 

verkar det som att FM följt med i idéproducentens utveckling av konceptet och fortsatt att ta 

till sig dennes senare och mer detaljerade koncept. 
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Kopiering – översättning 
Vad gäller idén IO och hur konceptet definierats så finns stora likheter och de skillnader som 

finns är marginella. Definitionerna har fortsatt att vara lika under konceptets utveckling. Även 

de verkansmedel som angetts för IO är lika, alla verkansmedel som finns med i den 

amerikanska definitionen återfinns i FMs beskrivning av IO.  FM har dock angett några fler 

verkansmedel för IO. Även vad gäller implementeringen av konceptet i organisationen, där 

psyops-enheterna studerats finns många likheter. 

Den svenska psyops-enhetens analysgrupp kan jämföras med delar av en RSB. En RSB har 

ansvar för långsiktig analys av ett visst område men har också ett psyopskompani med 

resurser för målgruppsanalys, vilket är det en analysgrupp i Försvarsmakten sysslar med. 

TPT-grupper, som är den enhet som står för direkt kommunikation ute i ett insatsområde 

återfinns i både Sverige och USA och syftet med dessa verkar vara detsamma. I 4th PSYOP 

group finns en hel bataljon för ändamålet medan vi i Sverige har tre grupper, varav en insatt i 

utlandsstyrkan.  

Förmågan att sända budskap via olika typer av media är också något som finns i båda 

organisationer. I USA i form av en bataljon, understödd av flyg, med förmåga att sända radio 

och tv både från hemmaförbandet eller på plats i ett insatsområde. Bataljonen kan också ta 

fram tryckta produkter. I Sverige återfinns denna förmåga i form av en radiogrupp och en 

produktutvecklingsgrupp, de kan ta fram budskap och sedan sända dessa via radio eller 

tryckta produkter. Försvarsmakten har alltså utvecklat samma typ av förmågor men i en 

mindre skala.  

Av jämförelsen kan följande förmågor identifieras i båda organisationer: 

 Förmågan att analysera målgrupper d.v.s. de människor som kommunikation skall ske 

med under en insats.  

 Förmågan till direkt kommunikation. 

 Förmågan till kommunikation via media. 

 

Konceptet i både USA och FM är alltså att kunna identifiera och förstå de människor som 

kommunikation skall ske med och sedan kommunicera, antingen människa till människa eller 

via media. 

Av beskrivningen av hur konceptet har omsatts i organisation och verksamhet framkommer 

framförallt att den amerikanska psyops-enheten är betydligt större än den svenska, vilket 
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förefaller helt naturligt med tanke på storleksskillnaden mellan de båda försvarsmakterna i 

övrigt. Vad gäller storlek, resurser och kapacitet är skillnaden alltså stor däremot finns många 

likheter avseende förmågor och funktioner.  

 

En annan skillnad mellan organisationerna är den andel civil personal som anställts. I FMs 

psyops-pluton är 19 av 52 personer civila, i 4th PSYOP group är 36 perosner av 1536 civila. 

Alla civila i 4th PSYOP group är koncentrerade till analysförmågan och ingår i någon av de 

fyra RSB. I FM återfinns civil personal inom samtliga förmågor vid psyops-pluton. FM har 

alltså valt att anställa fler civila än vad som finns i den amerikanska organisationen och även 

att ha civil personal inom fler förmågor. 

I princip alla skillnader mellan FMs psyops och USAs psyops går att förklara med 

organisationernas olika förutsättningar. Där USA har en hel bataljon har FM tre grupper, att 

man i FM anställt en större andel civil personal skulle kunna förklaras med att man i USA i 

större utsträckning har nödvändig kompetens inom organisationen. Detta skulle kunna 

betraktas som att den översättning som skett har handlat om att bryta ner grundkonceptet till 

en minitayr och därmed också skära bort vissa delar som inte passar för FMs organisation och 

uppgifter. Group-nivå har helt enkelt brutits ner till plutonsnivå och därmed blir också vissa 

resurser som finns i det amerikanska konceptet irrelevanta, t.ex. flygunderstöd. Det är få 

enheter som har flyg som plutonsresurs. I USA finns bataljoner med ansvar för kontinuerlig 

analys av områden, FM har istället begränsat analysförmågan till ”analys av godkända 

målgrupper i insatsområdet” 85 d.v.s. det område där insats för tillfället sker.  

Det kan sägas att paketet i princip ser likadant ut och att innehållet har samma funktioner men 

i miniatyr. När enheterna är insatta finner jag det troligt att de ser väldigt lika ut eftersom de 

amerikanska enheterna inför insats sätts ihop av olika delar ur de olika bataljonerna. FM 

skickar helt enkelt en av sina tre TPT-grupper med stöd av de andra funktionerna. På fältet, 

eller snarare på de fält där FM kan tänkas närvara, ser detta förmodligen ganska likt ut medan 

det i hemlandet skiljer enormt i resurser och kapacitet. Att FMs psyopsenhet hittills har 

använts i konfliktområden och inte i vad som traditionellt sett kallas för krig är en faktor som 

troligen påverkar enhetens syn på sig själv och inställning till sina uppgifter.  D.v.s. även om 

uppfattningen av vad psyops är för något är densamma och de förmågor som finns är 

desamma så är det fullt möjligt att det finns en massa andra faktorer som påverkar hur exakt 

                                                
85 http://www.forsvarsmakten.se/ledr/Psykologiska-operationer/ 2010-05-10 
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implementeringen av en idé blir i förhållande till grundkonceptet, även om detta införs som ett 

färdigt paket. 

 

För att tydliggöra analysen av kopiering - översättning följer här en sammanfattning av de 

likheter och skillnader som har framkommit. 

 

Likheter 

 Definitioner – definitionerna av IO är mycket lika varandra och har varit det så länge 

konceptet funnits i FM. Även definitionerna av psyops är lika. 

 Verkansmedel – alla de verkansmedel som finns inom ramen för IO i USA återfinns 

också i FM, FM har dock lagt till tre stycken. 

 Förmågor – inom psyops-organisationen återfinns tre gemensamma förmågor; analys, 

kommunikation via media samt direkt kommunikation. 

 Både militär och civil personal – i båda psyops-organisationer finns utöver den 

militära personalen en andel civil personal. 

 

Skillnader 

 Storlek – Den amerikanska organisationen kring psyops är mycket större än psyops i 

FM. 

 Resurser – i USA har psyops-organisationen större resurser bl.a. har den tillgång till 

flyg och en bredare och mer långsiktig analysförmåga. 

 Andel civil personal – andelen civil personal är betydligt högre i FMs psyopsenhet än i 

4th PSYOP group. 

 

11. Slutsatser 
Utifrån min analys konstaterar jag att USA, i förhållande till FM är en trendsättare i fallet med 

IO som idé. Idén om IO tog objektiv form i USA 1996 och var alltså från och med detta 

spridningsbar. Något senare anammades den av FM som också uttryckt att USA är ledande 

inom området. 

Analysmodellens andra begrepp, trendsättare - trendföljare, är alltså applicerbar på USA – 

FM. 
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Vad gäller analysmodellens andra begrepp, tidigt koncept - sent koncept, kan sägas att 

FM, efter att man för första gången nämnde IO, har följt den amerikanska utvecklingen av 

konceptet. D.v.s. FM snappade upp konceptet i ett tidigt stadium, när det fortfarande var 

relativt abstrakt, men fortsatte sedan att följa trendsättarens utveckling av konceptet, som 

slutligen blivit ett färdigt paket. FM slutade alltså inte titta på trendsättaren när idén IO 

snappats upp, utan fortsatte att snappa upp senare och mer välutvecklade koncept. Det har 

gjort att detaljnivån på konceptet i FM hela tiden ökat och idag är det mycket likt det koncept 

som finns i USA. Slutsatsen här blir att FM snappat upp idén i ett tidigt och abstrakt skede 

men även i senare skeden då den blivit mer konkret. 

 

Vad gäller den sista punkten i analysmodellen så konstaterar jag att det har skett en 

översättning av konceptet IO men att det vid första anblicken är mycket likt det amerikanska 

konceptet. Rent definitions- och begreppsmässigt ligger FM inte långt ifrån kopiering av det 

amerikanska konceptet medan det i den del av organisationen som undersökts har funnits en 

högre grad av översättning. Rent numerärt och kapacitetsmässigt hade det heller inte varit 

möjligt att helt kopiera konceptet. Detta skulle kunna beskrivas som att IO har ungefär samma 

innebörd och syfte i FM som hos idéproducenten, det är också samma förmågor som anses 

nödvändiga här som där. Skillnaderna är att man för att uppnå detta organiserat sina enheter 

på ett något annorlunda sätt och efter sina egna förutsättningar. 

Min slutsats blir att det helt klart skett en översättning men dock en ganska låg grad av 

översättning. Att den skett är tydligt eftersom det i FM implementerade konceptet inte är 

identiskt med trendsättarens implementerade koncept. Så långt det är möjligt verkar FM dock 

ha bevarat konceptet. 

 

Jag drar slutsatsen att informationsoperationer kan utgöra ett exempel på idéspridning med 

utgångspunkt i nyinstitutionell teori om detta. Jag konstaterar också att det är det amerikanska 

konceptet FM anammat och att det har skett en lokal översättning när konceptet införts och 

implementerats i organisation och verksamhet. Denna översättning är dock inte speciellt stor 

utan skulle i huvudsak kunna ses som en helt oundviklig anpassning efter organisationens 

förutsättningar, som i sig skiljer sig betydligt från trendsättarens förutsättningar. 
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12. Avslutande reflektioner 
Ovan har jag besvarat mina frågeställningar, vilket var poängen med uppsatsen. I detta 

avslutande avsnitt följer några egna reflektioner kring resultatet. 

Att det är det amerikanska konceptet som anammats i FM är föga förvånande, det jag finner 

mer intressant är de skillnader och likheter som synts och syns i organisationen under 

konceptets utveckling. Den enhet i FM som varit föremål för denna studie är ännu i sin linda 

och alltså kan det inte sägas att implementeringen av denna del av IO är helt klar. Det innebär 

att frågan om i vilken utsträckning konceptet översatts och de likheter och skillnader som idag 

finns kan komma att ändras i takt med att utvecklingen av psyops i FM fortsätter. USA verkar 

dock vara en viktig aktör som FM hittills har tittat på under utvecklingen och därför verkar 

det troligt att det kommer att fortsätta så även i framtiden. 
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