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Under det nyligen avslutade kriget i Irak, 2003, har kriget inom den fjärde arenan, 
informationsoperationer, blivit påtaglig. Vilken kapacitet har Ryssland inom denna arena? 

Syftet med uppsatsen är att lägga en grund till fördjupad kunskap om ryska 
informationsoperationer, dels vad doktrinerna uttrycker men även praktiskt genomförande. 
Uppsatsen inleds med en analys av det första Tjetjenienkriget 1994 – 1996 och därefter 
militära doktrinen samt doktrinen om informationssäkerhet, båda undertecknade år 2000. 
Genom en analys av det andra Tjetjenienkriget, 1999 – , redovisas vilken ”Lessons Learned” 
som har skett mellan de två krigen via doktrinerna. I min påföljande diskussion och syntes
redovisas vilken kurs Ryssland har lagt ut för informationsoperationer. 

I arbetet utnyttjar jag en deskriptiv metod med induktiv slutledning. Beskriven teori, 
manöverteorin, samt analysverktyg, OODA-loopen, och de där dragna slutsatser kommer att 
utnyttjas i en diskussion om det resultat som min kvalitativa textanalys ger. I min diskussion 
svarar jag på ställda frågor och verifiera eller falsifierar de i utredningen ställda hypoteserna. 

Nyckelord: Informationsoperationer, Informationskrig, Information, Tjetjenienkrigen, 
Doktriner. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under senare år har det blivit allt tydligare hur konflikter och säkerhetspolitiska 
händelser som blir föremål för stor mediabevakning och informationsspridning 
påverkas. Följden av informationsspridningen kan leda till en oväntad 
händelseutveckling. Tv-bilderna från Mogadishu, oktober 1993, som visade hur en 
amerikansk soldat släpades genom gatorna, är ett exempel där hemmaopinionens 
reaktioner framtvingade ett slut på den pågående operationen föranlett av oönskad 
och icke kontrollerad spridning av information. Alliansens sätt att under Gulfkriget 
styra den information som släpptes, marinkårens träning av landstigning som 
aldrig genomfördes, är exempel på planerad och styrd information1. Hur påverkad 
ledningen för Irak blev är det ingen som vet, däremot vet man att tre divisioner av 
styrkorna i Kuwait omgrupperades till stränderna, trots egna omfattande sjö- och 
strandmineringar. 

Om motståndaren skall uppfylla vår vilja, måste vi försätta honom i ett läge, som är 
ogynnsammare än det offer som vi kräver av honom. --- (ej övergående) ---. Varje 
förändring i läget, som kan åstadkommas genom fortsatta krigshandlingar, måste 
leda till något än ogynnsammare, i varje fall måste det uppfattas så.2 
 
Ovanstående är grunden i en del av den militärteori som vi läste under kursen 
hösten 2001. Det är vid en närmare analys motståndarens, allt från den enskilda 
soldatens till befälhavarens, uppfattning som skall påverkas. Situationen behöver 
inte i realiteten vara på det sätt som den uppfattas. 

Redan idag utgör informationsoperationer den fjärde arenan3 i en framtida 
konflikt. Den fjärde arenan kommer att vara en faktor som måste beaktas för att ett 
avgörande ska kunna nås. 

Vid ett samtal om ämnen för C-uppsats med några kollegor på Högkvarteret 
(HKV) nämnde de bristen på samlad kunskap om ryska informationsoperationer, 
speciellt psykologiska operationer (PSYOPS), inom den svenska Försvarsmakten 
(FM). Kunskapen om västvärldens kapacitet inom området är ganska utbrett och 
väldokumenterat. Det är lätt att komma åt underlag där doktriner och strategier 
beskrivs, både för USA, som anses vara ledande inom området, och NATO. 

Öppna och tillgängliga källor om den ryska förmågan inom den fjärde arenan är 
begränsade. De källor som finns är dessutom ofta på ryska vilket gör att de av 
naturliga skäl är svåra för de flesta i Sverige att tillgodogöra sig. I västvärlden 

                                                 
1 Department of defence USA, Conduct of the Persian Gulf War, Final Report to Congress, Public Law 102-
25, April 2002, 77. Operationen kallades “Imminent Thunder” och var en medveten vilseledning från 
alliansens sida där media utnyttjades för att vilseleda den Irakiska sidan, detta har media haft starka 
synpunkter på senare. 
2 Carl von Clausewitz, Vom Kriege. Första boken, första kapitlet. Översättning av Hjalmar Mårtensson, m.fl. 
1991. Bonnier Fakta Bokförlaget AB, Stockholm. 
3 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, Fälth & Hässler, Värnamo 2002, 37. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2003-07-25 19100:2001 

Mj Ulf Forssberg  Sid 3 (52) 

 
finns det en välkänd källa, mr Timothy L. Thomas. Thomas är pensionerad 
överstelöjtnant från US Army, som nu tjänstgör vid Foreign Military Studies 
Office (FMSO), TRADOC4, i USA. 

I Sverige finns det ett fåtal duktiga personer inom ämnet. Generellt sett är 
kunskapen om och förmågan att genomföra informationsoperationer begränsad. 
Inom försvarsmakten finns ingen utvecklad funktion t ex kompetenscentrum. 
Däremot finns det tydliga direktiv från regeringen att FM ska ha förmåga inom 
detta område. I regleringsbrevet för år 2002 och 2003 är den första operativa 
förmåga som anges just förmågan inom informationsoperationer. 

Operativ förmåga i olika avseenden5 
För att kunna lösa ovanstående uppgifter6 skall Försvarsmakten ha följande 
operativa förmåga i olika avseenden. 
Vad avser uppgiften att försvara Sverige mot väpnat angrepp skall 
Försvarsmakten: 
- ha förmåga att möta olika former av informationsoperationer och därigenom 
bidra till samhällets totala motståndsförmåga, 

Vidare framgår att 
Kompetens om informationsoperationer7 
Kompetens inom informationsoperationer omfattar kunskaper om metoder för att 
kunna planera och genomföra informationsoperationer, bl.a. inom ramen för 
samordnade militära operationer. De olika delarna inom informationsoperationer 
utgörs bl.a. av informationskrigföring, där kunskap om informationssäkerhet 
ingår, liksom att kunna hantera information i kommunikationssyfte t.ex. 
psykologisk krigföring och telekrigföring. I syfte att kunna möta 
informationsoperationer och för att kunna verifiera de egna åtgärderna krävs god 
kunskap i hur informationsoperationer genomförs. 

Med anledning av detta pågår det ett antal arbeten med hur 
informationsoperationer ska handläggas i framtiden. Bland annat har FHS fått i 
uppdrag av FM att genomföra en treårig studie med syfte att utveckla, 
sammanställa och redovisa kunskap för Försvarsmaktens behov inom området 
PSYOPS, samt att utveckla metoder för PSYOPS. 

Med detta som bakgrund hoppas jag att min uppsats ska kunna bidra till och 
utveckla insikten om vilken kunskap och kapacitet vår mäktiga granne i öster 
besitter inom detta område. Rent logiskt borde Ryssland ha ett stort intresse av att 
bibehålla och vidareutveckla sin förmåga nu när deras tidigare överlägsna numerär 
av konventionella stridskrafter har reducerats. 

                                                 
4 Training and Doctrine Command. 
5 Regleringsbrev för budgetåret 2002 avseende Försvarsmakten, 12. 
6 Försvarsmakten skall lösa de uppgifter som framgår av förordningen (2000:555) med instruktion för 
Försvarsmakten. Vilket är de fyra huvuduppgifterna VA, TI, SS, II. 
7 Regeringskansliet, Försvarsdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2002 avseende Försvarsmakten, 14 
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I mitt arbete är det många som har stöttat mig på många olika sätt. Jag skulle 
särskilt vilja tacka. 
Avddir Fredrik Konnander och avddir Lars Ulfving för genomförd handledning. 
Övlt Johan Hägglund med kollega samt översättare ”AIR” på MUST. 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att lägga en grund till fördjupad kunskap om ryska 
informationsoperationer. En analys av gällande militär doktrin och doktrinen om 
informationssäkerhet8 visar den teoretiska grunden och vilken kurs Ryssland har 
lagt i den fjärde arenan. Ur en analys visa praktiska tillämpningar av 
informationsoperationer under Tjetjenienkrigen, 1994 – 1996 och 1999 – pågående 
samt vilken erfarenhetsanalys som skett mellan de två krigen. 

1.3 Problemformulering med frågeställningar 
Striderna inom den fjärde arenan blir i moderna konflikter allt tydligare, nu senast 
under kriget i Irak. Ryssland som sedan länge har haft inslag av vilseledning och 
överraskning i sina operationer, borde ha en väl utvecklad doktrin om hur detta ska 
utnyttjas. Dessutom är det nu tio år sedan informationen om omvärlden började 
strömma fritt in i det forna från omvärlden isolerade Sovjetunionen. 

Det finns naturligtvis ett problem i sig att göra denna undersökning då de ryska 
benämningarna skiljer sig från de i västvärlden vedertagna benämningarna 
avseende informationsoperationer. Detta leder mig in på funderingen om 
innebörden dessutom skiljer sig åt eller om det är olika benämningar för samma 
innebörd? 

2. Vilket medel/metod för informationsoperationer (PSYOPS) har Ryssland 
utnyttjat vid krigen i Tjetjenien? 

3. Vilken verkan/effekt har Ryssland haft av sina informationsoperationer 
(PSYOPS) vid krigen i Tjetjenien? 

4. Har krigen i Tjetjenien påverkat de senast skrivna doktrinerna? 
5. På vilket sätt ser Ryssland att en framtida konflikt kommer att innehålla 

informationsoperationer? 

1.4 Nyckelord 
Det finns ett stort antal vedertagna begrepp, informationsoperationer, EW, IW, 
PSYOPS etc. inom området informationsoperationer. Under mitt arbete kommer 
jag i möjligaste mån utnyttja svenska definitioner, i de fall det inte har varit 
möjligt så utnyttjar jag mig av amerikanska definitioner. Problemet med 
begreppen är att det inte finns någon svensk uppdaterad fastställd definition för 
dessa begrepp. Ämnesrelaterade begreppsdefinitioner som jag funnit tas upp i 
bilaga 2. 

                                                 
8 Den militära doktrinen och doktrinen om informationssäkerhet undertecknades under 2000. 
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Nedan redovisas det inbördes förhållandet mellan olika verksamheter inom 
informationsoperationer. Figuren ska ses som en utgångspunkt från vilken jag 
utnyttjar begreppen inom informationsoperationer under denna uppsats. 

The elements of information operations are not organizations. They are 
independent activities that, when taken together and synchronized constitute 
information operations. 
   Chefen 1.Information Operation Command, US9 
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FIGUR 1. REDOVISNING AV INBÖRDES FÖRHÅLLANDEN MELLAN BEGREPP INOM 

INFORMATIONSOPERATIONER.10 

Att notera är att psykologiska operationer kan genomföras på två olika platser. 
Den ”närstående verksamheten …” med perceptionsstyrning genomförs normalt 
på politisk nivå. Det är således verksamhet som planeras, genomförs och leds på 
denna nivå. Under offensiva informationsoperationer planeras, genomförs och leds 
PSYOPS normalt av militära funktioner. Likheten är dock att påverka psyket hos 
den utvalda målgruppen. Att notera är att det är likadant med övriga verksamheter. 
Offensiva och defensiva informationsoperationer har militär ledning, den 
närstående verksamheten leds av den politiska nivån. 

                                                 
9 Föreläsning av Col Micke McCarl vid studiebesök vid 1.IO command, Fort Belvoir, USA, 2003-03-28. 
Viktigt att framhålla är att detta är en arméfunktion och inte en JOINT-funktion. 
10 Författarens egen tolkning av olika handlingar som har analyserats 

Verksamhet med anknytning till underrättelsetjänst 

Samordning
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1.5 Antaganden och avgränsningar  

Antaganden 
• Uppsatsen vänder sig till den intresserade officeren som därför antas ha 

någon kunskap och insikt om informationsoperationer och dess 
ämnesområden. Exakta förklaringar av innebörd av vedertagna begrepp 
kommer inte att ske. 

• Läsaren antas ha kunskaper om västvärldens (läs USA/NATO) 
organisationer och deras förmåga till informationsoperationer. Om 
jämförelse görs mellan Ryssland och USA/NATO sker detta på enklaste 
sätt utan djupare beskrivning av de västliga metoderna. 

Avgränsningar 
• Informationsoperationer och underrättelsetjänst är två verksamhetsområden 

med nära anknytning och flera kopplingar till varandra. Trots detta kommer 
underrättelsetjänst inte att behandlas i denna uppsats mer än att kopplingen 
påtalas eller analyseras där så är befogat för den fortsatta utredningen. 

• Enligt ovanstående indelning kommer fokus att vara på offensiva 
informationsoperationer varför de övriga metoderna endast kommer att 
beröras då de varit tydligt framträdande. 

• En informationsoperation kan genomföras av ”reguljära förband” genom 
fysisk bekämpning av ledningsfunktioner. Denna typ av 
informationsoperationer kommer inte att behandlas djupare utan endast 
omnämnas då tydligt exempel på detta finns i min utredning. 

• Massförstörelsevapen i form av kärnvapen, radiologiska , biologiska och 
kemiska stridsmedel med dess förmåga till avskräckning och psykologisk 
påverkan kommer kort att omnämnas.  

• Det empiriska materialet till uppsatsen begränsas till perioden för de två 
Tjetjenienkrigen (1994-1996; 1999 – pågående) och perioden för de två 
doktrinerna som antogs år 2000. Jämförelser med tidigare doktriner för att 
se en utveckling av informationsoperationer före och efter det första kriget 
kommer inte att ske. 

• Vapen för påverkan på människan, s.k. psykotroniska vapen, kommer inte 
att utredas. 

• De informationsoperationer som studeras kommer i huvudsak ha en militär 
anknytning. 
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2 Teorianknytning och metod 

2.1 Manöverteorin 
Manöverteorins utnyttjande omfattar principer för hur moraliska11 och fysiska12 
faktorer ska utnyttjas för att uppnå fastställda mål då militära medel utnyttjas.13 

Manöverteorin ska motsvara kraven på att: 
• Kunna avgöra konflikten till egen fördel i komplexa dynamiska 

situationer, ofta under stor osäkerhet och tidspress, enskilt eller i 
samverkan med andra. 

• Fungera över hela konfliktskalan, på alla krigföringsnivåer, och skapa 
den flexibilitet och handlingskraft som krävs för att möta nya hot. 

• Överensstämma med sociala, kulturella och politiska värderingar14 

Manöverteorins utnyttjande eller användande syftar till att åstadkomma en 
systemchock15. Genom att utnyttja den indirekta metoden som tillskriver de 
moraliska och konceptuella faktorerna större betydelse än de fysiska i 
motståndarens krigföring kan detta uppnås. Innebörden är att man undviker 
konfrontation där motståndaren är stark och istället utnyttjar svagheter och kritiska 
sårbarheter. Förskjutningen ska vara såväl fysisk som psykologisk. Eftersom 
systemchock är syftet är strävan att ge känslan av förlorad handlingsfrihet inom 
främst den psykologiska sfären.16 

Nyckeln till framgång ligger i att motståndarens kritiska sårbarheter angrips. Dessa 
kan finnas tidigt eller uppstå tillfälligt och oväntat. Då det sker är det viktigt att 
kunna upptäcka dessa, samt att ta initiativet. Genom att utnyttja uppdragstaktik 
ökas möjligheterna. Kortare beslutskedja möjliggör snabbt agerande. Genom 
ständigt initiativtagande och ”små” avgöranden får motståndaren aldrig möjlighet 
att återskapa och utnyttja sin styrka. Vilket kan leda till ett direkt avgörande 
genom systemchock eller fortsatt kamp med gynnsammare styrkeförhållande. Den 
indirekta metoden ska i fysisk mening resultera i utnyttjandet av den väg som 
möter minst motstånd och i psykologisk mening är den minst förväntade. 
Liknelsen med en lök som man direkt angriper i kärnan istället för att skala bort 
lager efter lager är slående. En krigföring som riktar sig mot motståndarens moral 
och vilja (kärnan) kan vara både mer effektiv och stridsekonomisk än ett angrepp 
mot stridskrafter och andra fysiska resurser (skal efter skal).17 

                                                 
11 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 75. Vilja, ledarskap och värdegrund. 
12 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 75. Stridskrafter, personal och övriga resurser. 
13 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 76. 
14 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 76. 
15 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 81. Systemchock är en utveckling av den ryska iden om operativ 
chock, Udar. Udar betyder närmast slag, anfall eller stöt och kom i deras operationskonst att avse att man 
genom ett enda slag skulle försätta motståndaren ur stridbart skick. 
16 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 81 – 83, 85, 86, 90. 
17 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 81 – 83, 85, 86, 90 
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Kritik som kan framföras mot manöverteorin är: 

• En nation med stor krigsmakt är inte i samma behov som en mindre 
försvarsmakt att utnyttja manöverteorin. 

• Informationsoperationer är ett ”planeringsverktyg” som normalt planeras 
och leds från strategisk nivå. Planeringen omfattar såväl strategisk, operativ 
som taktisk nivå. En viktig del i manöverteorin är just möjligheten att 
tillämpa den på samtliga nivåer med uppdragstaktik vilket gör att den kan 
vara svår att tillämpa på informationsoperationer. Ryssarna utnyttjar inte 
uppdragstaktik, förutom på höga nivåer. För att detta ska vara möjligt finns 
det regelmässigt en representant från högre chef närvarande. 

• För att kunna identifiera motståndarens kritiska sårbarheter i förväg krävs 
tillgång till en väl fungerande underrättelsetjänst. Saknas denna kommer 
manöverteorin att mista sin tillämplighet då den enbart skulle förlita sig på 
tillfälligheter; att motståndaren i en konflikt blottar sin kritiska sårbarhet. 

2.1.1 Manöverteorins användbarhet 
Att utnyttja manöverteorin har både styrkor och svagheter. Å ena sidan är det 
utmärkande för just informationsoperationer att utnyttja den indirekta metoden 
med exempelvis angrepp på den psykologiska sfären. Å andra sidan förordas ett 
sätt att leda, uppdragstaktik, som klart strider mot tanken med ledningen av 
informationsoperationer. 

Manöverteorin går ut på att man ska undvika den direkta angreppsformen. Med 
stöd av informationsoperationer kommer man att kunna angripa även de enheter 
som normalt inte räknas som mål för ett indirekt angrepp. Ett angrepp kan rikta sig 
mot en styrka hos motståndaren, exempelvis en mekaniserad division. Angreppet 
ska då rikta sig mot styrkans mentala svaghet, i detta fall kanske moralen/viljan. 

Uppdragstaktik är det förordade ledningssättet i manöverteorin. Uppdragstaktiken 
bygger på att kunna utnyttja de tillfällen som uppstår vid framgång. 
Informationsoperationer är en långsiktig verksamhet som kräver noggrann 
planering, koordinering av insatsen och härrör till den strategiska nivån. 
Uppdragstaktik är inte ett normalt sätt att leda informationsoperationer. För 
informationsoperationer är det tvärtemot av största vikt att de är planerade och 
genomförs vid exakt rätt tidpunkt med rätt metod och mot noga utvalda 
målgrupper. 

En felaktigt genomförd informationsoperation kan få ödesdigra konsekvenser för 
den egna operationen. Motståndarens vilja till motstånd kan öka i stället för att 
brytas. Även detta talar mot att utnyttja uppdragstaktik. 

En väl genomförd informationsoperation kommer att stödja manöverteorins tankar 
om att angripa genom den indirekta metoden. Informationsoperationer påverkar 
uppfattningen att motstånd är lönlöst. 

Likheten mellan informationsoperationer och manöverteorin är slående. Den 
aktionsplan som planeras måste vara uppbyggd utifrån den målgruppsanalys som 
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man genomför, på så sätt understryks återigen den tydliga kopplingen mellan 
informationsoperationer och underrättelsetjänst. 

2.2 OODA-loopen 
I en stridssituation är det, vanligtvis, avgörande att vara först till verkan. Detta sker 
genom att förbruka minst tid från det att beslut tas om insats till dess att verkan 
levereras. Ett av de sätt man kan utnyttja för att korta tiden till en insats är att korta 
tiden för beslutsprocessen samt effektuering av fattade beslut. Genom en snabbare 
beslutsprocess skall motståndaren bringas att reagera på de vidtagna åtgärderna 
istället för att agera med egna åtgärder. Ett sätt att mäta detta är att utnyttja ett 
analysverktyg som kallas OODA-loopen. OODA-loopen har sitt ursprung från en 
amerikanske flygöversten Boyd18 som utifrån att värdera luftstrider i bl.a. Vietnam 
och Korea har kommit fram till detta analysverktyg. Verktyget innehåller fyra 
faser, Observation – Orientation – Decision – Action.19 

Processen inleds med att man gör en observation av sitt eget, sin omgivnings och 
motståndarens läge. Med gjord observation som grund fortsätter man skaffa sig en 
överblick/uppfattning om situationen. Efter genomförd bedömning tas beslut om 
åtgärder för att därefter agera i enlighet med fattade beslut. Processen startar 
därefter om med att observera vilka konsekvenser vidtagna åtgärder medför samt 
vad som ytterligare behöver ske och nästa varv i processen inleds.20 
Det är här tydligt att det inte bara är snabbheten till beslutet som är avgörande. 
Omsättande av beslutet till handling är minst lika viktigt och att det sker med ett 
högt tempo. Det är även av största vikt att försöka komma genom varje varv så 
snabbt som möjligt, så att ett vunnet övertag inte går förlorat.21 

Båda parterna i en konflikt strävar efter att komma först igenom processen för att 
mentalt utmanövrera motståndaren och därigenom komma innanför fiendens 
beslutscykel. För varje gång som man själv är snabbast genom OODA-loopen blir 
motståndarens åtgärder allt mer irrelevanta. Till slut blir fortsatt strid meningslös 
och/eller inte möjlig. Motståndaren kommer då att uppfatta sin situation som att 
det enda som finns att göra är att ge upp. 

OODA-loopen är framtagen för att värdera beslutsfattarens tid till agerande och 
inte en beslutsfattares möjlighet att få andra, exempelvis förband, att utföra fattat 
beslut. 

För att kunna värdera detta kan man på ett enkelt sätt komplettera processen med 
RUDE-loopen som beskriver de steg som behöver komplettera OODA-loopen för 
att den ska kunna utnyttjas på t ex arméförband. Dessutom ska ordningsföljden 
ändras till ODOA-loopen. Där Decide beskriver det bedömande som sker inför ett 

                                                 
18 W. Boyd, An essay on Winning and Loosing. Maxwell AFB, AL: Air University Library Document No.  
M-U 43947, Augusti 1987. 
19 Berndt Brehmer, ”Tid i det nya kriget”, Krigsvetenskaplig institution Försvarshögskolan, 2 
20 Berndt Brehmer, ”Tid i det nya kriget”, 2 
21 Berndt Brehmer, ”Tid i det nya kriget”, 3 
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beslut fattas. Orient beskriver de förflyttningar som behöver vidtas inför striden. 
Act blir själva RUDE-loopen.22 

RUDE-loopen innebär: 

Recive; motta en order. Den fysiska process som det innebär att motta en order. 
Ordern ska på något sätt förflyttas fysiskt från beslutsfattare till utförare, 
ordonnans eller digital överföring. 

Understand; mottagaren ska förstå ordern. 

Disseminate; den planering och parallellplanering som ständigt pågår under en 
beslutsprocess med order efter hand som man kan utföra. 

Execute; den del som omfattar soldatens faktiska rörelser, strid, verksamhet etc. 

Trots den del som omfattar RUDE-loopen kommer inte ett tekniskt systems 
friktioner att kunna värderas i en analys.23 

2.2.1 OODA-loopen som analysverktyg 
OODA-loopen handlar om att tillgodogöra sig den information som beslutsfattaren 
tar till sig för att fatta sina beslut och genomföra en insats. Det handlar hela tiden 
om att hantera information. 

OODA-loopen i dess unika form kan med svårigheter utnyttjas vid analys av 
Tjetjenienkrigen. Tjetjenienkrigen är till sin huvuddel en fråga om stridsituationer 
där beslutsfattaren inte utför fattade beslut. Med tillägget RUDE-loopen är den 
däremot tillämpbar som analysverktyg. 

Genom informationsoperationer kan man påverka samtliga delar av den process 
som ska ske innan en verkan sker på ett stridsfält. Även i en stridssituation kan 
man påverka möjligheten till att nå verkan. 

Informationsoperationer kommer inte enbart att förlänga tiden för beslutscykeln. 
Syftet kan likaväl vara att ge felaktiga underrättelser för att på så sätt undergräva 
förtroendet för ledningen som fattar felaktiga beslut. 

Väl fungerande informationsoperationer kommer att förlänga tiden för en 
motståndare att komma igenom samtliga steg i OODA-loopen genom att det 
tillförs någon typ av information som är irrelevant. 

Med informationsoperationer kan man även påverka överföringen av en order från 
beslutsfattare till utförare. Den som slutligen går att påverka är soldaten som ska 
trycka på avtryckaren, motsv. 

Ett angrepp med en indirekt verkan, enligt manöverteorin, kommer med största 
sannolikhet ge stor effekt på en motståndares beslutscykel, den beslutsprocess som 
har pågått måste avbrytas och omarbetas med ny ordergivning. Ett sådant angrepp 
kommer att påverka möjligheten att komma innanför motståndarens beslutscykel. 

                                                 
22 Berndt Brehmer, ”Tid i det nya kriget”, 3. 
23 Berndt Brehmer, ”Tid i det nya kriget”, 5. 
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En välriktad nätverksoperation med attack (CNA) mot en motståndares nätverk 
med syftet att begränsa tillgång till information, ge fel information eller för mycket 
information kommer att fördröja en motståndares möjlighet att ta sig igenom 
beslutscykeln. 

2.3 Vetenskaplig metod 
Jag kommer i mitt arbete utnyttja en deskriptiv metod med induktiv slutledning. 
Beskriven teori samt analysverktyg och de där dragna slutsatser kommer att 
utnyttjas i en diskussion om det resultat som min kvalitativa textanalys ger. I min 
diskussion kommer jag att verifiera eller falsifiera de i utredningen ställda 
hypoteser. Genom detta kommer resultaten att få en hög spårbarhet och bli väl 
prövat. 

För att få en bas att stå på inleder jag min utredning med att beskriva 
förhållningssättet till information som finns i Ryssland. Detta sker med stöd av 
samtal med personer som har god kunskap om förhållanden i Ryssland. Den 
inledande delen avslutar jag med att redovisa den ryska uppdelningen av det vi i 
väst benämner informationsoperationer samt hur dessa verksamheter värderas i 
Ryssland. Här kommer jag dessutom att utveckla några tankar kring 
massförstörelsevapen, Ryssland betraktar att effekten av väl genomförda 
informationsoperationer har samma effekt som massförstörelsevapen. 
Därefter beskriver jag kort bakgrunden till konflikten mellan Ryssland och 
Tjetjenien innan jag analyserar det första kriget i Tjetjenien 1994-1996. Fokus 
ligger på de informationsoperationer som har genomförts, med en särskild 
granskning av genomförda PSYOPS. Under mitt arbete kommer jag även att 
försöka identifiera vilka medel och metoder som utnyttjats. Analysen av det första 
kriget kommer att leda till ett antal slutsatser som kan visa på hur det skulle kunna 
påverka doktrinutvecklingen. Då jag analyserar krigen i Tjetjenien sker detta med 
en olikhetsmetod.24 Olikhetsmetoden innebär att jag i en likartad situation 
metodiskt analyserar de två Tjetjenienkrigen. Detta sker genom textanalys. 

Efter detta kommer jag att utreda de två doktrinerna för att se om de brister och 
framgångar som framkommit i det första kriget har införts i föreliggande 
handlingar. Därefter kommer jag att dra ett antal slutsatser om hur tillämpningen 
under kommande konflikter kommer att se ut vad avser utnyttjandet av 
informationsoperationer för rysk del. Beroende på utformningen av doktrinen är 
ambitionen att beskrivningen ska omfatta taktisk, operativ och strategisk nivå. Går 
inte det att utläsa ur doktrinerna kommer jag att utnyttja andra handlingar som stöd 
för detta. 

Som sista moment i utredningen kommer jag att bena upp det andra kriget i 
Tjetjenien 1999 – pågående för att på motsvarande sätt se hur informations-
operationer har utnyttjats, fortfarande med ett särskilt fokus på PSYOPS. 

                                                 
24 Conny Svenning, Metodboken, fjärde upplagan Lorentz Förlag, 2000, Eslöv, 153. 
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Den utredande delen avslutas med ett kort resonemang utifrån genomförd 
utredning och egen uppfattning om vilka konsekvenser som murens fall har haft på 
den nya staten Ryssland med ett demokratiskt25 statskick avseende 
informationshantering. Detta resonemang kommer att avslutas med att jag tar fram 
att antal hypoteser om hur det första Tjetjenienkriget (1994-1996) har påverkat 
utveckling av de senast framtagna doktrinerna, den ryska federationens militära 
doktrin och den ryska federationens doktrin om informationssäkerhet. 
I inledningen av min diskussion kommer jag att resonera kring mitt syfte med 
arbetet samt redogöra för svaren på mina frågor och bekräfta eller falsifiera mina 
hypoteser. Här kommer slutsatserna från mina teorier att utnyttjas för att 
genomföra diskussionen. 

Med denna diskussion som stöd kommer jag att genomföra några intervjuer med 
rysslandkunniga personer för att bredda och fördjupa min diskussion. 

Syntesen av mitt arbete blir att värdera, positivt respektive negativt, mina 
hypoteser och att fördjupa tidigare genomförd diskussion om ryssarna lever som 
de lär vad gäller informationsoperationer, främst PSYOPS. 

Avslutningsvis kommer jag att utveckla erhållna tankar och funderingar som jag 
har upptäckt och fått under arbetets gång, men själv inte kunnat utveckla, för att på 
så sätt rekommendera andra till fortsatt forskning/utveckling inom detta område. 

2.4 Kritik av källor och metod 
Under mitt arbete kommer jag i huvudsak att utnyttja mig av sekundär data26 då 
jag uteslutande utnyttjar mig av kvalitativ27 data genom textbehandling av 
information som andra har skrivit. Möjligheten för mig att utnyttja kvantitativ28 
och primär29 data har inte varit möjlig. Jag har inte genomfört några egna 
undersökningar med personer som deltagit i konflikten. Kvantitativ data har jag 
inte funnit någon. 

Problemet med valt ämne är, som tidigare påtalats, att finna källor som är 
oberoende av varandra. Dessutom finns det inga ”officiella publikationer” från det 
ryska försvarsdepartementet, generalstaben etc. med definitioner som motsvarar 
exempelvis JP 3-13. Avsaknaden av officiella definitioner innebär att de 
definitioner som finns är en blandning mellan industrins, akademiska, militära 
mm. Detta försvårar tolkningen av vad ryska informationsoperationer egentligen 
är. Den källa som jag vanligen har hamnat hos är Timothy L. Thomas. Thomas 
anses vara en av de kunnigaste på öppen information i västvärlden idag. Genom att 

                                                 
25 Jag väljer här att benämna det statsskick som infördes för demokrati även fast det är högst diskutabelt 
utifrån en västlig syn om begreppet demokrati med dess innebörd är uppfyllt. 
26 Data som är insamlad av annan. 
27 Fackterm för att understryka faktiska eller essentiella egenskaper t.ex. hos något som skall undersökas. 
Nationalencyklopedin, 2003-04-22, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=234207. Kvalitativa data 
kan inte kvantifieras. 
28 Fackterm för att understryka mätbara egenskaper t.ex. hos något som skall undersökas, 
Nationalencyklopedin, 2003-04-22, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=234257. 
29 Data som insamlas direkt från målgrupp. 
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konsultera andra kunniga personer eller skrivna alster hamnar man ofta tillbaka till 
Thomas. Jag har haft svårt att kompensera denna svaghet. De uppgifter han har, 
efterfrågan på honom som föreläsare och övriga hänvisningar till Thomas borde 
dock borga för en hög validitet i hans artiklar. 

Den absolut största delen av det material som jag har studerat har jag hämtat från 
Internet, vilket generellt sätt får ses som en källa med stora möjligheter att placera 
ut tvivelaktigt material. Min strävan har varit att utnyttja texter från vad man kan 
kalla etablerade institutioner och organisation30. Då jag har varit osäker på källans 
validitet har jag rådfrågat Thomas, Andrew Garfield31 med flera som anses vara 
framstående inom området. 

En odiskutabel svaghet är naturligtvis att jag inte behärskar ryska, vilket gör att jag 
uteslutande hamnar i sekundärdata. Huvuddelen av det underlag som jag utnyttjat 
är dessutom översatt först till engelska för att därefter tolkas av mig med risk för 
tolkningar som skiljer sig från originalspråkets budskap. 

Sidhänvisningar i mitt underlag hämtat från nätet redovisas som den sidan som 
dokumentet fått efter överföring till Word-dokument. Den ryska boken Aktuella 
problem inom informationskrigföringen har MUST översatt. Det underlag som jag 
hänvisar till är numrerat inom respektive kapitel. 

De källor som jag har genomfört diskussioner/samtal med bedömer jag som 
trovärdiga inom sitt område varför jag inte ytterliggare kommer att belägga 
påståenden från dessa personer som jag återger i min utredning. 

Totalt sett kommer det att vara svårt att uppnå en odiskutabel reliabilitet32 och 
validitet33 i arbetet. 

Den induktiva metod som jag kommer att utnyttja mig av innebär ett logiskt 
resonemang med allmänna slutsatser genom observation av enskilda fall. Risken 
med denna metod är att slutsatserna blir felaktiga trots att de fakta som presenteras 
är riktiga.34 

Deduktiv metod med slutledning ur allmänna lagar eller axiom samt abduktiv 
metod med slutledning ur premisser kommer inte utnyttjas då förutsättningarna för 
dessa inte är uppfyllda. 

2.5 Forskningsläget 
Inom Sverige finns inget tidigare sammanställt arbete inom detta område. I 
västvärlden är Thomas den ende som arbetar aktivt som öppen analytiker med 
ämnet. 
                                                 
30 Exempelvis Foreign Military Studies Office, US marine corps, Hudson Institute, Foreign Bureau of 
Information Sevice. 
31 Director, International Centre for Security Analysis (ICSA), King’s College, London and European 
Director, Terrorism Research Centre Washington DC 
32 Tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument och av måttenheten. Ejvegård Rolf, 
”Vetenskapliga tekniker”, Vetenskaplig metod, Andra upplagan, (Lund: Studentlitteratur 1996), 67. 
33 Mätning endast av de data som ska mätas. Ejvegård, Vetenskaplig metod, 69. 
34 Nationalencyklopedin, 2003-04-22, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=211251 
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3 Information i fred och krig samt doktriner 

3.1 Civilt och militärt förhållningssätt till utnyttjandet av 
information vid krig och andra verksamheter 

Jag ska inleda med några reflektioner kring det ryska förhållningssättet till 
information. Reflektionerna grundar sig framför allt på samtal med kk Christian 
Allerman och övlt Pär Blid på HKV. 

3.1.1 Statens utnyttjande av information i det ryska samhället 
Ryssland har varit, är och kommer med största sannolikhet att framöver vara en 
nation där befolkningen är van att leva under en ledare som styr landet med fast 
hand. Det ryska folket har aldrig levt i en demokrati utan har vant sig vid att leva 
under de förutsättningar som staten bestämmer. Det kommer sig av att staten, 
makten, i grund och botten aldrig har brytt sig om vilka umbäranden som 
befolkningen har fått utstå. Makten har helt enkelt utnyttjat de medel såväl fysiska 
som psykologiska som har varit nödvändiga för att få befolkningen dit den själv 
har velat, exempelvis genom bostadsbyggnad och informationsoperationer. 

Individens förhållande till makt är tydligt tvådelad. Att man kan dra fördelar av att 
besitta makt är för ryssen en självklarhet. De vinningar som kan göras för 
personlig del gör man, som om det vore en självklarhet. Individen utövar den 
mikromakt som han/hon kan göra för att dra de fördelar som är möjliga. Ställs det 
däremot krav på att ta ansvar finns det i allmänhet ingen som är beredd att ta det. 
Man tittar hellre ner i bordet. Genom denna inställning till makten ser ryssen det 
som en självklarhet att den politiska ledningen vidtar de åtgärder som den anser 
vara nödvändiga för att ”moder Ryssland” ska kunna utvecklas.  

För ryssens överlevnad är ett personligt nätverk med kontakter för byte av tjänster 
och varor en nödvändighet, som kan lösa de problem man ställs inför. Nätverket ska 
vara väl utbyggt i både horisontellt och vertikalt led. Genom rätt kontakter och 
handtryckningar löser sig de problem som individen ställs inför. Bland det värsta 
som kan hända är att deporteras, vanligt förr, till en annan del av Ryssland där man 
i varje fall inledningsvis står utan ett nätverk. 

Hur utövas makten idag av den högsta politiska ledningen? Putin har under de 
senaste åren stärkt sin maktposition. Inom informationsområdet har de tidigare 
icke statliga mediakanalerna återtagits under statlig kontroll. Exempelvis har 
oligarken Boris Beresovskij fråntagits makten över NTV35 och lever våren 2003 i 
frivillig men nödvändig exil i London. De mäktiga som idag verkar inom 
mediavärlden, oligarkerna, verkar på villkor från den högsta ledningen. Detta 
innebär att idag är mediabilden i Moskva statsstyrd. Sker något på ett sätt som inte 
gillas av den politiska ledningen vidtas åtgärder för att ställa saken till rätta. 

Boris Jordan, amerikansk medborgare, som var chef för NTV och ansvarig för 
mediabevakningen av teaterdramat i Moskva hösten 2002 har efter denna 
                                                 
35 Ryskt TV-bolag i Moskva. 
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bevakning avskedats. Även detta kan ses som ett försök till att stärka kontrollen 
över massmedia.36 Det som skedde under detta drama kan liknas vid en västlig 
mediabevakning av händelsen och skeendet runt omkring, inklusive närbilder av 
insatser på ett sätt som tidigare inte var vanligt förekommande. Efter denna 
händelse framträdde Putin och beklagade den tragedi som hänt. Det intressanta är 
dock att det typiskt ryska sättet att se på problemet inte var hur många det var som 
hade dött utan hur många som hade överlevt. Putins uttalande var å ena sidan ett 
budskap till väst att det är beklagligt med offer, medan den andra sidan av Putins 
Janusansikte37 till den egna befolkningen sa att insatser kräver offer och se hur 
många som faktiskt överlevt.38 

Det är tydligt att Putin lagt ut kursen mot en ”kontrollerbar demokrati”. Det 
Sovjetiska arvet håller på att väckas upp inom flera områden, däribland skolan. 
Från år 2002 har det införts ett nytt ämne, ”Stora fosterländska krigets historia”39. 
Syftet är fostran och patriotism. Ämnesinnehållet är en del strängt ransonerade 
sanningar, en mängd förtiganden och ibland även falsarier. De ansvariga förklarar 
”att det finns ingen sanning som kan tillåtas skymma bort storheten i folkets 
bedrift”.40 

Praktiskt taget alla radio och tv-kanaler står nu våren 2003 under statlig kontroll. 
Massmedia är insatta i vilka sanningar de får respektive inte får sprida. Vid tv-
kanalerna finns det så kallade samhällsråd som har till uppgift att se till att inget 
omoraliskt sänds. Den militära censuren har återuppstått med namnet 
massmediernas informationssäkerhetstjänst under försvarsministeriet.41 

3.1.2 Utnyttjandet av information inom de väpnade styrkorna 
I den ryska krigföringen har alltid insikten att manipulera information till sin egen 
fördel varit en självklarhet. Detta har framförallt skett genom vilseledning på olika 
sätt. Utnyttjandet av maskirovka42 är känt världen över som något vanligt 
förekommande i den ryska krigskonsten. En av de grundläggande principerna som 
framhålls som den viktigaste i krigskonsten är överraskning43.  

                                                 
36 Sharon LaFraniere, Russia Fires TV Network Head, online, Washington Post, 1.18.03, hämtad 2003-04-24. 
http://www.ncsj.org/AuxPages/011803NTV.shtml  
37 Huvud med två ansikten vända från varandra föreställande den romerske guden Janus överfört om 
dubbelnatur e.d. 2003-01-23 Källa Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O198174  
38 Ovanstående kapitel är en sammanfattning av den intervju som genomförts med Kk Christian Allerman, STRA 
PLANS PLAN HKV. Marinattaché i Moskva 1/7-99 till 1/7-02. 
39 Rysk allmängiltig beteckning på det andra världskriget. 
40 Waxberg Arkadij, “Sanningens tid är förbi i Ryssland”, Svenska dagbladet, 2002-11-14, Under strecket, 7. 
41 Waxberg Arkadij, “Sanningens tid är förbi i Ryssland”, Svenska dagbladet, 2002-11-14, Under strecket, 7. 
42 Definition, ”Konsten att säkerställa framgång i strid, bestående av ett komplex av åtgärder för att vilseleda 
avseende läge och stridsvärde hos förband och objekt och stridsplaner…” Lars Ulfving, Den stora 
maskeraden, Försvarshögskolan, Stockholm 2000, 63. (Definition ur sovjetisk militärencyklopedi). 
43 Definition, ”Krigskonstens viktigaste princip, som består i för motståndaren oväntat handlingssätt; vilket 
bidrar till framgång i strid, operationer och krig såväl genom val av tidpunkt, form, och metod för 
stridshandlingar; och som medger att strid genomförs när motståndaren är som minst förberedd på försvar , 
och därmed paralyserar hans vilja till fortsatt, organiserat motstånd…” Lars Ulfving, Den stora maskeraden, 
Försvarshögskolan, Stockholm 2000, 57. (Definition ur sovjetisk militärencyklopedi). 
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Det som skiljer sig tydligt från väst är den indelning av informationsoperationer 
som görs. Dels finns det en humanistisk sida, dels en teknisk. Detta blir tydligt då 
man tittar på utbildningen av officerare på högre nivå, den ryska 
Generalstabsakademin. Den institutionella indelningen vid denna skola skiljer sig 
från den indelning som vanligen återfinns i väst. 

Tre av institutionerna har med informationsoperationer att göra: 

• Institutionen för underrättelsetjänst och psykologiska studier. 
• Institutionen för radioelektronisk krigföring. 
• Institutionen för militärhumanistiska vetenskaper. 

Enligt rysk uppfattning måste man känna motståndaren genom en bred 
underrättelseinhämtning innan en psykologisk operation kan sättas in. Inom den 
radioelektroniska krigföringen studeras de delar av informationsoperationer som 
har med utnyttjandet av teknik att göra. I de militärhumanistiska vetenskaperna 
utbildas idag chefer i uppfostringsfrågor, det som igår kallades ”politruker”, 
sampoliter. Vid denna institution studeras geopolitik (anses vara mycket viktigt), 
statsskick, sociologi, psykologi, informationspsykologi mm. Dessa officerare, ofta 
i befattning som ställföreträdande chef, har ansvaret för att genomföra den 
psykologiska insatsen i en strid. Detta sker genom att: 

• Stärka den egna moralen bland chefer och soldater 
• Bryta moralen bland motståndarens chefer och soldater. 
• Påverka tredje part, exempelvis civilbefolkningen inom området som 

striden ska ske i, så att de stöttar de egna trupperna och motarbetar 
motståndaren. 

Den ryska uppfattningen om tid gör dessutom att saker får ta den tid det tar. Man 
planerar de åtgärder som behöver vidtas i god tid för att på så sätt kunna få den 
effekt man önskar. 

Som tidigare nämnts är det väl känt att den ryska krigsmakten utnyttjar 
maskirovka. Indelningen är här tydlig. På taktisk nivå44 får inte självpåtagen 
planering och genomförande av informationsoperationer förekomma. Den 
operativa nivån skall planera in vilseledning i sina operationer. På den 
militärstrategiska nivån planeras hur de ”psykologiska förberedelserna av 
operationsområdet ska ske”. Här planeras den verksamhet som beskrivs i 
ovanstående text och som genomförs av stf chef i uppfostringsfrågor. Även 
fortsättningsvis kommer maskirovka med informationsoperationer vara en 
självklarhet i planläggningen för framtida konflikter. Motsvarigheten till den 
integrerade planeringen av informationsoperationer som genomförs i USA enligt 
JP 3-13 finns inte i rysk operativ planering. De inom informationsoperationer 
ingående funktionerna som vilseledning, telekrig och PSYOP ingår dock som 
naturliga delar i den operativa planeringsmetodiken och operationskonsten.45 

                                                 
44 Taktisk nivå är division och lägre, Operativ nivå är och armé, Frontgrupp och front är militärstrategisk. 
45 Ovanstående kapitel är en sammanfattning av samtal med övlt Pär Blid, HKV, elev vid den ryska 
Generalstabsakademin 1999-2001. 
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3.1.3 Rysk värdering och definition av informationsoperationer 
Det är tydligt att informationsoperationer anses vara ett stort och reellt hot. Rysk 
planering likställer vapnet med massförstörelsevapen. Beroende på hur 
massförstörelsevapen används för bekämpning av trupp och objekt delas de in i 
fyra grupper: fysiska46, kemiska47, biologiska48 eller sociala49.50 

Den mentala delen av de sociala massförstörelsevapen är inget annat än 
informationspåverkan som förverkligas med hjälp av informationsvapen. Här 
avdelar man två typer av informationskamper: den informationstekniska och den 
informationspsykologiska. Den informationstekniska kampen utgörs de främsta 
målen av informationstekniska system51, som bekämpas med hjälp av medel för 
programmeringsmatematisk påverkan52. Den informationspsykologiska kampen 
utgörs målen av psyket hos de Väpnade styrkornas personal, specialtjänsterna och 
den motsatta sidans befolkning; system för att forma den allmänna meningen och 
beslutsfattandet53.54 

Även internationellt intar informationsvapen en plats bland massförstörelsevapen 
enligt givna bestämmelser55 om massförstörelsevapen av FN-kommissionen 1948. 
Särskilt om informationsvapen besitter militära tillämpningsmöjligheter på 
strategisk skala och ger upphov till påföljder ”jämförbara med atombombens 
ödeläggande verkan…”. Kemiska, bakteriologiska (biologiska) och geofysiska 
vapen är förbjudna enligt internationella överenskommelser. Kärnvapen, 
kvasinukleära (radiologiska) och genetiska vapen är praktiskt taget omöjliga att 
använda på grund av deras extremt farliga konsekvenser för mänskligheten. Om 

                                                 
46 Till gruppen fysiska vapen hör alla sådana vapen som grundar sig på sprängprincipen, kärnvapen och den 
synnerligen vida ammunitionskategorin som bygger på sprängmedel, partiklar och strålning 
47 Kemiska stridsmedel bygger på användandet av toxiska, (allmängiftiga, nervförlamande, hudfrätande o.dyl.) 
kemikalier, (giftiga ämnen). 
48 De bakteriologiska (biologiska) stridsmedlen är en typ av massförstörelsevapen, med förmågan att utlösa 
massepidemier eller människors, djurs och växtlighets undergång med hjälp av bakteriologiska (biologiska) 
agenser. 
49 Det har visat sig viktigt att dela in den sociala inverkan i en materiel (påverkan på levnadsvillkoren samt på 
statens, befolkningens och truppernas existens) och en mental (allt, som påverkar ett folks, en nationalitets 
eller ett kollektivs mentala klimat, dess mentala arv, dess hundraåriga traditioner och dess intellektuella 
potential och skaparkraft) del. 
50, V. F Prokofjev, ”Informationsvapnet som massförstörelsevapen”, Alexander Ivanovitj Gurov, Red., 
Aktuella problem inom informationskrigföringen, (Moskva: Moskvas statliga skogsuniversitets förlag), 1999, 
2. Förf. är kandidat i teknisk vetenskap, vetenskaplig expert. 
51 Sambandssystem, telekommunikationssystem, radioelektroniska medel osv. 
52 Virus, specialanläggningar, störningar osv. 
53 Egenskaper hos vapen kan vara; Traditionella metoder desinformation, understrykande av positiva sidors, 
verksamheters, problem och förtigande om negativa, växling mellan sann och falsk information osv. Icke 
traditionella metoder, informationsteknologier med högeffektiv påverkan på massans psyke; psykotroniska 
vapen, ekstrasensorisk perception, telepati, klärvoajans, psykokinesi och telekinesi. 
54 V. F Prokofjev, ”Informationsvapnet som massförstörelsevapen”, 2. 
55 ”Vapen avsedda för massförstörelse måste ges en definition som innefattar atomvapen som verkar genom 
explosion, vapen som verkar med hjälp av radioaktiva material, kemiska och biologiska bekämpningsmedel 
och allehanda andra vapen som kommer att uppfinnas i framtiden, som besitter egenskaper vars förstörande 
verkan liknar en atombombs och andra typer av vapens som räknats upp ovan.” (FN-deklarationer S3/32 från 
1.12.1948) 
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man betraktar ovanstående återstår i den relativt vida sfären av 
massförstörelsevapen endast informationsvapen.56 

Beskaffenheten hos det nederlag som åstadkoms med informationsvapen skiljer sig 
i grunden från alla andra typer av massförstörelsevapen. Det är den icke-dödande 
egenskapen, valbarheten samt möjligheterna att dölja bekämpningen, som i 
kombination med användandets storskalighet, gör att informationsvapen är att 
föredra framför vilket annat existerande eller hypotetiskt massförstörelsevapen 
som helst. 
Det är endast informationsvapen och deras förgrening – psykofysiska vapen – som 
har reella perspektiv på ett brett användningsområde, vilket redan nu håller på att 
bli ett påtagligt faktum. 
I fråga om bekämpningsförmågans karaktär har inte informationsvapen någon 
motsvarighet, ty de är förmögna att uppnå krigets (konfliktens, tvistens) mål till 
priset av omformning av människornas medvetande och beteende i den riktning 
som är nödvändig för den anfallande sidan, samtidigt som de bevarar de 
materiella värdena, folket och naturen. 57 

Detta går väl i takt med den amerikanska synen: 

Vår uppfattning är den att information är nu den viktigaste maktfaktorn på grund 
av att den är anpassningsbar. Möjligheten till att omvandla kraften i 
informationen är vad som gör den användbar i rådande politiska situation.58 

Informationsvapen kan vara särskilt effektiva mot ett land med sociala spänningar, 
mellanstatliga, regionala eller klassbetonade konflikter. På kort tid kan de orsaka 
massoroligheter, panik, och pogromer59 samt destabilisera den politiska 
situationen. I längden tvingas landet att kapitulera innan aggressionerna ägt rum. 
Detta kan ske utan att använda ödeläggande typer av vapen i stor utsträckning, till 
och med utan att folket inser faktum om anfallet som sådant.60 

Informationsvapen förvandlas till det viktigaste hotet mot landets nationella 
säkerhet, och särskilt Rysslands, om man beaktar den krisartade och 
”sprängfarliga” situation som har utvecklats (och inte utan hjälp av det här 
vapnet) i alla vitala sfärer i vårt Fosterland.61 

I den ryska terminologin motsvarar det västliga begreppet informationsoperationer 
närmast av begreppet informationskrigföring. 

                                                 
56 V. F Prokofjev, Informationsvapnet som massförstörelsevapen, 5. 
57 V. F Prokofjev, Informationsvapnet som massförstörelsevapen, 5 
58 Joint Command Control and Information Warfare Staff at the Joint Forces Staff College, INFORMATION 
OPERATIONS: The Hard Reality of Soft Power, Joint Forces Staff College, 9. 
59 Våldsam och blodig judeförföljelse, vanlig i Ryssland före revolutionen 1917 med tiotusentals offer. 2003-
04-16 Källa Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=284772. 
60 V. F Prokofjev, Informationsvapnet som massförstörelsevapen, 5 
61 V. F Prokofjev, Informationsvapnet som massförstörelsevapen, 6 
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The term Information war can be understood as the complex of the measures and 
situations to gain information superiority over potential or real enemy.62 

Admiral (ret) V S Pirumov 

En stor skillnad mellan öst och väst är avsaknaden av en offentlig definition av 
informationsoperationer. Det ryska försvarsdepartementet ger inte ut några 
officiella öppna handlingar med definitioner på motsvarande sätt som väst gör, 
exempelvis JP 3-13. Däremot finns det definitioner som är gjorda av personer som 
får anses som välinitierade i området. 

Den ovanför citerade V S Pirumov anses vara en av de ledande inom området. 
Pirumov var tidigare instruktör inom elektronisk krigföring samt var 1998 
vetenskaplig rådgivare åt presidenten.63 

Han definierar informationskrigföring som följer: 

‘Information warfare’ is a new form of battle of two or more sides which consists 
of the goal-oriented use of special means and methods of influencing the enemy's 
information resource, and also of protecting one's own information resource, in 
order to achieve assigned goals. An information resource [emphasis added by 
author] is understood to be information which is gathered and stored during the 
development of science, practical human activity and the operation of special 
organizations or devices for the collection, processing and presentation of 
information saved magnetically or in any other form which assures its delivery in 
time and space to its consumers in order to solve scientific, manufacturing or 
management tasks. 64 

Utav ovanstående framgår att informationskrig pågår i fred som krig, detta 
förstärks dessutom av att Pirumov ger en särskild definition för krig. 

‘Information warfare’ in operations (combat actions)" is the aggregate of all the 
coordinated measures and actions of troops conducted according to a single plan 
in order to gain or maintain an information advantage over the enemy during the 
preparation or conduct of operations (combat actions). An information advantage 
[emphasis added by author] assumes that one's own troop and weapon command 
and control components are informed to a greater degree than are those of the 
enemy, that they possess more complete, detailed, accurate and timely 
information than does the enemy, and that the condition and capabilities of one's 
own command and control system make it possible to actualize this advantage in 
combat actions of troops (forces).65 

                                                 
62 LtCol Jorma Saarelainen, FNDC Dept of Opertional Art and Tactics, föreläsning om Information warfare-A 
russian view. Studiebesök av operativ profilering v.250. 
63 Thomas, “Dialectical Versus Empirical Thinking: Ten Key Elements of the Russian Understanding of 
Information Operations”, The Journal of Slavic Military Studies, Vol. 11, No 1 (March 1998), 44 
64 Thomas, “Dialectical Versus Empirical”, 44. 
65 Thomas, “Dialectical Versus Empirical”, 44-45. 
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En indelning som finns under informationskrig ser ut som följer:66 

Enligt rysk terminologi är informationsoperationer en oberoende typ av militär 
aktivitet. Strategiska och taktiska mål för rysk informationskrigföring är att: 

• reducera den egna osäkerheten, 
• desorganisera motståndaren, 
• skydda egen och förstöra motståndarens information, 
• modifiera motståndarens beteende eller skicka felaktiga signaler i hans 

system samt 
• att utöva kontroll över motståndarens informationsresurser och utnyttja 

dem till egen fördel. 

Enligt den ryska synen måste informationsresurser skyddas på motsvarande 
sätt som kärnvapen. Därutöver kan informationskrigföring upphäva pariteten 
mellan stater samt rubba en stats psykologiska stabilitet och därigenom 
påverka politiska beslut. Enligt det ryska synsättet är psykologiska aspekter, 
vilseledning och fysisk förstöring lika viktiga element som själva 
”cyberkriget”.67 

Den breda bild av IO som de har återspeglas även i olika begrepp som finns för 
”informationsoperationer”68: 

• Informationskrig  (informatsionnaja vojna) 
• Försvar mot informationskrig (informatsionnoje protivoborstvo) 
• Informationspsykologiskt krig (informatsionno psihologitsheskaja vojna) 
• Försvar mot Informations- 

psykologiskt krig  (informatsionno psihologitsheskaja protivoborstvo) 
• Informationssäkerhet (informatsionnaja bezopasnost) 
• Informationskamp  (informatsionnaja borba) 
• Ledningskrigföring  (elektrono komandnaja vojna) 

                                                 
66 Saarelainen, föreläsning om Information warfare-A russian view. 
67 Wilhem Unge, Jakob Hedenskog, ”Operativ förmåga ett slag i luften”, Framsyn 4-2001,FHS/FOI, 16. 
68 Saarelainen, föreläsning om Information warfare-A russian view. 
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Det jag finner särskilt intressant är det informationspsykologiska kriget. Under 
detta finns det en indelning som ger en fingervisning om vad det omfattar: 

A. Military patriotic education of the population of the country. 
B. The moral psychological preparation of personnel of one's own armed forces. 
C. Psychological operations against the population and personnel of the armed 
forces of a country designated as a potential enemy.69 

3.1.4 Slutsatser 
Hanteringen av rysk massmedia under senare år tyder på att det finns en tydlig 
vilja och ambition att åter skaffa sig kontroll över radio, tv och press. 

Den ryska indelningen tyder på en annan syn på informationsoperationer vilket gör 
det svårt att värdera deras sätt att utnyttja informationsoperationer. Detta förstärks 
av avsaknaden av officiella definitioner. 

Det som idag kallas den nya arenan informationsoperationer har den ryska 
krigsmakten genom vilseledning och överraskning sedan lång tid tillbaka utnyttjat 
vilket gör deras indelning naturlig på sitt sätt.  

Tydligt är att för Ryssland är det inte enbart en fråga om en teknisk verksamhet 
utan det är i lika stor grad en fråga om att kunna påverka individens sinnen. 

Informationspsykologiskt krig omfattar en bredare verksamhet än den verksamhet 
som går under benämningen PSYOPS i väst med dels de traditionella metoderna 
inom PSYOPS samt de icke traditionella metoderna. Informationsteknologier med 
högeffektiv påverkan på massans psyke; psykotroniska vapen, ekstrasensorisk 
perception, telepati, klärvoajans70, psykokinesi71 och telekinesi72. 

Precis som i väst planeras informationsoperationer på en hög nivå. Kravet på att en 
operation skall innehålla verksamhet inom den fjärde arenan är tydligare. 

Det ryska synsättet på informationsoperationer gör detta till ett utmärkt vapen för 
att komma innanför motståndarens OODA-loop samt den indirekta 
angreppsformen som man kan uppnå med informationsoperationer. 

Det ryska synsättet gör det sannolikt att det kommer att ske kraftfulla åtgärder för 
att utveckla sin förmåga inom informationsoperationer såväl defensivt som 
offensivt. En operation utan planerade informationsoperationer är inte sannolikt i 
en framtida konflikt. 

                                                 
69 Thomas, Russian “Views on Information-Based Warfare”, Airpower Journal Special Edition 1996, 34, 
70 Uppfattande av händelser, föremål och aspekter på verkligheten utan sinnenas förmedlan, NE 2003-04-24 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=226818  
71 Vissa människors påstådda förmåga att med blotta tanken eller avsikten kunna påverka sin fysiska 
omgivning, NE 2003-04-24 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=288232  
72 Äldre benämning på psykokinesi 
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3.2 Bakgrund till krigen mellan Tjetjenien och Ryssland 
Konflikten har sin bakgrund i sedan 1800-talet återkommande motsättningar 
mellan det muslimska tjetjenska folket och Rysslands centrum. Konflikten har 
präglats av brutala övergrepp, straffexpeditioner mm som redan då enade folket 
mot den ryska överhögheten. 

Dagens konflikt grundar sig på två orsaker. Olja och viljan att bevara rysk 
territoriell integritet. Den främsta orsaken är att behålla den territoriella 
integriteten.73 

Oljan som Ryssland utvinner i Kaspiska havet har tidigare transporterats genom 
Tjetjenien i rörledning till Svarta havet för vidare transport med sjöfart. Dessa 
rörledningar är idag tomma. Ryssland har byggt ny rörledning runt Tjetjenien. I 
Tjetjenien finns några av de största ryska raffinaderierna, idag sönderskjutna. 

I Ryssland ser man på konflikten som ett nationellt problem genom att inte 
erkänna Tjetjenien som självständigt. Under flera år försökte Ryssland förhandla 
fram en lösning utan självständighet för Tjetjenien. Efter strandade förhandlingar 
november 1994 beslutade president Boris Yeltsin för att skicka in trupp i 
Tjetjenien.74 

3.3 Det första kriget 1994-1996 
Den 11 december 1994 anföll den ryska armén med en styrka om 40 000 man 
”utbrytarrepubliken” Tjetjenien. Målsättningen för denna offensiv var att avsätta 
separatistledaren Jokhar Dudayev samt att ersätta den sittande regeringen med en 
mer Moskvatrogen sådan.75 
Som exempel på hur man värderade motståndet kan försvarsministerns uttalande 
före krigsutbrottet i TV vara: ”Jag kan ta Grozny med ett fallskärmsregemente på 
två timmar.”76 

Det centrala problemet var att det inte fanns någon övergripande plan för hur 
kriget skulle föras, än mindre inom den fjärde arenan. Innan kriget misslyckades 
man med att psykologiskt förbereda hemmaopinionen på ett sätt som var 
nödvändigt inför krigsutbrottet.77 Inte heller var det klart för deltagande förband 
vilket motstånd som väntade i Tjetjenien. Den utbredda uppfattningen var att det 
skulle komma att bli ett relativt enkelt slag med en säker seger som utgång. Den 
trupp som skickades dit var dåligt tränad, utrustad med bristfällig materiel och 
bestod till huvuddelen av tillfälligt sammansatta styrkor med låg moral.78 

                                                 
73 Johan Hägglund, Övlt, Must HKV, Sektionschef armé. 
74 Gregory J. Celestan, Wounded Bear: The Ongoing Russian Military Operation in Chechnya, on line, 
(August 1996), http://www.amina.com/article/mil_oper.html, 2-3. Major, US Army, FMSO. 
75 Timothy Jackson, David Slays Goliath: A Chechen Perspective on the War in Chechnya (1994-1996), on 
line, http://www.urbanoperations.com/chechnya.htm, 1. LtCol, USMC. 
76 Intervju med Försvarsministern Pavel Grachev, nov –94. 
77 Graeme P.Herd, The ‘Counter-Terrorist Operation’ in Chechenya: ‘Information Warfare’ Aspects. The 
Journal of Slavic Military Studies. Volym 13, December 2000, nummer 4, 58. 
78 Celestan, “Wounded Bear”, 2-3 
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Rysk hantering av massmedia var under inledningen av konflikten obefintlig, två 
månader efter krigsutbrottet inleddes en dialog. Intill dess var kontakterna 
obefintliga och respektlösa. Chefer och soldater förbjöds att ha kontakt med 
media. Resultatet blev att ryssarna förlorade kontrollen över media.79 

Yes, the Russian authorities lost the information war…. How splendid Chechen 
Information Minister Movladi Udugov is operating, how skilful and adroit he is at 
feeding the press with all kinds of lies, distortions, and misrepresentations of the 
fact!80 

Tjetjenerna var tvärtemot tillmötesgående och skickliga att hantera media, både 
aktivt och manipulativt. I varje grupp fanns det möjlighet till att dokumentera de 
framgångar som skedde för att senare visas på Internet och i annan media.81 
Genom att låta massmedia ha tillgång till stridsfältet och visa på de segrar som de 
vann över de ryska styrkorna. De scener som visades valdes ut och arrangerades av 
tjetjenerna innan de visades. Reportagen som sändes var i motsats till officiella 
rapporter från den ryska ledningen full av sönderskjuten rysk utrustning och döda 
soldater. Rapportering hade två konsekvenser. Dels undergrävdes förtroendet för 
de officiella rapporterna över vad som skedde i Tjetjenien och dels vände sig den 
ryska opinionen än mer mot kriget som bl a ledde till att ”De ryska mödrarna” 
började göra sina röster hörda och åka till Tjetjenien för att ta hem sina söner.82  

The Chechens have moral and spirit… We know what we are fighting for and what 
we are dying for. The Russian just want to go home to their mother or beloved girl. 
They don’t need this war.83 

Vakha Arsanov, a Chechen wartime commander, 
presently the Vice-President of Chechnya. 

Falsksignalering var i inledningen vanligt förekommande. Många tjetjenska 
officerarna var utbildade i den ryska försvarsmakten med goda kunskaper om 
ledning och taktik. Genom att den ryska kommunikationen skedde i klartext med 
gammal utrustning var det lätt att avlyssna och få en klar bild av bl.a. 
ledningsförhållanden. Efter ordergivningar gavs kontraorder från tjetjensk sida 
avseende uppgifter, positioner mm. Detta ledde till att i inledningsskedet var 
förlusterna för de ryska förbanden blev större genom vådabeskjutning än 
förlusterna genom stridskontakt med Tjetjenerna.84 

Bristande operationssäkerhet genom att inte ha skyddad radiotrafik ledde till att de 
insatser som gjordes i princip blev utan verkan. Genom att avlyssna 
satellitkommunikation, flygtrafik etc. kunde tjetjenerna uppfatta insatser som 
skulle ske. Exempelvis genom att flygstridskrafter fick order att fälla vapenlaster 
                                                 
79 Thomas, “Manipulating the Mass Consciousness”, 2. 
80Timothy L. Thomas, Manipulating the Mass Consciousness, on line, 2. Under en intervju med Sergei 
Stepashin, chef för “Federal Security Service” under den första konflikten, medger detta i mars 1995. 
http://call.army.mil/fmso/fmsopubs/issues/chechiw.htm 
81 Johan Hägglund, MUST, HKV. 
82 Thomas, “Manipulating the Mass Consciousness”, 2. 
83 Pjer Simunovic, ”The Russian Military in Chechnya – A Case Study of Morale in War”, The Journal of 
Slavic Military Studies, Vol. 11, No 1 (March 1998), 63. 
84 Jackson, “David Slays Goliath”, 1. 
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vid ”den gula röken” fick man möjlighet att larma de som fanns i området så att 
utrymning kunde ske.85 

Även i den stridstekniska situationen utnyttjade tjetjenerna psykologisk krigföring. 
Då de hade svårigheter att bekämpa stridsvagn T-80 som ryssarna anföll med in i 
Grozny fäste de extra laddningar vid granater med 100-200 gram trotyl som 
exploderade våldsamt mot stridsvagnarna utan att egentligen skada vagnen. 
Instängda i sina ”stålkistor” greps besättningen av panik, flydde ur vagnarna och 
blev tagna till fånga eller dödade. Dessutom fick tjetjenerna tillgång till 
fungerande stridsvagnar och stridsfordon.86 

Vilseledning gjordes avseende tidpunkter. Genom att läcka information om 
tidpunkter för olika operationer till ryssarna och sedan inte genomföra dem samt 
att ideligen ändra på tidpunkterna mattades ryssens förmåga att hålla hög 
beredskap. När sedan den länge annonserade attacken skedde i augusti 1996 blev 
den en komplett framgång som ledde till att tjetjenerna återtog Grozny och 
Ryssland beslutade sig för att lämna Tjetjenien för denna gång.87 

Under striderna i Groznyj utnyttjade Tjetjenerna fordonshandgranat RKG-3, en 
handgranat med RSV-laddning som slängs från hustak och singlar ned i en 
fallskärm med kapacitet att slå igenom takpansar.88 Denna granat påverkade 
stridsvagnsförbanden vilja negativt till att framrycka in i Groznyj. 

3.3.1 Slutsatser 
Man kan klart konstatera att det första kriget var ett misslyckande för Ryssland ur 
synvinkeln informationsoperationer. Jag har därför i detta kapitel att analyserat 
vad det var som brast och bidrog till att Ryssland var tvungen att dra tillbaka sina 
styrkor från Tjetjenien efter nära två års krig. 
Vanan att massmedia godtog den information som delgavs under Sovjettiden 
innebar att planering och beredskap för att möta den fria pressen var obefintlig. 
Genom detta kom Ryssland direkt att förlora den fördel som informations-
spridningen gav. Informationsspridningen måste fortsättningsvis kontrolleras. 

Förberedelser inom den informationspsykologiska delen av informations-
operationer har tydligt brustit såväl i att förbereda förband som hemmaopinion 
inför operationen i Tjetjenien. Detta förstärktes av den bristande rapporteringen 
vilket ökade trycket på den nyvunna demokratin. Trycket blev till slut för stort för 
att ledningen skulle kunna fullfölja konflikten. 

Omfattningen av den första operationen inleddes på för ”låg nivå”. Detta orsakade 
bakslag inom framförallt den fjärde arenan och hela operationen på grund av att 
den strategiska nivån med ansvar för de ”psykologiska förberedelserna av 
operationsområdet” inte var delaktiga. 

                                                 
85 Jackson, “David Slays Goliath”, 30. 
86 Jackson, “David Slays Goliath”, 4. 
87 Jackson, “David Slays Goliath”, 5. 
88 Torsten Huldt, Infanterivapen i Ryssland bilaga 1, FMV Analys 10 400:66116/02, 69. 
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Kunskapen om Rysk strategi, operationskonst och taktik hos de forna 
medlemmarna av Sovjetunionen gör att Ryssland måste anpassa sig till den fördel 
en sådan motståndare har för att man inte ska vara förutsägbara. Detta kan ske på 
två sätt; genom högre operationssäkerhet vad avser exempelvis kommunikation 
eller genom att byta taktik och stridsteknik. 

Tjetjenerna lyckades på såväl strategisk som stridsteknisk nivå att besegra 
Ryssland inom den fjärde arenan helt enkelt genom att utnyttja enkla men 
effektiva medel. 

3.4 Den ryska federationens militära doktrin 
Under år 2000 skrev presidenten för den ryska federationen Vladimir Putin under 
två doktriner. Den ryska federationens militära doktrin89 och Den ryska 
federationens informationssäkerhetsdoktrin.90 

Båda dessa doktriner avhandlar den ryska synen på hot och risker inom den fjärde 
arenan, informationsoperationer. Den första mer övergripligt skriven medan den 
andra penetrerar området ned till specifika enskildheter. 

Militärdoktrinen från år 2000 beskriver den officiella ryska synen på framtida 
krigs karaktär. En konflikt kommer bl a kännetecknas av tre tendenser: 

• ökad vikt av icke-militära former av konfrontationen, 
• en ständigt ökande informationskamp och ökande tekniska prestanda hos 

vapensystemen. Ryssland kommer, om det kommer till väpnat våld, att 
utnyttja hela sin vapenarsenal. Detta inbegriper även indirekta och icke-
traditionella medel, som t.ex. informationskrigföring, 

• vidmakthållandet av kärnvapenkapaciteten har fått en speciell betydelse 
under perioder av konventionell militär svaghet, som kännetecknat större 
delen av 1990-talet. Samtidigt som denna arena är viktig ur en militär 
synvinkel och som den sista symbolen för en supermaktsställning, betonas 
också vikten av en ökad användning av bl.a. diplomatiska och ekonomiska 
medel. 

I det inledande kapitlet om det militärpolitiska läget framhålls att det 
militärpolitiska läget bestäms bl. a. av att konfrontationer på informationsområdet 
skärps. Det som har en destabiliserande inverkan på den militärpolitiska 
situationen är internationella aktörer med aggressiva mål, utnyttjande av medel 
och teknologier på informationsområdet och andra områden.91  

Som grundläggande hot mot den militära säkerheten anges ”aktioner med 
inriktning att undergräva global och regional stabilitet bl a genom att hindra 
funktionen hos ryska statliga och militära ledningssystem …” samt som yttre hot 

                                                 
89 P-O Nilsson, ”Rysslands militärdoktrin i början av 2000-talet” Kungliga krigsvetenskapsakademins 
handlingar och tidskrifter nr 3-2000, 43-68. Hädanefter kallad militärdoktrinen i texten. 
90 The Doctrine of the Information Security of the Russian Federation, erhållen av Tim Thomas via e-mail. 
Hädanefter kallad informationsdoktrinen i fotnot och texts. 
91 Nilsson, ”Rysslands militärdoktrin”, 46-47 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2003-07-25 19100:2001 

Mj Ulf Forssberg  Sid 26 (52) 

 
”fientliga aktioner på informationsområdet (tekniskt eller psykologiskt inriktade) 
som äventyrar ryska Federationens och dess allierades militära säkerhet”.92 

Som exempel på inre hot93 nämns planering, förberedelser och genomförande av 
aktioner inriktade på att desorganisera funktionen hos ….. samt förstöra 
anläggningar i informationsområdets infrastruktur. 

Ovanstående visar tydligt hur Ryssland bedömer hot inom arenan informations-
operationer. Således är det lite märkligt att i avsnittet avseende tryggande av den 
militära säkerheten94 ingen specifik punkt framhålls som har med informations-
operationer att göra. I detta kapitel framhålls begrepp som man genom en vidare 
tolkning kan anta hör till informationsoperativa åtgärder t ex: 

• prioritera stärkandet av ett kollektivt säkerhetssystem inom ramen för 
oberoende staters samvälde…, 

• ge företräde för politiska, diplomatiska och andra icke-militära medel för 
att avgränsa, …, 

• medverka till förtroendeskapande åtgärder mellan stater … ömsesidigt 
utbyte av information av militär karaktär … 

Särskilt framhålls betydelsen av kärnvapen som en avskräckande faktor. 

Därvid betraktar ryska Federationen de kärnvapen som landets väpnade styrkor 
utrustats med som en faktor för avskräckning av angrepp, för tryggandet av ryska 
Federationens och dess allierades militära säkerhet, för upprätthållande av 
internationell säkerhet och fred.95 

De ryska kärnvapenstyrkorna har alltid tillskrivits en central roll i försvaret av 
Ryssland. Under det senaste året har dock de konventionella styrkorna varit de 
ekonomiskt mest prioriterade. De konventionella styrkorna ska få begränsad styrka 
med hög operativ färdighet. Det ryska säkerhetsrådet har fastslagit att de 
konventionella styrkorna ska reduceras till 350 000 man.96 Prioriteringen är dock 
sådan att man kommer att leva kvar under ett kärnvapenparaply. En särskild 
betydelse tillskrivs de taktiska kärnvapen som man kommer att kunna placera ut i 
strategiskt viktiga områden. De skall vid behov kunna utnyttjas i en begränsad 
insats (demonstrationsinsats) för att påvisa beslutsamhet. Genom en sådan insats 
skall en motståndare påverkas psykologiskt till att uppfatta sin situation som 
utsiktslös och därmed avsluta påbörjad aktion. För att en sådan insats ska vara 
trovärdig måste det finnas tillgång till strategiska kärnvapen, vilket Ryssland har.97 

I avsnittet Statens militära organisation framhålls i stycket om Huvudprioritet vid 
utveckling av statens militära organisation som första punkten, av fyra, vikten av 

                                                 
92 Nilsson, ”Rysslands militärdoktrin”, 48 
93 Nilsson, ”Rysslands militärdoktrin”, 49 
94 Nilsson, ”Rysslands militärdoktrin”, 49-53 
95 Nilsson, ”Rysslands militärdoktrin”, 50 
96 Makhmut Gareev “What Kind of Armed Forces Does Russia Need?”96, Otechestvennye Zapiski, No 8, 
(2002), 7. (Underlaget erhållet från Timothy Thomas via e-post.) 
97 Jan Leijonhielm (projektledare)et al., ”7.4 Massförstörelsevapen”, in Rysk militär förmåga i ett 
tioårsperspektiv: En förnyad bedömning (FOI, Feb 2003) FOI-rapport FOI-R--0811—SE. 
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”att skapa ett enhetligt ledningssystem för den militära organisationen och 
säkerställa dess effektiva funktion”.98 

I det andra kapitlet om Militärstrategiska grunder beskrivs grundläggande 
allmänna drag i ett modernt krig som:99 

• Inverkan på alla sfärer av den mänskliga verksamheten. 
• Brett utnyttjande av indirekta, kontaktfria och andra (även icke-traditionella) 

verksamhetsformer och metoder, fjärrverkan med vapen och elektroniska 
stridsmedel. 

• Aktiv konfrontation inom informationsområdet, desorientering av allmänna 
opinionen i enskilda stater och i världssamfundet som helhet. 

• Strävan hos de krigförande sidorna att desorganisera de statliga och militära 
ledningssystemen. 

• Användning av de allra nyaste högeffektiva vapensystemen och den militära 
materialen (inklusive sådana som bygger på nya fysikaliska principer). 

• Anfall mot trupp, objekt och anläggningar inom underhållsområdet, 
näringslivet och kommunikationerna över de stridande parternas hela 
territorium. 

• Genomförande av massiva flygoperationer. 
• Hög sannolikhet för att nya stater dras in, för eskalering av den väpnade 

kampen, för ökad omfattning och breddat spektrum av utnyttjade medel, 
inklusive massförstörelsevapen. 

• Deltagande av icke reguljära väpnade formeringar vid sidan av de reguljära. 

Vidare karakteriseras en väpnad konflikt av bland annat: 

• Användandet av icke reguljära väpnade formeringar. 
• Komplexitet i den moralisk-psykologiska miljön för trupperna. 

I grundläggande uppgifter för de Väpnade Styrkorna och andra trupper100 återfinns 
uppgiften att trygga informationssäkerhet för den ryska Federationen.101 

                                                 
98 Nilsson, ”Rysslands militärdoktrin”, 54 
99 Nilsson, ”Rysslands militärdoktrin”, 57. Endast ett urval punkter redovisas. 
100 Nilsson, ”Rysslands militärdoktrin”, 61. 
101 Nilsson, ”Rysslands militärdoktrin”, 62. 
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I det avslutande kapitlet om Militärekonomiska grunder102 framhålls som en 
prioriterad uppgift för den militärekonomiska verksamheten ”att skapa 
ekonomiska och finansiella förutsättningar för att utveckla och producera ensade 
och högeffektiva ledningssystem för trupper och vapen, sambands- och 
underrättelsesystem, system för strategisk förvarning och elektronisk krigföring, 
mobila högprecisionssystem med konventionella stridsdelar samt system för dessas 
informationsförsörjning”.103 

Dessutom ska den grundläggande principen för den militärekonomiska 
verksamheten104 vara ”tekniskt-vetenskapligt, teknologiskt, informations- och 
resursmässigt oberoende vid utveckling och produktion av huvudtyperna av 
militära produkter”.105 

Hur stort hotet från informationskrigföring bedöms framgår tydligt då Ryssland 
har deklarerat att ett angrepp med informationsoperationer mot den ryska 
Federationen om nödvändigt kommer att besvaras med kärnvapen. 

From a military point of view, the use of information warfare means against 
Russia or its armed forces will categorically not be considered a non-military 
phase of a conflict whether there were casualties or not considering the possible 
catastrophic consequences of the use of strategic information warfare means by 
an enemy, whether on economic or state command and control systems, or on the 
combat potential of the armed forces, Russia retains the right to use nuclear 
weapons first against the means and forces of information warfare, and then 
against the aggressor state itself. 

Col. V. I. TSYMBAL (Ret.) Doctor of Technical Sciences106 

Dessutom framhålls betydelsen av CNA genom ”Computer virus warfare” som ett 
av de områden som kan förändra en konflikts karaktär drastiskt.107 

Utnyttjandet av PSYOPS från strategisk till taktisk nivå 
Den viktigaste målsättningen i en framtida konflikter kommer att vara att påverka 
motståndaren psykiskt – individen, kollektivet och massan. Resultatet av att 
utnyttja flera olika psykologiska angreppsformer kan antingen vara direkt eller 
indirekt och därmed kan effekten märkas först (flera) år senare. Sådana vapen kan 
vara utformade så att de skapar upplopp, reducerar samhällets funktion och om 
möjligt det ultimata att få en stat att kollapsa. För att kunna uppnå en sådan effekt 
är det av största vikt att man har en gedigen kunskap om inte enbart motståndarens 
stridskrafter utan även om staten, statsskick, politiska system, det politiska 
ledarskapet, beslutsprocesser, populationen etc.108 

                                                 
102 Nilsson, ”Rysslands militärdoktrin”, 65. 
103 Nilsson, ”Rysslands militärdoktrin”, 66. 
104 Nilsson, ”Rysslands militärdoktrin”, 66. 
105 Nilsson, ”Rysslands militärdoktrin”, 67. 
106 Thomas, ”Russian Views”, 1. 
107 Saarelainen, föreläsning om Information warfare-A russian view. 
108 Mary C. FitzGerald, Russian Views on IW, EW, and Command and Control: Implications for the 21st 
Century, on line, Hudson Institute 
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Psykologiska operationer underordnas den övergripande strategiska nivån, dock 
med möjlighet att utnyttjas på samtliga nivåer. Psykologiska operationer kan 
genomföras på strategisk, operativ och taktisk nivå. 

På den strategiska nivån är PSYOPS planerade och genomförs för att påverka 
målsättningar på lång sikt. Målet är att påverka befolkningen, stridskrafterna och 
statsledning. Genomförandet av en sådan operation kräver en koordinerad 
verksamhet av stridskrafterna och olika statliga strukturer.109 

PSYOPS på den operativa nivån understöder utgångsgrupperingar av stridskrafter 
för genomförandet av operationer med mindre eller större stridskrafter. Den 
främsta målsättningen på denna nivå är att främja egen framgång genom att 
påverka motståndarens stridskrafter på ett sådant sätt att deras egen tilltro till 
framgång reduceras. Befolkningen ska påverkas på ett sådant sätt att de motsätter 
sig att det kommer att ske strider på deras territorium och viljan till att delta i en 
sådan konflikt sänks.110 

PSYOPS på den taktiska nivån syftar till att uppnå kortsiktiga målsättningar som 
direkt gynnar stridande enheter. De utförs på ett sådant sätt att de påverkar förband 
och civila i aktuellt stridsområde.111 

3.4.1 Slutsatser av militärdoktrinen 
I samtliga tre tendenser som redovisas i en framtida konflikts karaktär återfinns 
verksamhet som inordnas under arenan information på olika sätt. Detta påtalar 
vikten och beredskapen mot informationsoperationer. 

Militärdoktrinen genomsyras av betydelsen av informationsoperationer. Detta 
uttalas ej tydligt, vilket kan tyda på att det inte är något nytt eller att man inte har 
insett dess potential fullt ut och därför inte framhåller den mer. 

De delar som beskriver utnyttjandet av informationsoperationer, i militärdoktrinen, 
är enkla och rättframt skrivna. 

Vapen med fysisk verkan112 har och kommer att ha en viktig roll för att påverka 
sin omgivning såväl fysiskt som psykiskt. 

Även ett konventionellt militärt svagt Ryssland har kapacitet att påverka länder 
utanför dess omedelbara närområde genom hot om väpnat våld eller genom 
insatser av militära medel. I första hand bedöms massförstörelsevapen utgöra detta 
hot. Som icke-traditionella medel kan däribland informationskrigföring som ju 
jämställs med massförstörelsevapen påräknas. 

                                                                                                                                       
http://www.google.com/search?q=cache:5JcetJGzOjIC:www.dodccrp.org/1999CCRTS/pdf_files/track_5/089f
itzg.pdf++%22Russian+Views+on+IW,+EW,+and+Command+and+Control:+Implications+for+the+21st+Ce
ntury%22&hl=sv&ie=UTF-8 
109 FitzGerald, “Russian Views on IW, EW, and Command and Control”, 20. 
110 FitzGerald, “Russian Views on IW, EW, and Command and Control”, 20. 
111 FitzGerald, “Russian Views on IW, EW, and Command and Control”, 20. 
112 Kärnvapen till massiv eldgivning med understöd från artilleri. 
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Den ryska traditionen och uppfattningen om vikten av överraskning och 
vilseledning tyder på att det kommer att satsas stora resurser inom 
informationskrigföring, den fjärde arenan i en framtida konflikt. 

Beskrivningen av att det finns tydliga skillnader med syftena på strategisk till 
taktisk nivå antyder att det kommer vara ett naturligt inslag oavsett vilken nivå 
man befinner sig på. 

3.5 Den ryska federationens informationssäkerhetsdoktrin 
Som ett tecken på vilken vikt Ryssland lägger vid just informationsoperationer är 
att det finns en särskild doktrin för detta. Denna doktrin omfattar 
informationssäkerhet och redogör för vilka utmaningar den ryska Federationen står 
inför på informationsområdet. Doktrinen avhandlar inte några offensiva 
informationsoperationer. Den är lika omfattande i volym som Militärdoktrinen. De 
ämnesområden som avhandlas är:113 
I. INFORMATION SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

1. The national interest of the Russian Federation in the Information Sphere and the 
Securing Thereof 

2. Types of Threats to the Information Security of the Russian Federation 
3. Sources of Threats to the Information Security of the Russian Federation 
4. The State of Information Security of the Russian Federation and the Main Tasks in 

Ensuring It. 
II. METHODS OF ENSURING THE INFORMATION SECURITY OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 
5. General Methods of Ensuring the Information Security of the Russian Federation 
6. Special Features of Ensuring the Information Security of the Russian Federation in 
Various Spheres of Social Life114 
7. The International Cooperation of the Russian Federation in the Field of Ensuring 

Information Security 
III. MAIN PROVISION OF THE STATE POLICY OF ENSURING THE 

INFORMATION SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION AND PRIORITY 
MEASURES TO IMPLEMENT IT 
8. Main provisions of the State Policy of Ensuring the Information Security of the 

Russian Federation 
9. Priority Measures to Implement the State Policy of Ensuring the Information Security 

of the Russian Federation 
IV. ORGANIZATIONAL BASIS OF THE SYSTEM OF ENSURING THE 

INFORMATION SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
10. Main Functions of the System of Ensuring the Information Security of the Russian 

Federation 
11. Main Elements of Organization of the System of the Ensuring the Information 

Security of the Russian Federation 

Som framgår ovanför innebär doktrinen omfattande åtgärder inom området 
informationssäkerhet som på ett tydligt sätt har en anknytning till försvar mot 
informationskrig. 
                                                 
113 Avskrift av innehållsförteckningen i informationssäkerhetsdoktrinen. 
114 In the economic sphere, In the sphere of internal politics, In the sphere of external policy, In the field of 
science and technology, In the spiritual sphere. In national information and telecommunications systems, In 
the sphere of defence, In the law-enforcement and judiciary spheres och In emergency situations. 
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I det inledande kapitlet om Nationens intressen inom informationsområdet och 
säkerställandet av detta framhålls att informationsområdet är en central funktion i 
samhället. Därmed påverkas politiken, ekonomin, försvaret och andra delar inom 
staten i den ryska Federationen. Den nationella säkerheten är beroende av ett 
robust sätt att säkra sin information, ett beroende som kommer att öka i takt med 
den teknologiska utvecklingen. Fyra huvudområden framhålls som särskilt 
intressanta.115 

1. Respekten för konstitutionella rättigheter och friheter för medborgarna för 
att utnyttja och ha tillgång till information om Rysslands moraliska 
värderingar vad avser patriotism och humanism stärks. 

2. Informationsstöd till staten för att kunna förmedla riktig information till 
befolkningen och den internationella publiken. 

3. Utvecklingen av en inhemsk modern teknologisk industri som omfattar 
informations- och telekommunikationssystem. Denna industri ska kunna 
möta utvecklingen inom området. Ryssland måste vara en av de 
världsledande nationerna inom mikroelektronik och dataindustri. 

4. Skyddet av informations- och kommunikationssystem mot obehörigt 
intrång. Detta i såväl idag existerande system som i framtiden utvecklade 
system. 

Som ett led i ovanstående så skapade man 1997 inom Försvarsdepartementet ett 
nytt kommando för elektronisk krigföring som ålades att ”ta fram medel för såväl 
offensiv som defensiv informationskrigföring i 21:a århundradet”. Ryssarnas 
försök att ta fram informationsvapen har till viss del varit en bekräftelse på 
fortsatta nationella problem med att ”cyberbanditer” ur den ryska organiserade 
brottsligheten använder allt mer avancerad teknologi. När sådana angrepp inom 
Ryssland började stoppas, började brottslingarna istället genomföra lyckade 
angrepp på amerikanska och europeiska banker116. Rättsväsendena i USA och 
Europa misstänker starkt att vissa av ”maffians hackertalanger” har övergått till att 
arbeta för ryska underrättelsetjänster.117 

I kapitlet som beskriver de olika typerna av hot redovisas framför allt hoten mot 
informations- och kommunikationssystem. Dessa kan ske genom inre respektive 
yttre hot. Olika former av CNO118 beskrivs som troliga likaväl som stöld och 
fysisk förstöring av informations- och kommunikationssystem.119 

Det därpå följande kapitlet beskriver vilka aktörer det är som kan leverera de olika 
typerna av hot. Här är den första punkten utländska organisationer vars verksamhet 
inom den politiska, ekonomiska, militära, underrättelse- och informations-
strukturen är utpekade. Den hotbild som redovisas är omfattande. Det som särskilt 

                                                 
115 Informationssäkerhetsdoktrinen, kap 1. 
116 Förlusterna till följd av dessa angrepp uppgick till cirka två miljarder dollar under 1999. 
117 Okänd författare, ”Strid utan slagfält – kriget i det 21:a århundradet” Alexander Ivanovitj Gurov, Red., 
Aktuella problem inom informationskrigföringen, 5. 
118 Computer Network Operations är ett samlingsbegrepp för operationer (försvar, attack, utforskning) i 
nätverk. 
119 Informationssäkerhetsdoktrinen, kap 2 
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framhålls är terrorism inom informationssfären, icke önskade inhemsk 
kriminalitet, organiserad brottslighet, situationen inom egen industri, otillräckliga 
regelverk och lagar mm.120 

I det fjärde kapitlet om den statliga informationssäkerheten och de grundläggande 
uppgifterna för att införa denna anges bl a:121 

En översyn av regelverk och lagar har inletts. 
Skyddade informations- och kommunikationssystem har utvecklats och kommer 
att fortsätta att utvecklas. 

• Statens stöd till ryska informationsagenturer att marknadsföra sina 
produkter på den internationella marknaden är otillräcklig. 

• Den stora mängden utländsk teknologi hos enskilda, staten och samhället 
liksom i de öppna informations- och kommunikationssystemen samt 
integrationen mellan nationella och internationella system ökar risken för 
användandet av informationsvapen mot den ryska Federationen. Arbetet för 
att hindra denna verksamhet är inte tillräckligt koordinerat och dåligt 
finansierat.  

• Det ägnas inte tillräcklig uppmärksamhet åt utvecklingen av rymdbaserade 
underrättelseresurser och radioelektroniska krigföringsresurser. 

Den rådande situationen inom informationssäkerhet för RF kräver att följande 
åtgärder vidtas utan fördröjning:122 

• Utveckling och införande av system för att skydda statens 
informationssystem och statshemligheter. 

• Utveckling av metoder och hjälpmedel för att skydda information. 
Säkerställa sekretessen kring informationssystem, framförallt de system 
som utnyttjas i kontrollen av trupper och vapensystem. 

• Säkerställa ett tekniskt oberoende inom de centrala områdena av 
informations- och kommunikationssystem som kräver hög säkerhet. 
Framför allt inom utvecklingen av speciell datorteknologi, som har med 
vapen och militär teknik att göra. 

Av de metoder som framhålls i det femte avsnittet för att garantera 
informationssäkerheten framhålls som de viktigaste områdena bl a:123 

• Utveckla lagstiftning som skyddar den ryska federationens 
informationssäkerhet, … 

• Utveckla och anta regelverk som klargör innebörden av otillåtet 
utnyttjande av information för organisationer och fysiska personer. 
Exempelvis. Medveten spridning av falsk information, otillåten kopiering, 
förvrängning, olagligt avslöjande av konfidentiell information, utnyttjandet 
av intern kommersiell information i kriminellt syfte eller för egen vinnings 
skull. 

                                                 
120 Informationssäkerhetsdoktrinen, kap 3 
121 Informationssäkerhetsdoktrinen, kap 4 
122 Informationssäkerhetsdoktrinen, kap 4, urval av punkter redovisas 
123 Informationssäkerhetsdoktrinen, kap 5 
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• Tydligt definiera statusen av utländska informationsagenturer, massmedia, 

journalister och investerare i utvecklandet av den ryska infrastrukturen för 
information. 

• Tydligare definiera statusen på de organisationer som ger service till de 
globala informations- och telekommunikationsnätverk på ryskt territorium 
samt lagstifta om deras verksamhet. 

De organisatoriska och tekniska metoderna för att säkerställa informations-
säkerheten är: 

• Utveckla, utnyttja och förbättra de sätt som finns för att skydda information 
och att övervaka effektiviteten av dessa. Utveckla skyddade 
telekommunikationssystem och särskilt göra mjukvaran mer tillförlitlig. 

• Kontrollera verksamheten hos personal som jobbar i skyddade system och 
utbilda personal inom informationssäkring. 

I det sjätte och mest omfattande kapitlet redogörs för åtgärder inom olika områden 
i det ryska samhället för att säkerställa informationssäkerhet. Dessa områden är:124 

• Ekonomi, (In the economic sphere) 
• Inrikespolitik, (in the sphere of internal politics) 
• Verksamhet utanför Ryssland, (in the sphere of external policy) 
• Forskning och teknologi, (in the field of science and technology) 
• Individens utveckling, (in the spiritual sphere) 
• Nationella informations och telekommunikstionssystem, (in national 

information and telecommunications systems) 
• Försvaret, (in the sphere of defence) 
• Ordning och säkerhet samt domstolsväsendet och (in the law-enforcement 

and judiciary spheres) 
• Nödsituationer. (in emergency situations) 

Det som generellt framhålls som avgörande inom alla områden är: 

• Hotet från utländska organisationer. 
• Möjligheter till att med regelverk och lagar utöka kontrollen över de olika 

informationssystemen. 
Utnyttjande av inhemsk hård- och mjukvara i informationssystem som ska 
utvecklas i samma takt som i omvärlden. Kontrollen av utländsk hård- och 
mjukvara. 
Utbildning av personal för att öka informationssäkerhetsmedvetandet. 

                                                 
124 Informationssäkerhetsdoktrinen, kap 6 
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I Ryssland är det lag på att det i samtliga datorer och nätverk för kommunikation 
ska monteras in ett tekniskt system som kallas SORM125. Detta tekniska system 
rapporterar till FSB126 den information som hanteras i datorn/systemet. Detta är en 
öppen information som tillverkaren är skyldig att sätta dit samt betala för, jmf det 
amerikanska systemet Echelon.127 
Specifika saker att framhålla är att ekonomin ses som en nyckelfunktion för att 
kunna genomföra alla nödvändiga åtgärder. 

3.5.1 Slutsatser av informationssäkerhetsdoktrinen 
Genom informationssäkerhetsdoktrinen ges icke-militära konflikter ökad vikt, 
särskilt avseende ekonomi- och informationsrelaterad verksamhet. 

Genom den breda hotbildsbeskrivning som sker i informationssäkerhetsdoktrinen 
skulle man kunna uppfatta att det redan idag finns stora problem med säkerheten. 
Detta förstärks av den beskrivning av åtgärder som omgående ska vidtas, beskriver  
oron för att västvärlden ska få ett utökat tekniskt övertag. 

De åtgärder som ska vidtas kommer att innebära att staten får en god kontroll över 
de aktörer som förekommer. Detta omfattar såväl befintliga som kommande 
system. 

Informationskampen förs ständigt i fred som i krig. Rysslands oro att inte kunna 
hävda sig i denna kamp framgår tydligt i informationssäkerhetsdoktrinen där ett 
omfattande program beskrivs för att öka den ryska Federationens 
informationssäkerhet. 

Genom den utökade kontrollen över och ökade säkerheten i informationssystem i 
Ryssland kommer i en framtid ha en hög skyddsnivå på denna infrastruktur. 

3.5.2 Sammanfattande slutsatser avseende doktriner 
Det finns en följsamhet mellan de två doktrinerna där militärdoktrinen visar på hot 
och risker. Vilket följs upp i informationssäkerhetsdoktrinen genom åtgärder som 
ska vidtas. 

Sett mot bakgrund av den ryska synen på framtida krigs karaktär bedöms totalt sett 
vidmakthållandet av rysk kärnvapenförmåga ha högsta prioritet, även om 
arsenalen sannolikt kommer att minska. Detta i kombination med en minskad men 
vassare försvarsmakt ökar vikten av att kunna verka inom den fjärde arenan och då 
inte minst defensivt. Ett svagt skydd kan leda till att disponibla resurser inte 
utnyttjas på effektivt sätt med risk för nederlag inom samtliga arenor. 

                                                 
125 Russian FSB (Federal Security Service, successor to KGB) is preparing regulations and technical 
requirements to facilitate field operative work in computer networks. SORM (in Russian - System for Conduct 
of Investigations and Field Operations) is a set of regulations and technological equipment facilitating access 
of FSB to all computer communications and internal documents of telecom providers (including phone and 
internet companies). The technology provides an effective mechanism to by-pass a Constitutionally required 
process of court authorization for wire-tapping of electronic communications Sistema Operativno-Rozysknykh 
Meropriyatii (System of Operational and Investigative Measures) http://www.libertarium.ru/eng/sorm/ 
126 Den federala säkerhetstjänsten 
127 Kk Christian Allerman STRA PLANS PLAN HKV. Marinattaché i Moskva 1/7-99 till 1/7-02. 
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Under perioder av rysk, konventionell, militär svaghet bedöms att omvärlden 
kommer att få bevittna en förskjutning från traditionella, väpnade medel till 
användning av diplomatiska, ekonomiska, informationsmässiga och andra medel. 
Beroende på motståndarens karaktäristika kommer medlen att variera. 

Även en väpnad konflikt kommer att understödjas av informationsoperationer. 

3.6 Det andra kriget 1999-pågående 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Graffiti till de ryska trupperna: ”Välkommen till helvetet, del II.” 
Terrorattackerna som skedde i flera ryska städer under hösten 1999 med flera 
hundra oskyldiga civila som offer övertygades hemmaopinionen om att det enda 
sättet att komma till rätta med problemen var att återigen angripa Tjetjenien. Det 
har aldrig bevisats att Tjetjenien har legat bakom de attentat som skedde. Oavsett 
vilket så har säkerhetstjänsten pekat ut och övertygat allmänheten om att det är 
Tjetjenien som ligger bakom attentaten.128 Som Aslan Maskhadov, president i 
Tjetjenien uttryckte det ”it was simply necessary to prepare public opinion in 
Russia to the effect that the Chechens really are barbarians who needed to be 
killed, obliterated (utplånande förf. öv.)”129 

Den operation som inleddes i slutet av 1999 inleddes som en operation mot 
terrorism med en begränsad målsättning. Operationen var en gemensam operation 
mellan försvarsmakten och inrikestrupperna. Efter de inledande striderna i bergen 
övergick operationen till att anfalla Groznyj.130  
Medvetenheten om att det var två krig som skulle utkämpas var tydlig hos den 
ryska ledningen – dels den militära kampanjen och dels informationskriget.131  

There are two wars going on – the actual hostilities and an information war. 
Major general Boris Alekseyev – ITAR-TASS news agency 

Moscow, 18 January 2000 

                                                 
128 Emil Pain, “The Second Chechen War: The Information Component”, Military Review, volym 80, nummer 
4, (Juli-Augusti 2000), 59. 
129 Federation of American Scientists, Second Chechnya War – 1999-???, on line, 
http://www.fas.org/man/dod-101/ops/war/chechnya2.htm, hämtad 2003-01-10 
130 Thomas, “Grozny 2000: Urban Combat Lessons Learned”, Military Review, volym 80, nummer 4, Juli-
(Augusti 2000), 50. 
131 Herd, “The ‘Counter-Terrorist Operation’”, 59. 
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Inför det andra kriget inrättade Putin ”Russian Information Centre” vars uppgift 
var att filtrera och styra den information som gavs till massmedia. På detta sätt fick 
man ut det budskap som man ville på ett reglerat sätt.132 Genom att öppna en dörr 
på glänt samlades de journalister som bevakade området till denna öppning. 
Dessutom fanns det en utbredd uppfattning att det förelåg en överhängande risk att 
befinna sig ute i stridsområdet på egen hand då antalet kidnappningar inte varit 
försumbar. Ackreditering att verka i området fick endast de som accepterade den 
officiella ryska linjen av ett mediacentra i Mozdok.133 Genom stöd i ny lagstiftning 
var det möjligt att utesluta de media som man inte ansåg ge en riktig bild av det 
som skedde. Internationella reportrar från Reuters och Associated Press blev starkt 
kritiserade då det fanns en uppfattning att dessa jobbade för utländska 
underrättelsetjänster.134 
Inför denna konflikt hade det skett stora förändringar vad gäller säker 
kommunikation inom den ryska armén. Från november/december 1999 hade i 
princip varje prickskyttetrojka135 upp till chefen för fronten tillgång till krypterad 
kommunikation, vilket försvårade möjligheterna till avlyssning och 
falsksignalering.136 

Ryska förband försågs med högtalare som sände ut provokativa meddelanden med 
syntetisk röst avsedd att påverka eller ”hypnotisera” motståndaren. Hologram 
designade för att framkalla rädsla eller osäkerhet användes och man distribuerade 
meddelanden och bilder utsmyckade med kulturella och religiösa attribut. Ett 
speciellt hologram som innehöll en speciell kombination av siffror och färger 
påstås ha fått funktioner i kroppen att sluta fungera. Flygblad spreds med artilleri, 
med uppmaning att ge upp. Senare under kriget utnyttjades även massiv 
beskjutning med artilleri och raketartilleri som psykiskt vapen – baserades på 
chockeffekten av ton med granater som exploderade.137  

Utöver ovanstående påverkades soldaterna genom falsk- och vilseledande 
signalering för att uppnå ”reflexive control”. I falska meddelanden talades det om 
svaghet i det ryska försvaret i sydvästlig riktning och att man oroade sig för att 
utbrytning skulle kunna ske nattetid. I själva verket väntade ryssarna på 
tillbakaryckande fientliga enheter i bakhåll med minor och blockeringar.  

Psykologiska operationer var ett planerat inslag även mot befolkningen i Grozny. 
Man försökte få befolkningen att lämna staden genom att påverka dem med 
högtalare samt flygblad som sköts in med artilleri. 138 

I bilaga redovisas exempel på tre flygblad som utnyttjats under kriget:139 

                                                 
132 Thomas, “Grozny 2000”, 52. 
133 Michael Orr, Federation of American Scientists, SecondTime Lucky? Evaluating Russian Performance in 
the Second Chechen War, on line, http://www.fas.org/man/dod-101/ops/war/docs/JIRArticle.htm (Mars 2000). 
Hämtad 2003-01-10. 
134 Herd, “The ‘Counter-Terrorist Operation’”, 59-60. 
135 Ett team bestod av en prickskytt, en granatgevärsskytt och en kulspruteskytt. 
136 Thomas, “Grozny 2000”, 53. 
137 Thomas, “Russian Information-Psychological Actions: Implications for U.S. PSYOP”, Special 
Warfare,Vol 10, No 1, (Winter 1997), 12-19. 
138 Thomas, “Grozny 2000”, 56-57. 
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Det finns dock ingen rapportering att effekten av dessa har varit mätbar och att 
“flyktingströmmar” har följt uppmaningarna och utnyttjat dessa flygblad som 
”frisedel” för att komma ur Grozny.  

Ett annat sätt att påverka motståndaren var införandet av FAE-bomber140. Dessa 
kan nå verken i skyddsrum, bunkrar mm, naturligtvis dödas även civila av sådana 
attacker.141 En sådan bomb är en psykologisk påverkansfaktor då det infinner sig 
en hopplöshet att kunna skydda sig mot artilleri och flygbekämpningar. 

Konflikten på Internet 
Under konflikten har det pågått strider om information. Det senaste och ett av de 
effektivaste sätten att sprida information på blev– The World Wide Web –Det har 
varit flera sidor142 som varit aktiva, på båda sidorna. 

Ryska sidor:   Tjetjenska sidor: 
1. www.infocentre.ru, I drift 2003-04-30  www.kavkaz.org, under omarbete 2003-04-30 
2. www.antiterror.ru, Ej i drift 2003-04-30 www.qoqaz.net, Ej i drift 2003-04-30 
3. www.chechnya.ru, I drift 2003-04-30  www.amina.com, I drift 2003-04-30 
4. www.kavkaz.com, I drift 2003-04-30  www.ichkeria.com, Ej i drift 2003-04-30 
5.     www.chechentimes.com, I drift 2003-04-30 

Generellt sett kan man säga att de tjetjenska sidorna varit lättare att komma åt i 
väst och att de hade högre dynamik, genom att de var tillgängliga på flera språk. 
De första länkarna är de som varit mest besökta och bäst underhållna.143 

Utnyttjandet av Internet skiljer sig dock avsevärt. Ryssland med vana att utnyttja 
det traditionella sättet att sprida information använde TV, radio och tidningar. 
Tjetjenien förlitade sig mer till Internet då det inte kräver någon större 
infrastruktur för att verka. Internet visade sig vara ett snabbt sätt att nå ut med 
information på ett effektivt och billigt sätt.  

Internet är precis den typ av asymmetriskt verktyg som en liten stat/organisation 
behöver för att kunna påverka sin överlägsna motståndare. Det är dessutom viktigt 
att vara först med en nyhet. I många fall är det viktigare att vara först istället för att 
ha till 100 % rätt. Internet kompenserar den traditionella fördel som en aktör med 
tillgång till ordinarie massmedia har. Ett talande exempel från det första kriget är 
ett tillfälle i september/oktober 1999 då officiella källor förnekade att ryska styrkor 
hade attackerat en buss med flyktingar och dödat många av dem. Innan ryssarna 
hann sända sin version med ordinarie media lade Tjetjenerna ut bilder av attacken 
på Internet.144 

                                                                                                                                       
139 Thomas, föreläsning vid Försvarshögskolan 2002-10-03 
140 Fuel Air Explosive-bomb, en bomb som verkar genom kraftig tryckvåg. 
141 Federation of American Scientists, Second Chechnya War – 1999-???, 
142 Nedan redovisas de länkar som var aktuella under konfliktens inledning. Idag är det flera som inte går att 
ansluta till då dessa är satta ur funktion. Ett antal av de som inte går att öppna finns under andra länkar, exvis 
www.qoqaz.net finns numera under www.qoqaz.com. 
143 Thomas, “Manipulating the Mass Consciousness”, 6. 
144 Paul Globe, “The Web is a weapon on the Chechnya front”, Asia Times Online October 14, (1999) 
http://www.atimes.com/media/AJ14Ce01.html  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2003-07-25 19100:2001 

Mj Ulf Forssberg  Sid 38 (52) 

 
I synnerhet var och är www.kavkaz.com en välbesökt länk. Sidan rapporterade om 
framgångar för tjetjenerna. Den var rankad som nummer 21 bland de populäraste 
länkarna i Moskva, mest beroende på att den var en alternativ informationskälla 
till de officiella medierna. Dessutom hade länken en del som hette "Yeltsingate", 
som rapporterade påstådda illegala ekonomiska affärer som den ryska ledningen 
gjorde. Oroade av framgången ”hackades” denna länk den 29.-30. augusti 1999. 
På sidan som man fick upp hade ”hackers” lämnat en bild på en frihetskämpe i 
Tjetjenien för 150 år sedan med en Kalashnikov i handen, med texten "Misha was 
here!". Dessutom fanns det en förklarande text som sa att ”sidan har blivit stängd 
på begäran av den ryska befolkningen. Detta kommer att ske med alla länkar med 
information från terrorister och mördare”.145 Denna länk och andra har flera 
gånger blivit utsatta för angrepp. 
Ett annat exempel är då en sida angreps på så sätt att man istället för att hamna på 
den tjetjenska sidan hamnade hos ”Russian Internal Security Service” med följden 
att man loggas där istället, vilket inte kan ha varit helt önskvärt för alla.146 

I samband med den ryska fritagningen på Dubrovka-teatern147 i Moskva skedde 
angrepp på webbplatserna kavkaz.org och chechenpress.com. Chechen Press – 
som betecknas som en internationellt viktig källa för alternativ information om 
konflikten, utsattes för en koordinerad överbelastningsattack148 som varade i flera 
dagar. Kavkaz.org, som är USA-registrerad, utsattes för en mer avancerad attack 
genom att registreringen ändrades vilket medförde att ägaren till webbsidan 
nekades behörighet att förändra innehållet. FSB har förnekat inblandning i 
attackerna. 149 

Dessutom finns det exempel då fysisk attack/förstörelse har förekommit. Ryssarna 
anföll och förstörde bl. a. TV masten utanför Karamakhi som utnyttjades av de 
tjetjenska styrkorna för utsändningar.150 

3.6.1 Slutsatser 
De erfarenheter som gjordes avseende massmedia från det första kriget har skrivits 
in i informationsdoktrinen och tillämpats under det andra kriget. 

Genom att skydda sin information på ett bättre sätt har egen operationssäkerhet 
höjts och graden av vilseledning och överraskning ökats till det andra kriget. 

Under det andra kriget har psykologiska operationer utnyttjats på samtliga nivåer. 

Genom utnyttjandet av Internet och dess ”Yeltsingate” visade Tjetjenerna prov på 
asymmetriska angreppsformer som ryssarna snabbt fann sätt att möta och bekämpa 
vilket gjordes med CNA151. 

                                                 
145 Thomas, “Manipulating the Mass Consciousness”, 6 
146 Thomas, “Manipulating the Mass Consciousness”, 5 
147 26 oktober 2002. 
148 DOS-attack, man sänder en stor mängd e-post som innebär att annat arbete inte kan utföras. 
149 Reuters Friday, November 15, 2002, www.ds-
osac.org/view.cfm?KEY=7E4752434555&type=2B170C1E0A3A0F162820  
150 Thomas, “Manipulating the Mass Consciousness”, 5 
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3.7 Avslutande resonemang och hypotesbildning 
Tjetjenienkriget som började 1994 var det första krig Ryssland inledde efter det att 
Sovjetunionen upphört att existera. Det var dessutom den första konflikten efter 
nederlaget i Afghanistan. Det har tydligt visat sig att det sönderfall som skedde i 
samband med murens fall var omfattande. Det var väl ingen som egentligen trodde 
att Tjetjenien skulle klara av att hålla den ryska Federationen stången och 
dessutom tvinga den på reträtt inom två år efter krigsutbrott. 

Innan murens fall var informationsspridningen om den egna verksamheten inom 
Sovjetunionen klart styrd och medvetet inriktad på att påverka befolkningen. 
Informationen om omvärlden var även den klart färgad för att framhålla det egna 
systemets förträfflighet. 

I samband med att muren föll, Sovjetunionens upplösning, ”demokratiserades” 
arvtagaren Ryssland med följd att många funktioner som tidigare varit under 
kontroll av staten, däribland informationsspridning frigjordes. Landets ekonomi 
kom i gungning med stora svårigheter för staten att vidmakthålla sin krigsmakt i 
den höga operativa färdighet som tidigare funnits. 

En funktion som det har varit kamp om, som västvärlden betraktat med en viss 
oro, är kärnvapen. Kärnvapnens betydelse för Ryssland, som tidigare stormakt, får 
inte undervärderas. Kärnvapen härleds ju till de ”politiska vapnen” som främst 
utnyttjas för att kunna sätta psykologisk press på sina eventuella motståndare. 

Faktorerna ovan hade inverkan på kriget i Tjetjenien 1994-1996 på ett sätt som 
den forna stormakten kunde inte acceptera, varför det borde påverka 
doktrinutvecklingen. 

Utifrån ovanstående resonemang ställer jag följande hypoteser. 

• Det är skillnad i hanteringen av massmedia och därmed massmedias 
rapportering mellan de två krigen, vilket även kommer att gå att utläsa ur 
doktrinerna. 

• Kärnvapnen kommer även fortsättningsvis att vara ett prioriterat område men 
de konventionella styrkorna kommer att få en högre prioritet för att återta en 
tidigare förlorad operativ förmåga. 

• Operationer inom den fjärde arenan kommer att vara ett självklart inslag i 
framtida operationer som Ryssland genomför. 

• Doktrinen om informationssäkerhet har utvecklats med anledning av 
motgångarna inom informationsområdet under det första kriget. 

                                                                                                                                       
151 Computer Network Attack, nätverksattacker genom virus, trojaner, belastningsattacker etc. 
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4 Diskussion 

4.1 Inledning 
Diskussionen genomförs med ambitionen att fördjupa kunskapen om praktiska 
tillämpningar och teoretiska ambitioner. 

Diskussionen inleds med värdering av frågeställningarna medel/metoder och 
verkan/effekt på strategisk, operativ respektive taktisk nivå. Detta sker genom att 
diskutera första kriget i jämförelse med det andra kriget och vad dessa har 
inneburit för respektive part avseende genomförande av informationsoperationer. 

Därefter diskuterar jag frågeställningarna på vilket sätt kriget 1994-1996 har 
påverkat doktrinerna samt om pågående krig följer den nu gällande militära 
doktrinen. 

Efter detta kommer jag att verifiera eller falsifiera min hypoteser. 

Avslutningsvis redovisas syntesen av mitt arbete. 

4.2 Medel och metoder samt verkan och effekter 
• Vilket medel/metod för informationsoperationer (PSYOPS) har Ryssland 

utnyttjat vid krigen i Tjetjenien? (Från frågeställningar 1.3, fråga 1) 

• Vilken verkan/effekt har Ryssland haft av sina informationsoperationer 
(PSYOPS) vid krigen i Tjetjenien? (Från frågeställningar 1.3, fråga 2) 

På strategiska nivån är det en tydlig skillnad mellan de två krigen i synnerhet vad 
gäller att förbereda den egna befolkningen. Ett sådant uttalande som 
försvarsministern gör, ”Jag kan ta Grozny --- på två timmar.”, slår oerhört hårt 
tillbaka då motgångar börjar infinna sig. Den ryska befolkningen var inte beredd 
på ett utdraget krig. Statsledningen i den nyvunna demokratin fick inte det 
manöverutrymme som är en nödvändighet vid en konflikt av denna dignitet. Det är 
här tydligt hur denna felaktiga informationsoperation i form av public affairs slår 
tillbaka mot den ryska ledningen. Den tjetjenska befolkningen har sedan länge 
velat frigöra sig från Ryssland. Därigenom har beredskap och vilja att ta det offer 
som krävs intill sista blodsdroppe funnits. Detta innebär att den ryska befolkningen 
var mottaglig för påverkan, en möjlighet till indirekt angrepp. Den Tjetjenska 
sidan var det inte. Under det första Tjetjenienkriget skedde de indirekta angreppen 
till stor del via internationell mediabevakning. Detta missgynnade den ryska 
ledningen. Tjetjeniens informationskampanj inom flera media, däribland Internet, 
var inte möjlig för ryssen att möta utan en omfattande handlingsplan, en sådan 
saknades. 

Under det andra kriget var viljan och förståelsen hos den ryska befolkningen stor 
för att göra upp med de terrorister som hade härjat i Ryssland. I synnerhet då 
operationen skulle omfatta en jakt på terrorister under en begränsad tidsperiod. 
Efter den inledande operationen var det enkelt att utöka operationen till en mer 
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omfattande konflikt. Den Tjetjenska befolkningen utsattes under hela perioden 
mellan de två krigen för upprepade signaler om att stridsyxan inte var nedgrävd, 
snarare på slipning. Det var en långsiktig kampanj, vilket är utmärkande för den 
strategiska nivån. På detta sätt påverkas naturligtvis befolkningen omedvetet så att 
stridsviljan inte längre blir lika hög. Här kan man då uttolka det motsatta 
förhållandet till det som fanns under det första kriget. En högre grad av 
manöverutrymme för den ryska ledningen att agera fanns under det andra kriget. 
Den mediabevakning som har funnits under det andra kriget har dessutom skiljt sig 
rejält från det första. Tillgången till informationen var klart begränsad. I 
kombination med andra globala händelser som 11/9 har gjort att kriget nu 
utkämpas i det tysta. Naturligtvis påverkas den tjetjenska möjligheten att få en 
global reaktion och därmed påverkan av beslutsprocessen hos den ryska ledningen. 
Den ryska förmågan att kunna begränsa den tjetjenska informationsspridningen på 
Internet skiljer sig avsevärt mellan det första respektive andra kriget, även detta till 
tjetjenernas nackdel. 

Konsekvenserna för beslutsprocessen på den strategiska nivån är inte helt tydlig att 
finna. Ett exempel på ett felaktigt och missgynnande beslut var att ta gisslan på 
Dubrovka-teatern. Genom detta förlorades de sympatier som fanns i Ryssland för 
den tjetjenska situationen. Dessutom vändes en större del av den globala opinionen 
mot Tjetjenien, mycket till följd av terrorattacken 11/9. 

För operativa nivån är det svårt att ta fram tydliga exempel på vilka åtgärder som 
har genomförts. De tydligaste exemplen är vilseledning. Under det första kriget 
utnyttjade tjetjenerna falsksignalering för att vilseleda avseende vilken tidpunkt 
det avgörande anfallet mot Grozny skulle genomföras. Genom dessa åtgärder 
uppnådde man flera effekter. Den falska informationen innebär planering och 
omplanering. Tiden som är värdefull för att nå verkan på fältet förbrukades istället 
på att fastställa vad som var sanning respektive lögn. Den bedömning som 
genomfördes ledde till felaktiga order som i värsta fall ledde till 
vådabeskjutningar. Genom detta förbrukade ledningen sitt förtroendekapital hos 
förbanden. Soldaternas stridsvilja bröts ned med följd att order för nästa operation 
tog lång tid att nå verkan. Detta påverkade möjligheterna till att få fattade beslut 
effektuerade. Tjetjenerna agerade innanför den ryska beslutscykeln. 

Under den andra konflikten utnyttjade ryssarna vilseledning genom att sprida 
information om att det fanns luckor i försvaret runt Grozny. ”Luckan” var ett 
område fyllt med mineringar och bakhåll. Dessutom har flera metoder, flygblad 
och högtalare, för att påverka befolkningen i stridsområdena utnyttjats, men utan 
mätbara resultat. Genomgående har i synnerhet de defensiva åtgärderna blivit 
bättre. Detta har inneburit att man främst har kunnat förneka motståndaren att 
komma innanför egen beslutscykel. 

Hanteringen av massmedia har skilt sig avsevärt åt mellan de två krigen i 
operationsområdet. Under det första kriget följde massmedia de tjetjenska 
förbanden och publicerade det som arrangerades för dem. Under det andra kriget 
fick endast de som blev ackrediterade av Russian Information Centre tillgång till 
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operationsområdet. För att ackrediteras skulle det som rapporterades ske med ett 
godkännande. Detta har gynnat de ryska möjligheterna till indirekta angrepp. 
Nyheter har publicerats vid tillfällen som passat den ryska beslutscykeln på bästa 
sätt. 

På den taktiska nivån finns det flera exempel på informationsoperationer som har 
genomförts. Under det första kriget var det tydligt att Tjetjenerna genom att 
avlyssna kommunikation och ha insikt i motståndarens taktik med lätthet agerade 
innanför motståndarens beslutscykel. En egen klar aktionsplan kunde utnyttja de 
fördelar som man hade genom underrättelsetjänst för att undkomma ryssens 
attacker. Den indirekta metoden, som är utmärkande för manöverteorin, har 
utnyttjats genom PSYOPS på såväl individer som hemmaopinion.152 
Individpåverkan genomfördes genom samtal med signalister som på så sätt fick 
information som misskrediterade egen verksamhet. Den informationen bör ha 
spritt sig i en närstående krets till denna signalist på det sätt som rykten gör i 
organisationer och därmed påverkat stridsvilja på ett indirekt sätt.153  

Ett skickligt utnyttjande från tjetjenernas sida av de möjligheter som ett urbant 
stridsfält ger innebar att stridsvagnar blev en belastning istället för en 
framgångsfaktor. Ryssarna förlorade den möjlighet de hade till ett högt 
stridstempo. Ett tydligt sätt att utnyttja en styrkas svaghet och angripa den 
asymmetriskt. 

Under det andra kriget var ryssarna skickliga på att genomföra defensiva såväl 
som offensiva informationsoperationer. Skyddet av egna informationssystem har 
varit påtaliga, såväl kommunikationssystem som nätverk. Genom detta har man 
begränsat möjligheterna för Tjetjenerna att komma innanför egen beslutscykel 
samtidigt som man ökat den egna möjligheten att vinna tid i förhållandet till 
motståndaren och därmed agera innanför hans beslutscykel. 

Offensivt har flera metoder för att påverka genom PSYOPS förekommit från rysk 
sida. Det är dock oklart vilken effekten av dessa insatser har varit. På stridsfältet 
har högtalaranläggningar, beskjutning med ”propagandagranater”154 utnyttjats för 
att påverka civila såväl som soldater. Dessutom utnyttjas massiv beskjutning av 
fortifikatoriska försvarsställningar i syftet att bryta motståndaren psykologiskt. 
Denna typ av PSYOPS utnyttjades med stor framgång under det första Gulf-kriget 
av alliansen med följden att 10 000-tals soldater gav upp. Det är här tydligt att man 
utnyttjar informationsoperationer för att påverka motståndaren indirekt. Dessutom 
har vilseledning utnyttjats då falsk information har släppts medvetet till 
motståndaren om luckor i egna försvarslinjer. 

                                                 
152 Redogörs för under diskussionen om strategisk nivå. 
153 Det sista påståendet finns det inget tydligt belägg för utan är baserat på egen erfarenhet hur felaktig 
information med något intresse sprider sig i en organisation. 
154 Granater med flygblad som skjuts in över motståndarens område. 
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4.3 Slutsatser 
Under det första kriget är det tydligt att det har saknats en målgruppsanalys och 
handlingsplan vad gäller informationsoperationer. 

Genom de erfarenheter som dragits från det första kriget har Ryssland under det 
andra kriget visat att de har förmåga att hantera ett brett spektrum av komponenter 
inom informationsoperationer. Med västerländsk terminologi är det såväl 
offensiva, defensiva såsom närstående komponenter som har utnyttjats. Dessutom 
har flera komponenter155 av de närstående informationsoperationerna 
underordnade perceptionsstyrning utnyttjats på ett framgångsrikt sätt. Totalt sett 
har flera angrepp skett via den indirekta metoden, med följd att ryssen har agerat 
innanför tjetjenernas beslutscykel till skillnad mot under det första kriget. 

Hanteringen av media har på ett tydligt sätt skilt sig mellan de två krigen såväl på 
strategisk som på operativ nivå. Denna förändring stämmer väl överens med de 
förändringar som föreskrivs i informationssäkerhetsdoktrinen. 

Den stelbenta ryska organisationen under det första kriget med en total avsaknad 
av uppdragstaktik var ett misslyckande. Insatserna på strategisk nivå innebar en 
katastrof för anfallsförbanden som var beroende av tempo i striden för att kunna 
vara framgångsrika. Motsatsen kan man återfinna i de tjetjenska förbanden som 
med helt platt organisation och med ett ledarskap som byggde på att man tog 
initiativ och agerade inom ramen för de fattade besluten och på de underrättelser 
som man fick tillgång till. 

Traditionen från historien med omfattande åtgärder för vilseledning har under det 
första kriget lyst med sin frånvaro för att under det andra kriget finnas med på den 
operativa nivån. Dessutom har Ryssland anpassat sig till den nya tidens teknik och 
behärskar samtliga media för informationsspridning samt offensiva och defensiva 
informationsoperationer. 

Till det andra kriget har det återigen kommit fram högtalare för att påverka 
förband, såväl som civilbefolkning för att gynna de taktiska verksamheterna. Detta 
har dessutom kompletterats med beskjutning med flygblad för att bredda påverkan. 

4.4 Framtida konflikter och doktriner 
• Har krigen i Tjetjenien påverkat de senast skrivna doktrinerna? (Från 

frågeställningar 1.3, fråga 3) 

• På vilket sätt ser Ryssland att en framtida konflikt kommer att innehålla 
informationsoperationer? (Från frågeställningar 1.3, fråga 4) 

Den vägledning som doktrinerna ska utgöra visar på tydliga tecken att man har 
tagit till sig av de misstag som man gjorde i Tjetjenien under det första kriget. 
Många av de misstag som där gjordes återfinns som verksamheter som ska 
förbättras i doktrinen. En stor del av de åtgärder som beskrivs omfattar åtgärder för 

                                                 
155 Public Affairs, Civil Affairs, Public Diplomacy, Strategisk vilseledning, PSYOPS 
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att säkerställa eget ledningssystem samt påverka motståndarens. Genom detta är 
strävan tydlig att hindra motståndaren att komma innanför egen beslutscykel samt 
undvika vilseledning genom att inte få felaktig information i egna system. Detta 
tillämpades under det andra kriget på ett gynnsamt sätt av de ryska förbanden. 

Det är tydligt att Ryssland anser att oavsett vilken omfattning en framtida konflikt 
kommer att ha så kommer det att föras strid i den fjärde arenan. Konflikten kan 
vara isolerad till enbart en arena med exempelvis angrepp på ekonomiska system 
till att omfatta alla dimensioner med kärnvapen som en del av konflikten. Likväl 
kan ett angrepp på federationen med informationsvapen direkt besvaras med 
kärnvapen. En sådan respons kan omfatta såväl den stat som är angripare som den 
stat vars infrastruktur utnyttjas för angreppet. De indirekta angreppsformerna 
kommer att utvecklas och bli ett naturligt sätt att angripa en motståndare med. 
Indikationer finns på att ryssarna lyckades med att släcka ned tjetjenska sidor på 
Internet under teaterkonflikten vilket begränsades tjetjenernas möjlighet att sprida 
sin information. De olika scenarion som beskrivs som möjliga innehåller 
omfattande verksamheter inom offensiva, defensiva informationsoperationer såväl 
som närstående verksamheter till informationsoperationer. 

4.5 Slutsatser 
De två doktrinerna har en tydlig koppling till varandra. Militärdoktrinen ställer 
vissa krav för kommande konflikter som följs upp i informationsdoktrinen på ett 
noggrant sätt. 

Det är tydligt att framtida konflikters karaktär i militärdoktrinen har legat till grund 
för informationssäkerhetsdoktrinen. Doktrinen ger den ryska staten en möjlighet 
till att återinföra många av de kontrollfunktioner som tidigare var ett naturligt 
inslag i den ryska statsbilden. 

När informationssäkerhetsdoktrinen får ett fullt genomslag kommer den ”ryska 
demokratin” att bli än mer kontrollerad än vad den är idag. 

Ryssland kommer att sträva efter att ha en stor bredd på sina förmågor att möta 
olika hot mot moderslandet. Kärnvapen kommer att vara det mest prioriterade 
vapnet vikten har nu ökat då man ser sig tvungen att deklarera att man är beredd 
att möta ett angrepp med informationsoperationer med kärnvapen. Vid en sådan 
respons är man beredd att slå mot såväl land som har infrastruktur som 
angriparlandet. 

Sannolikheten för att ett angrepp med informationsoperationsoperationer mot 
Ryssland kommer att få en omfattande effekt minskar i takt med att 
informationssäkerheten förbättras. 

4.6 Prövning av hypoteser 
Hypotes: Det är skillnad i hanteringen av massmedia och därmed massmedias 
rapportering mellan de två krigen, detta kommer även gå att utläsa ur doktrinerna. 
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Hypotesen är verifierad. Massmedia har under perioden mellan krigen och under 
det andra kriget tappat sin frihet att rapportera hela sanningen. Utifrån 
informationssäkerhetsdoktrinen har detta varit avsikten. Ur synvinkeln framgång i 
kriget har det varit positivt för den ryska krigsmakten och den politiska ledningen. 
För den ryska befolkning har det varit sämre då de nu endast fått en lämplig sanning 
sig presenterad. I en framtid kommer det att vara begränsade möjligheter för 
internationella massmedia att få tillgång till händelser i Ryssland. På motsvarande 
sätt kommer de ryska medierna inte att få publicera det som kan anses vara skadligt 
för den ryska befolkningen. Den tendens som varit tydlig under det andra kriget 
bedöms skärpas ytterliggare framöver under den omvandling som nu pågår. 

Hypotes: Kärnvapnen kommer även fortsättningsvis att vara ett prioriterat område 
men de konventionella styrkorna kommer att få en högre prioritet för att återta en 
tidigare förlorad operativ förmåga. 

Hypotesen är verifierad. Kärvapenstyrkorna kommer alltid att vara en prioriterad 
komponent i den ryska försvarsmakten. Dock kan inte Ryssland negligera 
väckarklockan som förlusten i det första kriget visade på avseende statusen hos de 
ryska förbanden. I kombination med de operativa förmågor som västvärlden 
visade upp i de två krigen i Gulfen samt insatsen i Kosovo innebär sammantaget 
att det kommer att ske ett återtagande avseende den operativa förmågan bland de 
förband som man nu satsar på att behålla. Detta är rimligt i perspektivet att det 
måste finnas någon förmåga mellan fred och insats med kärnvapen. 

Hypotes: Operationer inom den fjärde arenan kommer att vara ett självklart inslag 
i framtida operationer som Ryssland genomför. 

Hypotesen är verifierad. Utifrån de skrivna doktrinerna och påvisad förmåga under 
det andra kriget är det tydligt att Ryssland har insett de hot som finns inom den 
fjärde arenan. Man tänker inte låta någon utnyttja denna arena utan att det vidtas 
åtgärder mot detta. Åtgärderna kan omfatta insatser på hela konfliktskalan med 
defensiva informationsoperationer och perceptionsstyrning till respons med 
kärnvapen. I synnerhet beskriver informationssäkerhetsdoktrinen omfattande 
defensiva åtgärder. 

Hypotes: Doktrinen om informationssäkerhet har utvecklats med anledning av 
motgångarna inom informationsområdet under det första kriget. 

Hypotesen är till del verifierad. Den forna stormakten är inte beredd att inta en 
tillbakadragen position bland världens nationer med alla de blottor som visade sig 
under konflikten. Ett led i detta är informationssäkerhetsdoktrinen som påvisar hur 
många av blottlagda problem ska åtgärdas. Upprinnelsen till doktrinen är murens 
fall och dess konsekvenser. Därav endast till del verifierad av denna konflikt. 
Detta kan innebära att Ryssland i framtiden återigen kommer att bli en sluten 
nation. Det är dock mindre troligt att det innebär en liknande isolering som under 
det kalla kriget.  
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4.7 Syntes 
Ryssland har under de två krigen visat prov på att stora delar av det forna 
Sovjetunionen lever kvar i det ryska moderslandet. Genom en väl genomförd 
erfarenhetsanalys efter det första kriget, har man på en kort tid ställt om stora delar 
av det ryska samhället till en inriktning som efter ”demokratiseringen” måste ha 
upplevts som en tillbakagång för den ryska befolkningen.  

Ryssland har en välrenommerad erfarenhet av att vilseleda sin motståndare med 
omfattande åtgärder för att uppnå överraskning i en operation. Åtgärder som man 
med dagens begrepp placerar i den fjärde arenan. Det som skiljer sig är att dessa 
erfarenheter omfattar främst åtgärder på det fysiska slagfältet i direkt påverkan av 
förband i stridssituationer. Under krigen i Tjetjenien har det blivit tydligt att denna 
arena omfattar avsevärt mer än det traditionella slagfältet. Ryssland har visat prov 
på att de har inlett en utveckling inom informationskrigföringen som innebär att de 
framöver kommer att ha en omfattande kapacitet inom detta område. 
Informationen kommer att spela en central roll i fortsättningen av den utveckling 
som pågår. 

Den ryska synen på informationsoperationer med en effekt som kan liknas vid 
massförstörelsevapen kan komma att förändras. Genom informations-
säkerhetsdoktrinen kommer skyddet av den ryska infrastrukturen för information 
att förbättras avsevärt. Dessa förbättringar leder till att det blir svårare att slå ut. 
Vid övningar som har genomförts bland annat i USA har det visat sig att det är 
svårt att slå ut stora delar av den kritiska infrastrukturen via Internet, 
precisionsangrepp anses dock möjliga. Fortfarande kommer Internet att vara en 
alldeles utmärkt källa för underrättelseinhämtning. 

Då jag inledde mitt arbete levde jag i en uppfattning att den indelning som finns i 
väst respektive öst skiljde sig åt avsevärt. Idag är jag inte av samma uppfattning. 
Jag anser att det fortfarande finns sådant som tydligt skiljer sig åt mellan de olika 
kulturerna. Olika historiska utvecklingar sätter naturligtvis sina spår, men det finns 
även tydliga likheter. Under arbetet har det blivit tydligt för mig att den ryska 
synen på utnyttjandet av information kommer att ske i såväl fred, kris och krig 
som mot allierade, tredje part och motståndaren. Dessutom sker det inte enbart 
inom den militära sfären av samhället utan snarare tvärtom. Detta skiljer sig mot 
exempelvis USA som endast får utnyttja informationsoperationer i kris och krig. 
Informationsoperationer får ej genomföras med egen befolkning som målgrupp i 
USA. 

Det finns ett antal likheter mellan öst och väst. Samtliga är väldigt tydliga med att 
poängtera vikten av defensiva åtgärder för att skydda egna informationssystem 
mot fientlig påverkan. Både öst och väst har som övergripande mål att uppnå 
någon typ av informationsöverlägsenhet. En tredje likhet är den nära kontakten 
mellan underrättelsetjänst och informationsoperationer, som på den ryska sidan 
framhållits som något unikt. Jag delar inte denna uppfattning då jag anser att 
knytningen mellan dessa funktioner är lika stark i väst. Ett exempel på detta är 
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samgrupperingen av 1.IO command156 och INSCOM157 där det vid studiebesök 
framkom med all tydlighet att samarbetet är intimt och kontinuerligt. Dessutom 
påvisar JIPB158, den planeringsprocess som väst159 genomför med delaktighet av 
celler med kompetenser från IO, PSYOPS etc. att sambandet är tydligt. Väst har 
dessutom insett vikten av detta samband efter ett framgångsrikt första Gulf-krig, 
bakslag i Kosovo för att återigen påvisa framgång i såväl Afghanistan och det 
andra Gulf-kriget. 

Likheterna mellan Västs informationsoperationer och Rysslands informationskrig 
är stora. Informationsoperationer är dock ett mer omfattande, i synnerhet som 
informationsoperationer i sig omfattar defensiva såsom offensiva operationer. För 
defensivt informationskrig finns det antagligen en indelning på motsvarande sätt 
som för informationskrig. Informationspsykologiskt krig omfattar det vi i väst 
kallar PSYOPS, samt det som vi inte har någon direkt motsvarighet till, de icke 
traditionella metoderna. Det begrepp som jag inte har funnit någon bra innebörden 
av är begreppet informationskamp. Övriga begrepp är att likställa med 
motsvarande begrepp inom västvärlden. En svårighet i mitt arbete har varit att 
använda begreppet informationsoperationer då jag beskrivit olika ryska aktiviteter. 
Begreppet informationsoperationer som samlingsnamn kan nyttjas för att 
sammanfatta nedanstående verksamheter. Det som då eventuellt inte omfattas är 
det som jag redovisat under perceptionsstyrning. Detta skulle dock kunna 
återfinnas under begreppet informationskamp. 

• Informationskrig  (informatsionnaja vojna) 
• Försvar mot informationskrig (informatsionnoje protivoborstvo) 
• Informationspsykologiskt krig (informatsionno psihologitsheskaja vojna) 
• Försvar mot Informations- 

psykologiskt krig  (informatsionno psihologitsheskaja protivoborstvo) 
• Informationssäkerhet (informatsionnaja bezopasnost) 
• Informationskamp  (informatsionnaja borba) 
• Ledningskrigföring  (elektrono komandnaja vojna) 

Finns det en uppdelning under respektive verksamhet ovanför på motsvarande sätt 
som det finns under informationskrig är det en omfattande verksamhet som måste 
koordineras. Inom väst finns dock likheten med att det är olika celler i en stab som 
handlägger informationsoperationer respektive PSYOPS. Det som skiljer sig åt är 
då uppdelningen mellan offensiva respektive defensiva åtgärder. Om detta 
handläggs av olika funktioner i en stabsorganisation har inte kunnat klarläggas i 
arbetet. 

Jag bedömer att informationsoperationer kommer att få en utveckling som kan 
liknas med kärnvapnen under det kalla kriget. Det kommer att finnas en vilja att 
kontrollera utvecklingen. Problemet med informationsvapen är dock svårigheten 

                                                 
156 Arméns ledning för informationsoperationer, Fort Belvoir, US 
157 US Army Intelligence and Security Command, Fort Belvoir, US 
158 Joint Intelligence Preparation of the Battlespace, hur man värderar flera saker som har en direkt bäring mot IO. 
159 Läs USA och NATO 
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att kontrollera spridningen av förmågan att framställa olika vapen i form av virus 
mm. Det är inte möjligt att ha en väl fungerande rustningskontroll inom detta 
område. 

4.8 Förslag till fortsatta studier 
Under mitt arbete har jag berört ett brett område för informationsoperationer. Detta 
leder mig in på ganska olika områden med i vissa avseenden en svag koppling till 
mitt arbete. 

Då informationsoperationer förutsätter styrning från den högsta nivån kan man 
ställa sig frågan om informationsoperationer går att genomföra inom ramen för 
manöverkrigföringen, vilken är den krigföring som utgör grunden för vår 
strategiska doktrin. Manöverkrigföringen bygger till stor del på uppdragstaktik, 
vilket förutsätter stor handlingsfrihet hos underställda chefer. Är det genomförbart 
att implementera uppdragstaktiken i kombination med manöverteorin vid ledning 
av informationsoperationer? Planering sker ju vanligen på operativ och strategisk 
nivå. 

Ryssland har deklarerat att de är beredda att möta ett angrepp inom den fjärde 
arenan med kärnvapen. Kommer informationsvapnet att utvecklas till ett 
massförstörelsevapen med följden att det kommer ske en rustningskontroll inom 
detta område? 

Vid ett välriktat angrepp med informationsoperationer mot Ryssland kommer dels 
angriparen men även nationer som tillhandahåller infrastruktur att utsättas för 
vedergällning. Vilka konsekvenser skulle detta kunna få för en framtida konflikt 
där en tredje stat som angrips vill försvara sitt territorium? Hur nära befinner vi oss 
ett tredje världskrig? 

I mitt arbete har jag redovisat vad informationskrig omfattar för verksamheter. 
Finns det motsvarande uppdelningar av övriga verksamheter och hur ser dessa i så 
fall ut? (Informationssäkerhet, Informationspsykologiskt krig, Försvar mot informationskrig, Försvar mot 
Informationspsykologiskt krig, Informationskamp, Ledningskrigföring) 
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5 Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen har varit att lägga en grund till fördjupad kunskap om ryska 
informationsoperationer. En analys av gällande militär doktrin och doktrinen om 
informationssäkerhet160 visar den teoretiska grunden och vilken kurs Ryssland har 
lagt i den fjärde arenan. Ur en analys visas praktiska tillämpningar av 
informationsoperationer under Tjetjenienkrigen, 1994 – 1996 och 1999 – pågående 
samt vilken erfarenhetsanalys som skett mellan de två krigen.  

De frågeställningar som jag har haft som mål att besvara är: 

1. Vilket medel/metod för informationsoperationer (PSYOPS) har Ryssland 
utnyttjat vid krigen i Tjetjenien? 

2. Vilken verkan/effekt har Ryssland haft av sina informationsoperationer 
(PSYOPS) vid krigen i Tjetjenien? 

3. Har krigen i Tjetjenien påverkat de senast skrivna doktrinerna? 
4. På vilket sätt ser Ryssland att en framtida konflikt kommer att innehålla 

informationsoperationer? 

För att stödja min analys har jag utnyttjat manöverteorin som teorianknytning och 
OODA-loopen som analysverktyg. 

Manöverteorins användbarhet är tvådelad. Å ena sidan är det utmärkande för just 
informationsoperationer att utnyttja den indirekta metoden med exempelvis 
angrepp på den psykologiska sfären. Å andra sidan förordas ett sätt att leda, 
uppdragstaktik, som klart strider mot tanken med ledningen av 
informationsoperationer. 

OODA-loopen som analysverktyg innebär en värdering av att tillgodogöra sig den 
information som beslutsfattaren tar till sig för att fatta sina beslut och genomföra 
en insats. Det handlar hela tiden om att hantera information. 

OODA-loopen i dess unika form kan med svårighet utnyttjas vid analys på 
Tjetjenienkrigen. Tjetjenienkrigen består till stor del av stridsituationer där 
beslutsfattaren inte utför fattade beslut. Med tillägget RUDE-loopen är den 
däremot mer tillämpbar som analysverktyg. 

Som metod har jag utnyttjat kvalitativ textanalys, vid analys av krigen sker detta 
genom en tillämpning av en olikhetsmetod. Textanalyserna har kompletterats med 
intervjuer och föreläsningar. 

Det första Tjetjenienkriget var ett misslyckande för Ryssland, i synnerhet inom 
den fjärde arenan där i princip ingen framgång nåddes. Förändringen till det andra 
kriget har varit påtalig, på strategisk som operativ och taktisk nivå. På strategisk 
nivå har kriget till del haft en internationell såväl som nationell acceptans. På den 
taktiska nivån har framgångsrika offensiva och defensiva informationsoperationer 
genomförts. 

                                                 
160 Den militära doktrinen och doktrinen om informationssäkerhet undertecknades under 2000. 
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I arbetet har likheter och olikheter mellan öst och väst framkommit. Olikheten 
består främst i att det ryska utnyttjandet av informationskrigföring inte redovisar 
någon begränsning i utnyttjandet. Däremot i väst utnyttjas informationsoperationer 
främst i kris och krig samt uteslutande mot den fientliga aktören. Likheten 
återfinns i att båda trycker på de defensiva åtgärderna för att säkerställa egna 
informationssystem. Dessutom är likheten att kopplingen mellan informationskrig/ 
informationsoperationer och underrättelsetjänsten är tydlig. 

Min utredande del avslutas med att jag tar fram fyra hypoteser: 

1. Det är skillnad i hanteringen av massmedia och därmed massmedias 
rapportering mellan de två krigen, vilket även kommer att gå att utläsa ur 
doktrinerna. 

2. Kärnvapnen kommer även fortsättningsvis att vara ett prioriterat område men 
de konventionella styrkorna kommer att få en högre prioritet för att återta en 
tidigare förlorad operativ förmåga. 

3. Operationer inom den fjärde arenan kommer att vara ett självklart inslag i 
framtida operationer som Ryssland genomför 

4. Doktrinen om informationssäkerhet har utvecklats med anledning av 
motgångarna inom informationsområdet under det första kriget. 

De förändringar som har skett mellan krigen har gått att finna spårbarhet från det 
första kriget via doktrinerna till det andra kriget. Genom den utredning som är 
genomförd är hypoteserna verifierade. 

Den ryska synen på informationsoperationer som massförstörelsevapen kan komma 
att förändras genom den förändring som nu pågår i det ryska samhället. Doktrinerna 
beskriver en omfattande handlingsplan för egen säkerhet, särskilt doktrinen om 
informationssäkerhet. Genom förändringen kommer effekten av en attack mot 
Ryssland att få en minskad effekt och därmed minskar hotet av sådana operationer.  

Samtidigt kommer ”kapprustningen” inom detta område att vara tydlig då 
information är en unik komponent som ryssarna har visat prov på att behärska under 
det andra kriget i Tjetjenien till skillnad mot det första kriget. 
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Abstract 
During the last war in Iraq, the war of Information Operations has been evident. 
What capacity does Russia have in this arena? 

The purpose of this essay is to lay the foundations for deeper knowledge about the 
Russian information operations, in doctrines as well as in reality. This is done 
through an analysis of the 1st Chechnya War 1994-96. Thereafter, the military 
doctrine and the doctrine of information security are analysed, both signed in 
2000. Through an analysis of the 2nd Chechnya War, one can clearly see the 
progress, lessons learned, from the 1st War to the 2nd based on the doctrines. In the 
following discussion and synthesis, I account for the policy Russia has taken 
regarding Information Operations. 

During my essay, I use a descriptive method with an inductive conclusion. 
Described theory, manoeuvre theory and a tool of analysis (the OODA-loop) with 
conclusions will be used in a discussion about the result of my qualitative textual 
commentary. The discussion will answer questions asked and verify or falsify the 
stipulated hypothesis. 

Keywords: Information Operations, Information War, Information, Chechnya War, 
Doctrines. 
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Begrepp med anknytning till informationsoperationer 
Underlaget för nedanstående begreppsförklaringar är i huvudsak hämtat från ASTA-studien som FHS och Styrelsen för psykologiskt 
försvar rapporterade till Regeringskansliet (Fö) 1999, ASTA-studien 23385:60006. 
 
Engelskt 
begrepp 

Svenskt 
begrepp 

Eng/Svensk
förkortning 

Källa Definition 

Information 
operations 

Informations-
operationer IO/IO 

ASTA- 
studien 

Samlade och samordnade åtgärder i fred, kris och krig till stöd för egna 
politiska eller militära mål genom att påverka eller utnyttja motståndares 
eller annan utländsk aktörs information och/eller informationssystem 
medan man samtidigt utnyttjar och skyddar egen information och/eller 
informationssystem.   Det yttersta målet är att påverka det mänskliga 
beslutsfattandet.   Informationsoperationer kan uppdelas i såväl offensiva 
som defensiva operationer.   Informationsoperationer kan genomföras i 
såväl politiska, ekonomiska som militära sammanhang. 
Informationsoperationer - såväl defensiva som offensiva samt 
informationskrigföring - hänförs främst till den strategiska nivån. 

Offensive 
Information 
operations 

Offensiva 
Informations-
operationer 

IO-O/IO-O 

ASTA- 
studien 

Samlade och vanligen samordnade åtgärder i fred, kris eller krig för att 
påverka en möjlig eller aktuell utländsk motståndares information, 
informations- och kommunikationssystem för att därigenom bland annat 
påverka dennes förmåga till rationellt beslutsfattande och därmed gynna 
egna syften.   Detta kan innefatta bl a skydd mot informationsinhämtning, 
vilseledning, psykologiska operationer, telekrig, fysisk attack/förstöring, 
särskilda informationsoperationer och infologiska attacker mot 
kommunikations/informationssystem. 
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Operation 
security 

Operations-
säkerhet OPSEC/-- 

Joint Pub 3-54 Operations security (OPSEC) is concerned with identifying, controlling, 
and protecting the generally unclassified evidence that is associated with 
sensitive operations and activities. 

Military 
deception 

Militär 
vilseledning -- 

ASTA- 
studien 
 

Samordnad verksamhet som syftar till att ge motståndaren eller annan aktör 
ett felaktigt beslutsunderlag för att få honom att disponera sina resurser på 
ett för våra avsikter gynnsamt sätt. Verksamheten äger rum såväl på 
strategisk som på operativ nivå. 

Psycological 
operations 

Psykologiska 
operationer 

PSYOPS/ 
PSYOPS 

ASTA- 
studien 

Aktivitet i fred, kris och krig, riktad mot andra nationers fientliga, vänligt 
sinnade och neutrala grupper i syfte att påverka målgruppens attityder, 
tankar och beteende. Detta kan innefatta främmande regeringar, 
organisationer, militära enheter, andra grupper eller individer.  
Syftet med psykologiska operationer är att inplantera eller förstärka sådana 
attityder och beteenden hos de främmande målgrupperna som är 
gynnsamma för avsändaren. 
Psykologiska operationer kan äga rum på strategiska, operativa och taktiska 
nivåer. 

Defensive 
Information 
operations 

Defensiva 
Informations-
operationer 

IO-D/IO-D 

ASTA- 
studien 

Samordnade och samlade åtgärder i fred, kris och krig avseende policy, 
operationer, personal och teknologi för att skydda och försvara information, 
informationssystem och egen förmåga till rationellt beslutsfattande. 
Defensiva informationsoperationer hänförs främst till den strategiska nivån. 

Psycological 
defence 

Psykologiskt 
försvar PSYDEF/-- Nomen FM 

97 
Sammanfattande beteckning på de åtgärder som vidtas för att upprätthålla 
och stärka befolkningens motståndsvilja under krig. 
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Information 
Assurance 

Informations 
säkring IA/-- 

ASTA- 
studien 

Åtgärder i fred, kris eller krig för att säkra civil och militär information 
samt informations- och kommunikationssystem av vital betydelse för 
samhällets säkerhet. Detta innefattar verksamhet och procedurer för att 
tillförsäkra den egna informationens åtkomlighet, riktighet, autenticitet, 
konfidentiell och oavvislighet, samt att systemen och dess information går 
att återställa vid skada. 
I informationssäkring innefattas även åtgärder för att upptäcka och reagera 
på intrång eller annan skadande verksamhet, samt återställa 
systemen/informationen. 
Informationssäkring kan främst hänföras till strategisk och operativ nivå. 

Electronic 
warfare 

Telekrigs-
åtgärder EW/TK 

FM 
Funkplan 
för telekrig 

Militär verksamhet som utnyttjar det elektromagnetiska spektrumet för att 
bekämpa, förvanska eller exploatera motpartens inhämtning, bearbetning 
eller delgivning av information samt skydd mot för oss ogynnsamt 
utnyttjande av det elektromagnetiska spektrumet. Består av: 
Elektronisk attack, EA: Utnyttjandet av elektromagnetisk energi I syftet att 
nedsätta eller förstöra motpartens systemfunktioner eller stridsförmåga. 
Omfattar bla: 
• Störning och vilseledning inklusive utnyttjandet av elektromagnetiska 

skenmål. 
• Användning av elektromagnetiska pulsvapen (NNEMP) och 

mikrovågsvapen (HPM). 
• Användning av laservapen. 
• Logiska attacker mot informationssystem, t.ex. dataintrång. 
Elektronisk stödverksamhet (ES): Åtgärder för att stödja pågående 
verksamheter genom att upptäcka, identifiera och lokalisera 
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elektromagnetiska källor. Omfattar bl.a.: 
• Signalspaning mot kommunikationsnät inklusive att fysiskt ansluta på 

dessa. (Kommunikationssignalspaning, KOS) 
• Signalspaning mot övriga typer av elektromagnetiska emittrar (teknisk 

signalspaning, TES). 
Elektronisk protektion (EP): Åtgärder för att minska effekten av 
motståndarens telekrigföring samt åtgärder för att undvika 
elektromagnetiska konflikter. Omfattar bl.a.: 
• Åtgärder för att bibehålla systemprestanda. 
• Åtgärder för att minska risken för upptäckt, identifiering, lokalisering 

och avlyssning. EP utgör härvid en viktig del i systems/objekts totala 
signaturanpassning. 

• Åtgärder för att undvika konflikter i det elektromagnetiska spektrumet. 
• Taktisk ledning och kontroll av egna emissioner i det elektromagnetiska 

spektrumet (EMKON). 

-- 
Skydd mot 
informations-
inhämtning 

-- 

Nomen FM 
Remiss -99 

Verksamhet för att klarlägga, hindra och försvåra motståndarens eller 
annan aktörs möjlighet att inhämta information och tolka underrättelser, 
klargöra vilka egna aktiviteter som kan ge motståndaren eller annan aktör 
information/underrättelser. Samt hindra eller försvåra hans inhämtning av 
information om våra stridskrafter och avsikter. 
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Perception 
management 

Perceptions-
styrning PM/-- 

ASTA- 
studien 

Aktiviteter på strategisk/politisk nivå riktade mot främmande nation(er)s 
befolkning och beslutsfattare på alla nivåer i syfte att påverka känslor, 
avsikter och verklighetsbild, så att mållandets agerande och officiella 
inställning blir till förmån för avsändaren. Detta sker genom att selektiv 
information överförs till eller hindras att nå målgruppen. 
Perceptionsstyrning är en renodlat strategisk verksamhet. 

 Fysisk 
bekämpning  Lärobok 

Telekrig 
Fysisk bekämpning används för att sätta ledningssystem, dvs personal, 
organisation och teknik (sambands- och informationssystem) ur spel. 

Information 
warfare 

Informations-
krigföring IW/-- 

ASTA- 
studien 

Informationsoperationer som genomförs enbart under kris och krig för att 
främja eller uppnå särskilda politiska eller militära mål gentemot en eller 
flera motståndare. Informationskrigföring hänför sig till den strategiska 
nivån. 

Perception  
management 

Perceptions-
stryning PM/-- 

ASTA- 
studien 

Aktiviteter på strategisk/politisk nivå riktade mot främmande nation(er)s 
befolkning och beslutsfattare på alla nivåer i syfte att påverka känslor, 
avsikter och verklighetsbild, så att mållandets agerande och officiella 
inställning blir till förmån för avsändaren. Detta sker genom att selektiv 
information överförs till eller hindras att nå målgruppen. 
 
Perceptionsstyrning är en renodlat strategisk verksamhet. 

Public affairs -- PA/-- 
Joint Pub 1-02 Those public information, command information and community relations 

activities directed toward both the external and internal publics with 
interest in Department of Defence. 
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Civil affairs -- CA/-- 

Joint Pub 1-02 The activities of a commander that establish, maintain, influence, or exploit 
relations between military forces and civilian authorities, both 
governmental and nongovernmental, and civilian populace in a friendly, 
neutral, or hostile area of operations in order to facilitate military 
operations and consolidate operational objectives. Civil affairs may include 
performance by military forces of activities may occur prior to, during, or 
subsequent to other military actions. They may also occur, if directed, in 
the absence of other military operations. 

Command 
and control 
warfare 

Lednings-
krigföring161 C2W 

ASTA- 
studien 

Militär verksamhet som syftar till att nedsätta motståndarens eller annan 
aktörs omvärldsuppfattning och förmåga att utöva ledning. 
Ledningskrigföring består av ledningsbekämpning, vilseledning, 
psykologiska operationer och skydd mot informationsinhämtning. 
Verksamheten hänförs främst till den operativa nivån. 

Computer 
Networks 
attack 

Nätverks 
attack CNA 

JP3-13 Åtgärder för att avbryta, förneka, vanära eller förstöra information i datorer 
eller nätverk av datorer 

 
 

                                                 
161 Försvarsmakten, Huvudstudie ledningskrigföring slutrapport, Bilaga 1 till 21 120:60831. Sid 27. 
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Exempel på flygblad 
Nedanstående flygblad är exempel på flygblad162 som de ryska förbanden utnyttjade 
under det andra Tjetjenienkriget för att påverka de tjetjenska styrkorna och invånarna 
i Grozny. 
 

PASS 
Persons who are armed and have this pass and who intend to cease the senseless 
resistance must approach the positions of the Combined Russian Forces Group. 

 Persons who voluntarily surrender their weapons are guaranteed freedom, security, 
all constitutional rights, and, if required, medical assistance. 

COMMAND GROUP OF THE COMBINED RUSSIAN FORCES 
 

ATTENTION 
This leaflet is for those people who are defending Grozny but who have not yet lost 
their sense of reason and are still capable of looking realistically at the real situation. 

You are surrounded, and all roads to Grozny are blocked. You have lost! You have no 
chance for victory. Your commanders do not know what to do next. Each day and 

each night, death takes its offering from your ranks. Continued resistance is pointless! 
The Command Group of the Combined Russian Force is giving you your last chance. 
A safety corridor will be open until December 11, 1999. For those who leave Grozny, 

a checkpoint is being set up at Pervomaysk, and a tent city at Znamensk. Everyone 
who leaves Grozny at this time will receive food, shelter, medical care, and most 

important, life. 
All who remain in the city will be considered terrorists and outlaws, and will be 

destroyed by artillery and aircraft. No further negotiations will be conducted. 
Everyone who has not left the city will be destroyed.The choice is yours, and the 

countdown has begun. 
COMMAND GROUP OF THE COMBINED RUSSIAN FORCES 

 
 

RESIDENT OF GROZNY! 

Russian troops are completing a blockade of the city. To avoid casualties among the 
civilian population, we are offering you a chance to leave the city by December 11, 

1999. 
The command group of the Combined Russian Force has established a check point for 
civilians at Pervomaysk. From there, civilians who will be taken to Znamensk where a 

tent city has been set up for them. 
You are guaranteed all your constitutional rights, and after the completion of the 

counter-terrorism operation you will be able to return to your homes. 
Do not give in to the provocations of outlaws and terrorists. Do not allow them to use 

you for their own purpose! 
This is the only way you will be able to avoid death and save your city. 

Remember: Saving the lives and protecting the security of innocent civilians is the 
main goal of the Russian troops. 

COMMAND GROUP OF THE COMBINED RUSSIAN FORCES 
                                                 
162 Thomas, föreläsning vid Försvarshögskolan 2002-10-03. 


