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1. Inledning 

Informationskrigföring som maktmedel och vapen kan användas på flera sätt 
än krigföring i dess traditionella form. Informationsoperationer kommer därför 
otvivelaktigt att påverka den framtida krigskonsten, kanske mer än vad vi anar 
idag. 

Orsakerna är flera – transformeringen av världens konventionella krigsmakter 
till högteknologiska och informationsteknologiska krigsmakter, övergången 
från ett industrisamhälle till ett informationssamhälle. Dessa förändringar gör 
att vi skapar ett i viss mån enklare samhälle att leva i, men å andra sidan defini-
tivt ett svårare samhälle att försvara i händelse av kris eller krig. 

Under min profilering under Försvarshögskolans Chefsprogram väcktes intres-
set för kombinationen av krigskonst och informationsoperationer. Baserat på 
den militärteoretiska grunden manöverteorin är därför min målsättning att jag 
genom en kombination av fakta och vision skall kunna redogöra för min syn på 
den framtida Försvarsmaktens förmågor med avseende på informationsopera-
tioner. 

1.1. Bakgrund 

Stora delar av världen genomgår en snabb evolutionär process när vi nu trans-
formeras från industrisamhället till informationssamhälle. Informationssamhäl-
let är en logisk och naturlig fortsättning av industrisamhället i västvärlden. In-
dustrisamhället var inriktat på produktion, i motsats till dagens samhälle, som 
är mer fokuserat på information. Sir Francis Bacon sade redan 1597 “Knowled-
ge is power” och det gäller i ännu högre grad i det globaliserade informations-
samhället. 

Informationssamhället i sig själv är en produkt av tekniken och skapar dessut-
om ett behov och en accentuering kring data- och informationstekniken. Denna 
nya våg av teknik kom på slutet av 70-talet och i början av 80-talet och först 
därefter började den stora förändringen från industrisamhälle till ett 
informationssamhälle. 

Den höga utvecklingstakten inom data- och informationsteknologi i den 
industrialiserade världen har å ena sidan skapat de nya ”informations-
samhällena”, med en mycket hög grad av teknisk utveckling, men har å andra 
sidan också skapat en större sårbarhet för påverkan av informationsinfrastruk-
turen. I mångt och mycket innebär teknikutvecklingen därmed indirekt att vi 
bygger och utvecklar vår egen sårbarhet. 

Försvarsmaktens omstrukturering, från ett invasionsförsvar till ett anpassat 
insatsförsvar, med lika stor eller större tyngdpunkt på internationella insatser 
som försvar av Sveriges vitala intressen, gör att kravet på en förmåga till 
informationsoperationer ökar i samma takt som informationssamhället  
utvecklas1. Förmåga till informationsoperationer är dessutom en viktig funk-
tion för att kunna verka i det nya nätverksbaserade försvaret.2  

                                                 
1 Proposition 2001/02:158, Samhällets säkerhet och beredskap, Proposition 2001/02:10, Fort-
satt förnyelse av Totalförsvaret 
2 Flottiljamiral Stefan Engdahl, föredragning för IO-profilering FHS 2003-01-28 
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Den ökade användningen av teknologi och helt nya typer av vapen, anpassade 
för informationsoperationer, kan göra att vissa framtida krig utspelas helt i en 
kognitiv domän eller informationsarena. Detta i sin tur skapar anomalier och 
osäkerheter; det finns ingen geografisk begränsning av slagfältet, inga fronter. 
Tidsaspekten, en avgörande aspekt vid konventionell operativ planering,  
reduceras till en oberoende variabel ty allt kan hända samtidigt och överallt på 
samma gång. 

En tankemässigt svårhanterlig fråga är dessutom att de gränssnitt för striden 
som vi känner igen, militära styrkor med fysiska storheter, inte heller kan anses 
gälla. Den fysiska bekämpningen av motståndaren, att döda honom eller fysiskt 
förstöra hans utrustning, kommer fortfarande att vara till del avgörande, men 
utföras med andra medel och i ett annat gränssnitt. Ett förtydligande exempel 
kan vara att istället för som idag skjuta ned ett stridsflygplan med en robot, kan 
flygplanet neutraliseras via en HPM3-puls eller ”chipping”4 i hårdvaran för 
styrsystemet, resultatet blir oavsett detsamma – flygplanet störtar. 

Kriget och konflikternas karaktär kommer inte heller att begränsas av aktörer 
och organisationer och därmed uppstår ytterligare kaos på slagfältet. I princip 
kan en enskild person ”föra krig” mot en stat och analogt med det en stat mot 
en enskild person! Detta skapar i sin tur en betydande otydlighet mellan stat, 
militärmakt, personer, organisationer och företag – var börjar den ena och var 
slutar den andra? 

Mary Kaldor5 har givit uttryck för dessa Nya Krig genom att beskriva dessa 
nya konflikter som en blandning av krig, organiserad kriminalitet och storska-
liga brott mot mänskliga rättigheter. Det nya är dessutom att dessa konflikter 
innehåller en myriad av transnationella kopplingar som gör det omöjligt att 
skilja mellan internt och externt, aggression och repression, eller till och med 
mellan globalt och lokalt! Med globaliseringen menas här den internationella 
sammankopplingen mellan politik, ekonomi, militär och kultur.6 

Kaldor menar å ena sidan att det ”nya” inte bara är den aktörsasymmetriska 
aspekten utan hon menar också att globaliseringen med dess nätverk medfört 
att den väpnade konflikten livnär sig själv genom att parterna får ekonomisk 
hjälp från diaspora. Skillnaden mellan externa och interna konflikter får där-
med mindre betydelse. Skillnaderna mellan konventionella krig, såsom vi 
känner dem, och inomstatliga konflikter får likaledes en mindre betydelse. 

Detta påverkar förmodligen hur en framtida försvarsmakt skall vara utrustad 
och fungera. Mary Kaldor ger uttryck för detta på följande sätt. ”Moderna ar-
méer har svårt att bruka ett minimum av våld eftersom de är organiserade i 
Clausewitz anda och utbildade för att möta arméer som är organiserade på 
samma sätt.”7 

                                                 
3 Aviation Week & Space Technology: July 29, 2002 HPM, high-power microwave. The intent 
of an HPM weapon is to create an intense power surge in electrical systems, ideally causing 
permanent, irreparable damage. 
4 Information Warfare Tutorial: Chipping is the practice of making electronics chips vulnerable 
to destruction by designing in weaknesses. For example, certain chips may be manufactured to 
fail upon receiving a specific signal or self-destruct after a specified period of time or usage. 
5 Mary Kaldor, Nya och gamla krig, Göteborg, 1999 kap 4-5 
6 Ibid. S 26 
7 Ibid. s 154 
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Är informationsoperationer ett nytt påfund eller har det funnits tidigare? All 
krigföring har sedan jordbrukarsamhället varit informationsbaserad, det har 
dock inte funnits så stora komponenter av informationsteknologi i krigföringen 
för att kalla det en renodlad informationskrigföring. 

Redan Djingis Kahn använde psykologisk krigföring som är den del av sin 
offensiv när han under sina blodiga erövringståg alltid skonade en fiende för att 
låta denna löpa och sprida budskapet att allt motstånd var meningslöst. 
Allteftersom skräcken för Djingis Kahn sedan växte blev det sedan allt lättare 
och lättare att få fienderna att ge upp innan strid – de ”visste” redan från början 
att allt motstånd var meningslöst. 

Detta får åskådliggöra ett tidigt exempel på både psykologiska operationer och 
den indirekta metodens väg. Informationskrigföring är därmed förvisso inget 
nytt fenomen som har uppstått som en följd av utvecklingen av datorbaserad 
informationsteknik. Det är möjligheterna som informationsteknologin ger, till-
sammans med de sårbarheter teknologin också skapar, som har givit 
informationsoperationer en ny och högre dignitet. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att genom att använda manöver-
teorin som teoretisk grund, ge förslag på de framtida förmågor till informa-
tionsoperationer som Försvarsmakten bör besitta i ett tidsperspektiv från år 
2010. Studien tar avstamp i en framtida operativ modell8 för ledning av infor-
mationsoperationer och undersökningens intention är att skapa en grund-
läggande idé för svenska defensiva och offensiva förmågor inom ramen för 
informationsoperationer. 

En tes i studien är dessutom att tydliggöra det för mig uppenbara paradigmskif-
tet: informationsoperationer är en integrerad och oundgänglig del av striden 
och tillför en ny dimension till krigskonsten, i såväl teori som praktik. 

Informationsoperationer är en verksamhet som bedrivs i djupaste fred till fullt 
eskalerat krig och skär till sin omfattning tvärsektoriellt över viktiga samhälls-
funktioner. Informationsoperationer är en förmåga som praktiskt kräver både 
offensiva och defensiva komponenter, något som jag kommer att utveckla vi-
dare i min undersökning. Undersökningens frågeställningar kretsar därför kring 
operativa förmågor som Sverige som nation, med Försvarsmakten som 
instrument, skall besitta för att verka med effektivitet och trovärdighet i 
framtiden. 

 

För att åstadkomma detta redovisas i uppsatsen följande frågor: 

 

1. Vilka förmågor till militära informationsoperationer finns idag och i 
närtid samt vilka möjligheter skapar de för framtiden med fokus på år 
2010? 

2. Hur skall dessa förmågor utnyttjas som en del i striden; defensivt- och 
offensivt? 

                                                 
8 Mj Roger Nilsson, En svensk ledningsmodell för Informationsoperationer, FHS, Stockholm 
2002, s 59-60 
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1.3. Avgränsningar och antaganden 

Vare sig det internationella - eller det svenska lagsystemet är på grund av den 
snabba utvecklingen inom området informationsoperationer i fas med verklig-
heten som den ter sig idag. Detta i kombination med att informations-
operationer kan genomföras redan i fredstid gör att de legala aspekterna är 
svåra att överblicka. Som ett exempel: - Är ett isolerat, icke fysiskt, anfall på 
ett lands informationsstruktur att anse som ett väpnat angrepp? Frågan som kan 
besvaras med både ett ”Ja” och ett ”Nej” är inte helt självklar. Det beror dess-
utom mycket på vilken stat som ”anfalls” och ytterligare på vem som är aktör. 

Jag kommer därför inte att i min redogörelse explicit behandla de lagliga 
aspekterna utan avgränsar mig till att konstatera att det finns stora otydligheter 
och behandlar därför informationsoperationer förutsättningslöst utan att beröra 
vare sig svenska eller internationella lagar i detalj. Det är dock rimligt att det i 
en nära framtid, med en fortsatt progressiv utveckling framgent, kommer att 
ske förändringar i såväl svensk som internationell lagstiftning, främst med 
bäring på ”gråzonstänkandet” samt hur informationsoperationer och 
informationskrigföring skall betraktas folkrättsligt. 

Vid redovisningen av de förmågor som Sverige bör besitta kommer jag inte 
explicit att beröra olika nivåer, strategisk, operativ och taktisk nivå, i samma 
omfattning som defensiva - och offensiva förmågor. Orsaken är att undvika en 
låsning till nivåer samt en önskan att bibehålla fokus på striden som sådan. Jag 
väljer därför att avgränsa informationsoperationer till defensiva – och offensiva 
förmågor. Tyngdpunkten kommer likafullt att ligga på operativa förmågor. 

Jag kommer att beskriva grundläggande principer och tankar och därför inte 
specifikt, om det inte är viktigt för sakfrågan, beröra tekniska frågeställningar. 
Tekniska förmågor kommer därför att beskrivas som behov eller funktioner 
utan vidare kopplingar till teknisk realiserbarhet eller ekonomisk verklighet, 
dock inom en trolig teknisk utveckling och förhoppningsvis inom rimlighetens 
gränser. 

I många fall sätts det felaktigt likhetstecken mellan den av USA initierade glo-
bala kampen mot terrorismen och informationskrigföring. I min studie kommer 
jag inte att behandla terroristbekämpning explicit, utan bara som en delfunktion 
till det totala samhällsskyddet och med fokus på Försvarsmaktens förmåga till 
informationsoperationer. 

Uppsatsen omfattar tiden från och med idag och framgent i ett ungefärligt sju 
års perspektiv med fokus på år 2010. Tiden är vald för att jag i mitt arbete inte 
skall vara låst i hänsynstagande till arvet i den nu rådande försvarsmakts-
strukturen. Vidare är införandet av det nätverksbaserade försvarets planerat till 
2010. Undantaget från den definierade tidsperioden är användandet av de För-
svarsmaktsdokument9 som ger en inriktning i tiden från nu till år 2013. 10 Dessa 
dokument används i avsaknad av andra inriktningar och för att skapa giltighet 
och spårbarhet i studien bortom andra dokuments giltighetstid. 

Jag anser att det är ett rimligt antagande att det är en fortsatt hög teknisk ut-
vecklingstakt inom civil informationsteknologi industrin fram till och bortom 

                                                 
9 Exempelvis PerP 5,6 och 7 
10 HKV Årsrapport från perspektivplaneringen 2002-2003; Målbildsinriktningar inför För-
svarsbeslut 2004 – rapport 7, Stockholm 2003 
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2010. I och med det och föreslagna riksdagsbeslut11 är mitt antagande att För-
svarsmakten har genomfört en successiv anpassning till ett nätverksbaserat 
försvar. 

1.4. Källkritik 

Studien är baserad på litteratur, artiklar och Internetbaserade källor, främst 
hemsidor för försvarsmakter och intresseorganisationer för informations-
krigföring med samlingar av uppsatser och essäer. Samtliga källor har använts 
både för fakta- och kunskapsinhämtning. 

De officiella källorna, såsom hemsidor för försvarsmakter, anser jag i stort vara 
trovärdiga i och med det faktum att de är officiella och de facto återger de 
doktriner och styrdokument som används inom rubricerad försvarsmakt. Det 
faktum att det är öppna och tillgängliga gör det möjligt att göra en kritisk käll-
granskning utifrån kriterierna äkthet, närhet, tendens, beroende och kontext. 
Källorna som jag har använt i min undersökning är vad de utgör sig för att vara 
och finns i original, antingen som länkar till författare eller publikationer. 

Jag har prioriterat närhet i tiden för att få en så aktuell bild som möjligt över 
informationsoperationer, ett måste för ett fält som utvecklas dynamiskt. Detta 
har jag gjort genom att välja de bäst uppdaterade webbsidorna eller de senast 
utgivna publikationerna. 

Att källkritiskt bestämma tendens är svårare eftersom många källor är måna om 
att förmedla ett så gott intryck som möjligt om sina förmågor. Detta gäller 
främst försvarsmakters officiella sidor och inte i lika hög grad intresseorganisa-
tioner och facklitteratur som inte har lika hög grad av tendens och beroende. 
För att kontrollera rena faktauppgifter har jag försökt att sätta in fakta i en 
kontext från flera olika källor och på detta sätt försökt att utröna om  
uppgifterna är rimliga.  

Läsaren bör dock uppmärksammas på att en saklig och korrekt källgranskning 
av källor från Internet är svår att genomföra och än svårare att utvärdera. Som 
ett led i min källkritik har jag därför vid valet av material därför försökt att 
begränsa mig till förstahandsmaterial och därmed undvika sammanställningar, 
tidningsreferat och bearbetade källor. 

Materialet har främst valts utefter kriterierna vision och fakta, ty studien tar 
avstamp i nutiden (fakta) för att efter en hermeneutisk spiral12 försöka beskriva 
framtiden (vision). 

I avsnitten som behandlar framtiden och Försvarsmaktens förmågor har jag 
nästan uteslutande använt mig av Försvarsmaktens perspektivrapporter samt 
underlag från regeringen och riksdagens försvarsutskott, återigen för att ge 
validitet till mina visioner samt för att skapa en spårbarhet. 

Den särställning som framför allt USA har i krigföringsförmåga i allmänhet 
och på informationskrigföring i synnerhet gör att läsaren bör beakta att det kan 
finnas viss övervikt för en amerikaniserad syn på informationskrigföring som 
omedvetet har färgat mig som författare. 

                                                 
11 Proposition 2001/02:158, Samhällets säkerhet och beredskap, Proposition 2001/02:10, Fort-
satt förnyelse av Totalförsvaret. 
12 Se Pkt 3.1 Metod för utförligare beskrivning. Författarens anm. 
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Som en motvikt till västmakternas syn på informationskrigföring har jag under 
min kunskapsinsamling studerat kinesisk informationskrigföring13, och genom 
detta försökt säkerställa en vidare betraktelse inför mina frågeställningar. 

Relevant litteratur finns i stor utsträckning, motivet till att allt inte har medta-
gits i uppsatsen är studiens omfång. En svaghet i det valda materialet är just 
denna begränsning vilket medför vissa svårigheter att tydligt empiriskt belägga 
vilka problem och möjligheter som finns, vilket hade varit lättare med en större 
mängd material. 

Genom mitt urval av material är avsikten att välja bredd framför djup, främst 
på tekniksidan, och därmed maximerat utfallet av fakta och vision i det valda 
materialet. Dynamiken i ämnet gör också att vissa sakfrågor ändras kontinuer-
ligt över tiden, men jag uppfattar likväl att de övergripande frågorna och 
principerna står fast under tidsperspektivet som är valt för uppsatsen. 

1.5. Forskning och tidigare utgivet material 

Som författarna till boken Metodpraktikan14 uttrycker det skall det vara en 
självklarhet att ställa sig på tidigare forskares axlar, hjulet skall inte uppfinnas 
en gång till. Min inriktning är således att använda den diskurs som redan finns 
inom mitt valda ämnesområde som fundament både för inspiration, teoribild-
ning, empirisk analys och efterföljande diskussion. 

Tidigare arbeten på Försvarshögskolan som finns i ämnet har använts för kun-
skapsuppbyggnad samt för att skapa infallsvinklar till mina frågeställningar. 
Roger Nilssons enskilda uppsats En svensk ledningsmodell för Informations-
operationer15 har använts som underlag för att belysa hur en svensk framtida 
ledningsfunktion skulle kunna vara organiserad. Roger Nilssons har valt den 
amerikanska försvarsmakten som referens byggt på ett rimligt antagande att 
Sverige fortsätter att anpassa sig efter operativ planering enligt NATO: s GOP-
modell16. 

Jag delar därvid hans uppfattning och min studie kommer likaledes att följa 
idéen att Försvarsmakten, av säkerhetspolitiska skäl (deltagande i internationel-
la insatser med mera) ytterligare kommer att öka interoperabiliteten med främst 
NATO. I utvecklingen av en svensk informationsoperationsförmåga är det lika-
ledes rimligt att anta att Försvarsmakten i viss mån kommer att ärva såväl tan-
kebanor som organisatoriska koncept från USA. Därvidlag finner jag att Roger 
Nilssons koncept för framtida ledning av informationsoperationer är applicer-
bart även för min studie. 

Förmåga till defensiva informationsoperationer med tyngdpunkten på CND 
finns utförligt beskrivna i Mattias Hansons uppsats Försvar mot Cyberkrigfö-
ring från 2002. I Torkel Nordwalls C-uppsats Cyberkrigföring – ett offensivt 
konventionellt instrument 2010 finns likaledes goda beskrivningar på offensiva 
tekniska förmågor. Dessa två uppsatser är båda delar av en helhet och skall 
läsas tillsammans. De fokuserar dessutom på samma tidsperspektiv som min 

                                                 
13 Toshi Yoshihara, Chinese information warfare: A phantom menace or emerging threat? 
Strategic Studies Institute, US Army War College 2001. 
14 Peter Esaiasson et al, Metodpraktikan, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2002. 
15 R Nilsson, En svensk ledningsmodell för Informationsoperationer, FHS, Stockholm 2002 
16 North Atlantic Treaty Organisation. (2001), Guidelines for operational planning (GOP) ; 
Bi-SC Document Final 
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studie och kommer därför att användas både som teknisk referens och bak-
grundslitteratur när jag beskriver förmågor för Försvarsmakten år 2010. 

1.6. Disposition 

Uppsatsen består av tre delar och är strukturerad med hjälp av en blandning av 
kronologisk disposition och konstruktiv disposition17. Med den konstruktivis-
tiska dispositionen menas att uppsatsen är uppbyggd av en teori för att därefter 
successivt gå mot undersökning och diskussion. De logiska stegen med teori, 
undersökning och diskussion bildar uppsatsens struktur. 

I den första introducerande delen, undersökningen i kapitel fyra, beskrivs in-
formationsoperationer i generella ordalag samt den förmåga till informations-
operationer som Försvarsmakten besitter idag. I denna del redovisas också ris-
kerna och de dimensionerande behoven som styr utvecklingen av informa-
tionsoperationer. 

I denna del avser jag också göra en prognos för vilka möjligheter det skapar för 
den närmaste framtiden. Detta i syfte att bibringa läsaren förståelse för hur jag 
tolkar ämnet vilket ger förutsättningar för att förstå min syn. Det underlättar 
även den kommande läsningen. Slutligen redovisas i denna del exempelscena-
riot, den strategiska typsituationen, som skall ligga till grund för diskussionen. 

 

••Syfte & Syfte & 
FrågeställnFrågeställn

••AvgrAvgr/ant/ant

••KällkritikKällkritik

••TeoriTeori

••MetodMetod

••NyckelordNyckelord

UnderUnder--
sökningsökning

DiskussionDiskussion
--DefensivDefensiv
--OffensivOffensiv

--SlutsatserSlutsatser

Svar Svar påpå
frågeställn frågeställn 

Föreslagna Föreslagna 
förmågorförmågor

UppsatsenUppsatsen strukturstruktur & & tanketanke

••PsyOpsPsyOps

••CNACNA

TesTes
paradigmparadigm--
skiftetskiftet

Kap 1Kap 1--33 Kap 4Kap 4 Kap 5Kap 5 Kap 6Kap 6

??

 
Bild 1 Uppsatsens struktur och tanke 

Diskussionen, som börjar i kapitel fem, skall ge förslag på förmågor till  
informationskrigföring för Försvarsmakten uppdelat på defensiva – och  
offensiva förmågor år 2010. För att ytterligare förtydliga den starka kopplingen 
mellan Försvarsmakten och de övriga delarna av samhället skall jag utifrån 

                                                 
17 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser, Jarl Backman och Studentlitteratur, Lund 1998, s 
62. 



Försvarshögskolan C-Uppsats FHS: 19 100: 2005 
Örlogskapten Anders Larsson  Sidan 8 av 54 
ChP 01-03 2003-07-21 
 

 

exempelscenariot samtidigt generellt redogöra för hur Försvarsmakten förmåga 
till informationsoperationer kan vara stöd till samhället. 

I uppsatsens tredje och avslutande del, kapitel sex, skall jag sammanställa mina 
slutsatser och förslag för att på detta sätt ”knyta ihop säcken” och därigenom 
besvara mina egna frågeställningar. 

För att empiriskt bevisa att manöverteorin, med dess praktiska tillämpning ma-
növerkrigföring, är den underliggande principen som utformar informations-
operationer kommer jag i undersökningens tredje del dessutom att pröva några 
operativa förmågor som jag anser att Försvarsmakten skall besitta år 2010 
gentemot den nuvarande definitionen av manöverkrigföring18. 

Den fjärde delen innehåller till sist också uppkomna frågeställningar samt där-
med också förslag till vidare studier inom ramen för Försvarshögskolans chefs-
program. 

 

                                                 
18 Försvarsmakten, Nomen F, s 101 
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2. Teori 

2.1. Teorianknytning 

 
”Manöverkrig är kampen utanför alla krigets givna ramar och regler. Där Fältherren 
söker avgörandet med alla till buds stående medel. I denna kamp kommer inte enbart 
vapnens krafter att vara avgörande. Avgörandet i kampen kan ske utan att någon en-
skild soldat kommer till fysik skada. Manöverkrig är främst ett sätt att tänka snarare 

än att röra fysiska enheter”. 19 

 

Jag har valt manöverteorin som fundament för min studie. Manöverteorin är 
med dess praktiska tillämpning manöverkrigföringen den underliggande prin-
cipen som utformar informationsoperationer. Valet av manöverteorin föll sig 
naturlig eftersom min önskan är att dels belysa informationsoperationer ur ett 
mindre tekniskt och ett mer operativt perspektiv, dels att både teori och praktik, 
behandlar viljan i första hand. Gemensamt i filosofin för både manöver-
krigföring och informationsoperationer är också att motståndarens 
organisation, sammanhållning och moral betraktas som viktigare mål än strids-
krafterna i sig. 

 

“I krig betyder moralen tre gånger mer än utrustningen” 20 

 

En bakomliggande och bidragande orsak är dessutom händelseutvecklingen i 
världen efter terrorattacken mot World Trade Center 11 september, 2001. 
Många personer fick upp ögonen för asymmetriska hot, massmediapåverkan 
och sist men inte minst sårbarheten i vårt moderna samhälle. 

Förvisso berör detta inte direkt kopplingen manöverkrigföring – informations-
operationer, men i ett vidare sammanhang omfattas de båda temana av indirek-
ta metoder, viljans betydelse och asymmetrisk krigföring, och de frågorna har 
kommit i centrum på ett mycket mera tydligt sätt efter 11 september, 2001 än 
tidigare. 

Sverige bekänner sig numera fullt ut till manöverteorin och manöverkrigfö-
ringen. 21 Det tidigare svenska invasionsförsvaret, som i första hand var inriktat 
på ett utnötningskrig mot en förväntad invasion, finns inte längre. Istället har vi 
insatsförsvaret som skall använda manövertänkandet för de uppgifter som  
Försvarsmakten skall lösa. 

Försvarsmakten har genom manövertänkandet filosofin att fienden skall slås 
utan att huvuddelen av hans stridskrafter skall nedkämpas. Sammanvägt med 
manövertänkandet gör det att användandet av informationsoperationer troligen 
kommer att få en allt större roll i framtiden. Kan vi ”vinna” eller utmanövrera 
fienden med informationsoperationer innan en kris eskalerar till öppet våld, 

                                                 
19 Henrik Friman, Tio Sanningar Om Krig, Stockholm 2001, s 31 
20 Napoleon, fritt översatt från engelska “In war, the moral is to the material as three to one” 
21 Försvarsmakten, (Utkast till) Doktrin Gemensamma operationer, Stockholm 2002, s 22 
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och kan vi samtidigt också skydda oss från fiendens försök att påverka oss har 
vi manövrerat ut den presumtive angriparen. 

Manöverkrigföring, som en delmängd av manöverteorin, är en spegling av in-
formationskrigföring genom ett indirekt agerande. Huvudtesen i den indirekta 
metoden är att undvika att möta de fientliga stridskrafterna ”front mot front”, 
eller där fienden är stark. Syftet med den indirekta metoden och manöverteorin 
är istället att bryta en motståndares stridsvilja snarare än hans fysiska förmåga. 

 

"Battles are won by slaughter and manoeuvre. The greater the general, the 
more he contributes in manoeuvre, the less he demands in slaughter.”22  

 

Förmågan att genomföra beslutsprocesser snabbare än en motståndare är avgö-
rande för förmågan att omsätta manöverteorin i praktisk handling. 23 När vi 
klarar detta befinner vi oss innanför motståndarens beslutscykel, OODA-
loopen. 24 Detta kan uppnås antingen genom att göra vår beslutsprocess 
snabbare än motståndarens eller genom att påverka hans förmåga att utföra sin 
beslutsprocess. Både manöverkrigföring och informationsoperationer syftar i 
den yttersta förlängningen till att påverka en motståndares vilja, samman-
hållande funktioner, beslutsfattare, beslutsförmåga och situationsuppfattning. 

2.2. Vald teori 

Jag har till syfte att koppla ihop informationsoperationer med klassiska opera-
tioner och har därför valt manöverteorin. Utöver den tekniska utvecklingen och 
informationssamhället, som är förutsättningen för moderna informationsopera-
tioner, är den militära teorin bakom den indirekta metoden, underförstått  
informationsoperationer, manöverteorin. 

 
”There are many kinds of manoeuvres in war, some only of which take place upon the 

battlefield. There are manoeuvres far to the flank or rear. There are manoeuvres in 
time, in diplomacy, in mechanics, in psychology; all of which are removed from the 
battlefield, but react often decisively upon it, and the object of all is to find easier 

ways, other than sheer slaughter, of achieving the main purpose."25 

 

Manöverkrigföring är den komponent inom manöverteorin som behandlar an-
vändningen av militära styrkor i väpnad strid. Begreppet manöverteori skall ses 
i ett vidare perspektiv, att det finns fler maktmedel än de klassiskt militära, att 
använda för att uppnå sina mål. Manöver inom manöverteorin handlar därmed 
lika mycket om en mental som en fysisk manöver. 

                                                 
22 Winston Churchill, Volume II of The World Crisis, syftande på Gallipoli 1915 
23 Fritt från Nils Marius Rekkedal, Modern Krigskonst Militärmakt i förändring, Stockholm, 
FHS KVI 2002, s 383 
24 Nils Marius Rekkedal, Modern Krigskonst Militärmakt i förändring, Stockholm, FHS KVI 
2002, s 381-382 
25 Anthony Cave Brown, prolog till Bodyguard of Lies, Fitzhenry & Whiteside Limited, Toron-
to, 1975 
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Stora delar av informationsoperationerna, förutom fysisk bekämpning, utspelar 
sig i en kognitiv domän och cyberspace - och är därför inte geografiskt oriente-
rade. Återigen återspeglas manöverteorins såväl fysiska som mentala manöver. 

Manöverkrigföring, det praktiska hantverket och den mentala inställningen från 
manöverteorin, definieras enligt Nomenklatur för Försvarsmakten i enlighet 
med följande: 26 

• Syftar till att bryta en motståndares stridsvilja snarare än hans fysiska 
förmåga (indirekt metod). Dess motsats är utnötningskrig (direkt me-
tod). 

• En strävan att vinna över motståndaren med begränsad strid, eller till 
och med utan strid, genom att uppträda så intelligent och kraftfullt att 
motståndaren försätts i en ohållbar situation och ger upp. 

• Skapa överraskning genom lednings- och underrättelseövertag, vilse-
ledningsåtgärder och genom att våga avvika från konventionellt hand-
lingsmönster. 

• Skapa ledningsövertag genom att störa motståndarens beslutsprocess 
och säkerställa egen. 

• Slå sig igenom motståndarens linjer utan att nödvändigtvis slå hans för-
band. Avgörande strid och seger skall inte sökas i motståndarens front 
utan i hans bakre grupperingar. 

• Åstadkomma samordning av egen verksamhet samt skapa friktion, 
oordning och kaos hos motståndaren. 

 

2.3. Användning och kritik av teorimodellen 

Informationsoperationer, liksom manöverteori, bygger mycket på kumulativ 
strategi och taktik, summan av alla ingående och samverkande delarna skall 
leda till en såväl fysisk som mental paralysering av motståndaren. Sambandet 
mellan informationsoperationer och manöverteori blir därmed att syftet med 
strategin och taktiken syftar till att göra motståndaren oförmögen att agera 
istället för att direkt besegra honom. 

I förlängningen innebär det att det yttersta målet är att påverka det mänskliga 
beslutsfattandet – viljans avgörande betydelse. Genom detta resonemang ser 
jag därmed en tydlig koppling mellan manöverteorin och dess praktiska 
användning manöverkrigföring och den indirekta metoden genom informa-
tionsoperationer. Om fienden redan från början vet att kampen är förlorad är 
sannolikheten för en seger större än om fienden står med beslutsamhet och en 
stark vilja, även i ett relativt styrkeunderläge. 

 
"Positions are seldom lost because they have been destroyed, but almost invariably 
because the leader has decided in his own mind that the position cannot be held”27  

 

                                                 
26 Försvarsmakten, Nomen F, s 101 
27 General Alexander A Vandergrift, Commandant of the USMC 1943 
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För att pröva den bakomliggande teorin avser att jag pröva valda delar av utfal-
let, det vill säga önskvärda operativa IO-förmågor, av mitt scenario gentemot 
Försvarsmaktens definition av manöverkrigföring. Detta för att pröva om 
manöverteorin, med tillämpningen manöverkrigföring, är den underliggande 
principen som utformar informationsoperationer. 

Den största svagheten vid användandet av manöverteorin och dess praktiska 
tillämpning manöverkrigföringen anser jag är den höga grad av abstraktion och 
omfång som finns både i teorin och i informationsoperationer. 

Den största vinsten vid användning av manöverteorin som teoretisk bas är först 
och främst att knyta informationsoperationer hårdare till manöverkrigföring 
och dessutom därigenom till operativ krigskonst. 
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3. Metod 

3.1. Metoder 

”Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man skall skri-
va om och hur man ämnar behandla ämnet.”28 Ämnet i sig själv, med sin stora 
bredd i kombination med Försvarsmaktens nuvarande uppbyggnadsfas av för-
måga inom området, har gjort att jag har fått närma mig frågeställningarna från 
flera olika håll samtidigt. 

Den princip som har följts, till följd av ämnets karaktär och min valda teori, är 
en iterativ process som kan beskrivas som en ”hundkurva”. Från ett striktare 
metodologiskt perspektiv har framarbetandet av uppsatsen och dess problem-
formulering följt en hermeneutisk spiral29. Yttrycket kan sönderdelas i be-
ståndsdelarna hermeneutik som innebär vetenskapen om tolkning av texter 
samt betydelsen av förståelse och inlevelse i human- och samhällsvetenskaper-
na30. Spiral kommer från att min problemformulering inte var helt given från 
början. Jag har under mitt arbete använt en iterativ process och ett flertal gång-
er reviderat problemformuleringen och frågeställningarna. 

Eftersom det finns forskning och även uppsatser inom ramen för informations-
operationer och manöverteori på Försvarshögskolan fann jag det lämpligt att 
använda den kvalitativa textanalysen som huvudmetod för faktainsamling och 
teoribildning. Denna metod uttrycks i regel som att det väsentliga innehållet tas 
fram genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari 
den ingår. 

Genom att utföra en systematisk genomgång av det primärmaterial som ligger 
till grund för utredningen, skapas en bild av ämnet och frågeställningarna. 
Kvalitativ textanalys är en vanlig metod inom samhällsvetenskapen och an-
vänds ofta av forskare som knyter an sin undersökning till tidigare forsknings-
insatser. Användandet av tidigare undersökningar skapar även en ökad spår-
barhet i slutsatserna från min undersökning. 

3.2. Nyckelord 

Samlingsnamnet informationsoperationer är till sin karaktär både diffust och 
omfattande. En stor del av definitionerna kommer, i sin grundform, till största 
delen från USA och inte ens inom den amerikanska försvarsmakten råder sam-
syn. Kombinationen av utländska uttryck och en mångfacetterad tolkning gör 
att jag väljer att i huvudsak använda de definitioner som återfinns i underbilaga 
1 till Årsrapport från perspektivplaneringen 2002-2003; Målbildsinriktningar  
inför Försvarsbeslut 2004 – rapport 7, populärt och i fortsättningen kallad 
PerP 7. 

Jag väljer att använda mig av PerP 7, det är det senaste och mest aktuella do-
kumentet för framtidsfrågor i Försvarsmakten. Jag kommer dessutom att utgå 
ifrån PerP 7 vid konstruerandet av mitt exempelscenario och därmed ser jag en 
klar vinst i att, om möjligt, utgå från en och samma dokumentserie. 
                                                 
28 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, Rolf Ejvegård & Studentlitteratur, Lund 1993, 1996, s 
29. 
29 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund 1993,1996, s 21. 
30 2003-03-05 Källa Nationalencyklopedin http://www.ne.se 
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Genom att använda i huvudsak PerP 7 som definitionsunderlag kommer jag 
därmed både att använda en av högkvarteret fastställd nomenklatur för 
perspektivstudier samt underlätta förståelsen för min uppsats, som grundar sig i 
samma yttryck och definitioner. 

Det stora och viktiga undantaget är att jag vid definitionen av informationsope-
rationer inte väljer att använda PerP 7. Orsaken är att PerP 7 i sin definition av 
informationsoperationer inte berör den viktiga skyddsaspekten som en del av 
informationsoperationer. 

Informationssamhälle: Informationssamhället karaktäriseras av en allmänt 
ökad kunskapsproduktion, ett ökat beroende av tillgång till information, ny 
informationsteknologi i form av integrerade system för dator- och teleteknik 
och framväxten av en särskild informationssektor i ekonomin bredvid jord-
bruks-, industri- och tjänstesektorn. I detta samhälle är information en 
maktresurs. 31 

Makarna Alvin och Heidi Toffler, tidiga profeter för att sprida budskapet om 
informationsoperationer och den nya samhällsutvecklingen, har beskrivit ut-
vecklingen från ett jordbrukarsamhälle till dagens informationssamhälle. 32 
Detta beskrivs på ett överskådligt i tabell 1, sidan 14. 

Informationssäkring: De defensiva aspekterna av informationsoperationer 
kallas informationssäkring (Information Assurance, IA), vilket innebär skydd 
av den egna informationen och de egna informationssystemen mot en 
angripares offensiva informationsoperationer. En skillnad mellan informations-
säkring och informationssäkerhet är i vilket perspektiv man ser problemet. I 
informationssäkerhet har man valt ett nerifrån och upp-perspektiv med tekni-
ken som kärna och administrativ säkerhet som ett viktigt komplement. I infor-
mationssäkring har man i stället valt ett uppifrån och ner-perspektiv med sä-
kerhets- och försvarspolitik för ögonen, där helhetssynen är viktigare än de 
tekniska detaljerna. 

Det kan diskuteras på vilket sätt valet av perspektiv påverkar innehållet i be-
greppen och vilka skillnaderna blir i de praktiska åtgärderna som vidtas. Oav-
sett hur man ser på detta står det klart att IT-säkerhet är en grund för såväl in-
formationssäkring som informationssäkerhet, och att beröringsytorna mellan 
IT-säkerhet, informationssäkerhet, informationssäkring, informationsoperatio-
ner och informationskrigföring är så stora att en nationell strategi måste beakta 
dessa frågor i ett sammanhang.33 

Informationskrigföring utgår från ett säkerhetspolitiskt perspektiv, och innefat-
tar mer än IT-säkerhet. Även informationens innehåll och verkan (underrättel-
setjänst och psykologisk krigföring) som militär operationskonst och 
strategiska och ekonomiska intressen är väsentliga delar av detta tvärsektoriella 
synsätt. IT-säkerhet börjar med enskilda datorer, nätverk och brandväggar och 
fortsätter uppåt sektorsvis. Den högsta formen av IT-säkerhet med tillhörande 
policy och organisationsformer brukar kallas informationssäkring vilket är den 
främsta defensiva komponenten inom informationskrigföring.34 

                                                 
31 Jan Fahlén & Hans Hagen, Informationskrigföring – en definition, 1999 
32 Källa: Nationalencyklopedin 
33 SOU 2001:41 Strategi för ökad IT-säkerhet och skydd mot informationsoperationer, s 190 
forsvar.regeringen.se/propositionermm/ sou/pdf/sou2001_41b.pdf 
34 Proposition 1999/2000:30, Det nya försvaret, s 145 
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Klass I II III 

Samhälle Jordbruks- Industri- Informations- 

Fysisk säkerhet förses 
av 

Legotrupper, milis Yrkesförband, pliktför-
band 

Informationskunniga 
ledargestalter 

Dominerande makt-
struktur 

Stam, stad, stat, 
familj 

Nationalstaten, indu-
strin 

Globala konglomerat 

Ekonomin domineras 
av 

Byteshandel Pengar Fiktiva symbolvärden 
(t.ex. datatransaktioner) 

Krigföringens karak-
tär 

 Massarméer, höga 
förluster 

Informations angrepp, 
minimala förluster 

Ultimat destruktiv 
kapacitet 

Krut Massförstörelsevapen 
(kärnvapen, kemiska 

stridsmedel) 

Datautplåning, -
manipulation 

Ledarskap Hierarki Toppstyrd uppdragstak-
tik 

Platta strukturer, be-
myndigande på låg nivå 

Informationsbaserad 
krigföring 

Ja Ja Ja 

Informationsteknologi 
i krigföringen 

Nej Ja Ja 

Informationskrigföring Nej Nej Ja 

 
Tabell 1 utvisande samhällsutvecklingen och krigföringen35 

 

Information: I metaform är information36 en generell beteckning för det me-
ningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i olika former. En strikt 
gräns mellan information och kunskap är svår att dra. Information innebär att 
någon får kännedom om någonting ("blir informerad"). Information kan 
uppfattas som en viss mängd fakta, upplysningar eller underrättelser. Termen 
syftar på själva meddelandet, det vill säga innehållet som förmedlas. 

Ofta görs en skillnad mellan information som i princip har krav på sig att vara 
saklig eller objektiv, exempelvis nyhetsförmedling och konsumentupplysning, 
och en subjektiv information som syftar till att övertala eller påverka, propa-
ganda och reklam. 

All information kan emellertid innebära någon form av påverkan på mottaga-
ren. Information kan därmed även uppfattas som resultatet av ett meddelande. 
Ur ett användarperspektiv kan information sägas uppstå först när ett meddelan-
de tolkas av mottagaren, till exempel när en följd av skrivna bokstäver uppfat-
tas som en mening med en viss innebörd 

Informationsoperationer (IO): Samlade och samordnade åtgärder till stöd för 
egna politiska eller militära mål genom att påverka eller utnyttja motståndares 
eller annan utländsk aktörs information och/eller informationssystem, medan 
                                                 
35 Bearbetad från boken av Toffler, Alvin och Heidi: War and Anti War, making sense of to-
day´s global chaos, Warner books, 1993 på http://www.algonet.se/~hhagen/infokrig2.htm 
36 Fritt taget från Nationalencyklopedin 
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man samtidigt utnyttjar och skyddar egen information och/eller informations-
system. 

Det yttersta målet är att påverka det mänskliga beslutsfattandet. IO kan genom-
föras i såväl politiska, ekonomiska som militära sammanhang. Hänförs till stra-
tegisk nivå. Jämför defensiva informationsoperationer och offensiva informa-
tionsoperationer.37 

Informationssäkerhet: Informationssäkerhet, som är det övergripande be-
greppet, omfattar IT-säkerhet (traditionell datasäkerhet) och administrativ sä-
kerhet som är relaterad till hantering av information i olika verksamheter. Be-
greppet IT-säkerhet används för att beskriva skydd av i informationsbehand-
lande tekniska system. 

IT-säkerhet kan delas upp i ADB-säkerhet (bearbetning och lagring) och kom-
munikationssäkerhet. Administrativ säkerhet avser regler för personal, säker-
hetsklassificering av information med mera. Fortsättningsvis kommer huvud-
sakligen det vidare begreppet informationssäkerhet att användas. 38 

Militära informationsoperationer (MIO): Är all koordinerad verksamhet i 
syfte att påverka motståndarens eller andra aktörers beslutsprocess till stöd för 
egna politiska och militära mål. Detta uppnås genom att påverka motståndarens 
beslutfattare, information – samt informationsbaserade processer och system 
samtidigt som man skyddar egna beslutsfattare, information – samt informa-
tionsbaserade processer och system. Militära informationsoperationer kan an-
tingen vara defensiva eller offensiva beroende på målsättning.39 

Defensiva informationsoperationer (IO-D): Riktade och vanligen samordna-
de åtgärder i fred, kris och krig avseende operationer, personal, teknologi och 
policy för att skydda och försvara information, informationssystem och egen 
förmåga till rationellt beslutsfattande. Genomförs till exempel genom fysiskt 
skydd, skydd mot vilseledning, skydd mot informationsinhämtning, säkerhets-
underrättelsetjänst och telekrigsåtgärder och psykologiskt försvar. 40 

Offensiva informationsoperationer (IO-O): Riktade och vanligen samordna-
de åtgärder i fred, kris och krig för att påverka en motståndares information 
och/eller informations- och kommunikationssystem. Målet är bland annat att 
påverka dennes förmåga till rationellt beslutsfattande och därmed gynna egna 
syften. Genomförs genom fysisk attack/förstöring, vilseledning, skydd mot 
informationsinhämtning, telekrig och psykologiska operationer. 41 

Informationskrigföring (IW): Informationsoperation som genomförs under 
kris och krig för att främja eller uppnå särskilda politiska och/eller militära mål 
gentemot en eller flera motståndare. 42 

Militärstrategisk nivå: Militärstrategi omfattar samordningen av militära 
maktmedel, nationellt eller multinationellt, inom en eller flera krigsskådeplat-
ser, för att nå de strategiska målen. På den militärstrategiska nivån klarläggs de 

                                                 
37 Försvarsmakten, Nomen F, s 72 
38 Regeringens proposition, 1999/2000:86, Ett informationssamhälle för alla, Stockholm 2000, 
s 36 
39 Flottiljamiral Stefan Engdahl, föredragning för IO-profilering FHS 2003-01-28 
40 Försvarsmakten, PerP 7, underbilaga 2 Definitioner, HKV 2003,s 3 
41 Ibid. s 3 
42 Ibid. s 3 
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militärstrategiska målen utifrån de överordnande politiska syftena samt vilka 
militära resurser och metoder som skall användas.43 

Operativ nivå: Operationskonst omfattar samordningen av taktisk verksamhet 
i större operationer eller kampanjer, inom en region eller ett operationsområde. 
På den operativa nivån klarläggs de operativa målen utifrån de överordnade 
militärstrategiska målen samt hur tilldelade medel, i form av stridskrafter, skall 
utnyttjas och samordnas i olika typer av större, främst gemensamma, operatio-
ner. Operationskonsten utgör härvid länken mellan de militärstrategiska målen 
och de taktiska förband som skall verkställa insatser inom avdelade operations-
områden. 44 

Taktisk nivå: Taktik omfattar samordning av taktisk verksamhet inom enskil-
da slag och mindre operationer. På den taktiska nivån klarläggs de taktiska 
målen utifrån de överordnade operativa målen samt hur taktiska förband – en-
skilt eller med andra taktiska förband – skall utnyttjas och samordnas i väpnad 
strid och olika operationer. Det är ytterst genom att stridskrafter uppnår taktis-
ka avgöranden och mål på slagfältet som operativa och slutligen strategiska 
mål kan förverkligas. 45 

Nätverksbaserat försvar: En struktur innehållande ledning med beslutsstöd, 
informationssystem samt insats- och verkansfunktioner. Dessa är integrerade 
med varandra och medger informationsutbyte i nära realtid. NBF behövs för att 
kunna planera, genomföra och följa upp nätverksbaserad strid, härefter kallat 
NBF. 46 

Computer Network Operations (CNO): Omfattar data- och nätverksopera-
tioner. Begreppet inbegriper tre delar: computer network defence, computer 
network attack och computer network intelligence. 47 

Computer Network Defence (CND): Defensiv dimension för att säkra och 
försvara information, datorer och nätverk mot förvanskning, förstöring, sönder-
fall och för att förneka tillgänglighet. 48 

Computer Network Attack (CNA): Offensiv dimension för att genom nät-
verk utföra attacker mot information, datorer eller andra nätverk. 49 

Computer Network Intelligence (CNI): Underrättelseinhämtning och kart-
läggning av datornätverk. Kan även benämnas Computer Network Exploitation 
(CNE), oftast i en mer offensiv bemärkelse. 50 

Cyberspace: Den abstrakta miljö där digital information kommunicerar via 
nätverk. 51 

Cyberkrigföring: Åsyftar förande, och förberedelser att föra, militära opera-
tioner enligt informationsrelaterade principer. Här avses störande eller förstö-
rande av informations- och kommunikationssystem i bred bemärkelse, som en 
motståndare är beroende av för att kunna verka. Här inkluderas inte bara 
                                                 
43 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, Stockholm 2002, s 70 
44 Ibid. S 70 
45 Ibid. S 70 
46 Försvarsmakten, PerP-rapport7, Stockholm 2003, underbilaga 1 s 157 
47 Mattias Hanson, Försvar mor cyberkrigföring, Försvarshögskolan 2001, s 6 
48 Ibid. s 6 
49 Ibid. s 6 
50 Ibid. s 6 
51 Ibid. s 6 
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tekniska system utan även organisationsstrukturer. Strävan är att försöka veta 
allt om motståndaren. Vem är det, var är han, vad kan han göra och när, vilka 
mål och syften har han, vilka hot kan vi möta och när? Särprägeln i cyberkrig-
föring ligger i att tekniken utnyttjas för att skapa eller utnyttja befintliga virtu-
ella verkligheter. 52 

Läsaren bör uppmärksammas på att definitionen för cyberkrigföring inte har 
samma kvalitativa nivå som övriga IO-definitioner och inte heller är en av För-
svarsmakten fastställd definition. Den finns jämväl med av den anledningen att 
den utnyttjar teknik för att skapa eller utnyttja den redan befintliga virtuella 
verkligheten Den fyller ett värde genom att den i princip speglar MIO med en 
fokusering på CNA och CNE. 

Den är dessutom vidare i sin definition i och med att den inte bara omfattar 
teknik utan även organisation. Den fyller således en funktion när man diskute-
rar informationsdimensionen och den kognitiva dimensionen som ett väsen, 
liknande sjö, mark, luft och rymddimensionen. Detta kan exemplifieras genom 
fientliga ”spaningsföretag” (CNI/CNE) i svenskt cyberspace och psykologiska 
operationer via Internet. 

                                                 
52 Jan Fahlén & Hans Hagen, Informationskrigföring – en definition, 1999 



Försvarshögskolan C-Uppsats FHS: 19 100: 2005 
Örlogskapten Anders Larsson  Sidan 19 av 54 
ChP 01-03 2003-07-21 
 

 

 

4. Undersökning 

Att spekulera i hur information och informationsbaserad teknologi kommer att 
påverka hur vårt samhälle kommer att fungera i nästa decennium är både svårt 
och riskfyllt. Det är svårt av två anledningar – för det första är det komplicerat 
att bedöma en teknisk utveckling som hittills varit allt annat än linjär, för det 
andra är det dessutom i det närmaste omöjligt att spekulera i hur och var infor-
mationsbaserad teknologi kommer att användas. Det enda som man inte behö-
ver spekulera i är att det kommer att bli en fortsatt snabb teknisk utveckling 
och att det kommer att finnas informationsbaserade applikationer inom tio år 
som vi inte ens vågat drömma om i dag! 

Informationsoperationer är i princip inget nytt. Informationsoperationer har 
dock fått en betydligt mer framträdande roll än tidigare enär teknikutveckling-
en har medfört att informationssystemen har en större roll i dagens försvars-
maktsstrukturer. Den nya krigföringen bygger på informationsöverläge vilket 
medför att skydd av information och informationssystem blir centralt. 

Utvecklingen av massmedia med världsomspännande nyhetsrapportering dyg-
net runt och med nästan omedelbar publicering har ökat betydelsen av psyko-
logiska operationer och informationstjänst i den moderna krigföringen. 

Utvecklingen av informationssamhället har indikerat att det finns många natio-
ner redan nu som baserar sin välfärd och sin militära kapacitet på teknologiba-
serade informationssystem. 53 Som ett resultat av detta informationsbaserade 
beroende kommer många aktörer att bli allt mer beroende och påverkade av 
förmågorna i den globala informationsinfrastrukturen. 

Allt eftersom de teknisk avancerade nationerna blir alltmer beroende av infor-
mationsbaserad teknologi och applikationer har en ny och ökande sårbarhet 
utkristalliserats. Trenden är att det som utvecklas och blir en samhällsresurs 
kommer att hamna i fokus som strategiska mål i krigföring oavsett vem angri-
paren är.54 

Sannolikheten för att allvarligt skada en nation, eller vilken aktör som helst, 
genom att ”bara” attackera dess informationssystem är inte bara trolig utan 
också uppenbart mera verklig idag än för bara tio år sedan. Attacker mot in-
formationssystem behöver inte kräva stora resurser. Detta medför att antalet 
aktörer som kan utföra attacker är stort. Som ett exempel kan CNA i detta av-
seende vara ett ”fattigmansvapen” att användas av den svage mot en konven-
tionellt betydligt starkare motståndare. Denna angreppsform kan i många fall 
vara mycket svår att spåra vilket bland annat medför att dessa attacker kan 
nyttjas för dolda angrepp vid låga konfliktnivåer. 55 

Försvarsberedningens ordförande Håkan Juholt sade i sitt tal vid Folk och För-
svars rikskonferens i Sälen 200356: 

                                                 
53 Air Power Studies Centre, Military information operations in a conventional warfare envi-
ronment, s 1 
54 Proposition 1999/2000:86, Ett informationssamhälle för alla, s 35 
55 Försvarsmakten, PerP 6 s 126 
56 Håkan Juholt, tal vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen 2003, 
http://www.forsvarsberedningen.gov.se/ 
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"Vi måste också kunna möta angrepp utförda av icke-statliga aktörer, som an-
vänder avancerade metoder och vapen, inklusive icke-konventionella vapen. 
Samhällets sårbarhet blir därmed en viktig säkerhetspolitisk utmaning. Ingen 
kedja är starkare än sin svagaste länk. Redan idag och än mer i morgon kan en 
angripare genom att slå ut civila system med icke-militära medel, nå samma 
effekt som det tidigare krävdes militära medel för att uppnå”. 

Å ena sidan ger den nya informationsteknologin en effektiv resurs att använda i 
konflikter. Å andra sidan blir denna resurs ett strategiskt mål för motståndaren. 
Informationsteknologin presenterar följaktligen både nya risker och nya möj-
ligheter. Information som hanteras med moderna tekniska möjligheter kan ge 
en militär styrkan ett övertag och informationsöverlägsenhet och därmed bli 
den mest betydande styrkemultiplikatorn. Samtidigt kan den visa sig vara den 
huvudsakliga faktorn för att skapa sårbarhet! 

Det gamla sättet att bevaka nationella intressen genom ett i huvudsak territori-
ellt försvar kan inte appliceras på information eller informationssystem. Sanno-
likt kommer inte heller en motståndare i framtiden att ha det utseende den har i 
dag fysiskt, organisatoriskt eller till sitt uppträdande. Oavsett ”utseende” består 
dock alltid en motståndare av fysiska förmågor, moraliska krafter och en vilja. 
Informationsoperationer, en indirekt metod som påverkar viljan, kommer där-
för kanske vara det enda sättet att besegra en fiende på. 

Den demokratiserade västvärlden och massmedia, kombinerat med en allt hög-
re respekt för människoliv, önskar snabba beslutsamma militära segrar, helst 
utan förlust av människoliv – hos någondera av parterna, samt absolut ingen 
oavsiktlig bekämpning57. Genom den (manöverteoretiska) indirekta metoden 
söker man att undvika konfrontationer med motståndarens (huvud-) styrkor för 
att i stället söka hans svaga punkter58. 

Centralt i den indirekta metoden är att manövrera, i både en fysisk och kognitiv 
domän, så att en ofördelaktig situation skapas för motståndaren, med andra ord 
en förskjutning av styrkeförhållandena till egen fördel. Den bärande tanken i 
manöverkrigföring och den indirekta metoden är således att manövrera ut mot-
ståndaren både fysiskt och mentalt, försätta honom ur balans och skapa sam-
manbrott i hans organisation – en systemkollaps. Den brittiske militärteoreti-
kern Liddel Hart utryckte det elegant: 

 
”The destruction of the enemy’s armed forces – through their unarming by surrender 

– without any fighting” 59 

 

Det är ifrån dessa utgångspunkter, manövertänkandet och de nya riskerna som 
utvecklingen för med sig, mitt intresse för en svensk förmåga till informations-
operationer emanerar. Kommer konflikter i framtiden att få en annan karaktär, 
och om det är fallet, vad behöver Försvarsmakten för förmågor? 

                                                 
57 ”collateral damage”, svårighet att hitta ett lämpligare uttryck, författarens anm. 
58 Försvarshögskolan, Essäer inom krigsvetenskap – Militärteori, doktriner och manövertän-
kande, Stockholm 2002 s 202 ff  
59 B.H Liddel Hart, The Decisive Wars of History, London 1929, s 153 
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4.1. Framtiden är redan här, ett paradigmskifte? 

Detta nya hot, samhällets och nationernas beroende av informationsteknik för 
sitt välstånd och säkerhet har förstärkt betydelsen av informationsoperationer. 
Århundraden av klassiskt territorialförsvar kommer att följas av en ny typ av 
samhällsförsvar, ett nytt försvar som skyddar gemensamma värden och infor-
mation mer än territoriella gränser. Detta nya försvar, i vilket förmågan till 
informationsoperationer är en viktig och avgörande resurs, är anpassat för de 
reella hot som finns mot samhället idag och imorgon. 

Informationsoperationer ansågs från början ”bara” vara ett stöd till konventio-
nella operationer, men nu börjar säkerhetsanalytiker världen över prata om ett 
paradigmskifte: informationskrigföring och informationsoperationer är inte 
bara en del av den nya krigföringen – det är en ny typ av krigföring. 60 

Detta nya paradigm – att informationskrigföring kan definieras som ett nytt 
väsen eller etableras som en ny form av väpnad strid (som anfall eller försvar) 
delas av många säkerhetspolitiska – och militära experter världen över. 61 

Om det sker ett paradigmskifte, det vill säga att informationskrigföring blir en 
ny typ av krigföring, kommer detta förutom behovet att revidera etablerade 
strategier och doktriner, även att innebära att framtidens konflikter kan utspelas 
– helt eller delvis, på informationsarenan. Målet för en presumtiv angripare är 
inte territoriet utan att kontrollera eller förstöra ett lands information och in-
formationsinfrastruktur. 

4.2. Dimensionerande hot och risker  

Bakgrund 

Ett utnyttjande av informationskrigföring i en vid bemärkelse innebär att den 
definition på krig som vi normalt använder med svårighet kan användas på ett 
relevant sätt. Slagfältet är fragmentiserat i såväl tid som rymd eftersom kartbil-
den inte ger någon ledning för vem som är angripare eller hur försvaret skall 
grupperas. Vilka hot och risker finns det, egentligen? Frågan är synnerligen 
relevant när det råder ett läge där den angripne inte vet att han utsatts för an-
grepp eller att han inte vet vem angriparen är! 

Begreppen sårbarhet, hot och risk62 kan blandas samman om man enbart disku-
terar olika tekniska systems sårbarhet eller samhällets generella sårbarhet, som 
om denna sårbarhet i sig skulle utgöra ett hot eller en risk. Ett konstaterande att 
delar av samhället är sårbara är inte ett tillräckligt skäl för att vidta åtgärder. 
Definitionen av hot och risk måste även beakta sannolikheten, eller avsikten 
och förmågan hos en fiende, samt konsekvenserna av det som kan inträffa. 
Först efter en samlad analys av dessa olika aspekter, är det meningsfullt att 
diskutera ifall åtgärder behöver vidtas. 

Åtgärder kan vara förebyggande, för att eliminera eller minska risken (riskhan-
tering)63, eller syftande till att kunna hantera situationen bättre om den ändå 
skulle inträffa (krishantering). En sådan parameter utgörs av samhällets 

                                                 
60 APSC, Military information operations in a conventional warfare environment, s 2 
61 Föreläsning 2002-12-11, Information Warfare – A Russian view, ÖvLt Jorma Saarelainen 
62 Fritt från Proposition 2001/02:158, Samhällets säkerhet och beredskap, s 17 
63 Som till exempel SUR-modellen, pkt 5.1.2, författarens anm. 
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sårbarhet, en annan av möjliga hot. Dessa hot kan därefter ligga till grund för 
en värdering av sannolikheten för att en allvarlig situation skall inträffa. 

För att kunna bedöma allvaret i situationen måste de möjliga konsekvenserna 
för samhället av det inträffade vägas in. Är de konsekvenser som skulle kunna 
uppstå så stora eller allvarliga att de är oacceptabla, räcker det med att det finns 
en sårbarhet och ett relativt litet hot för att åtgärder bör vidtas. Vid bedömning-
ar av vilka risker samhället kan ställas inför bör således alla aspekterna 
beaktas. 

 

Risker 

En av de stora riskerna är att tidigare separata system nu växer samman till 
nätverk av elektroniska informationstjänster.64 Telekommunikationer har i de 
flesta länder tidigare varit i statlig ägo, och därmed under statlig kontroll. Un-
der det senaste decenniet har en våg av privatiseringar och avregleringar gått 
fram över stora delar av världen. Detta har inneburit att utvecklingen alltmer 
har gått från statligt ägda, statligt kontrollerade nationella televerk med mono-
pol, till privata, stora internationella företag i konkurrens och utan statlig insyn 
och kontroll. 

Kommunikationsmöjligheterna mellan människor, med olika elektroniska me-
del, kan därför undan för undan komma att utvecklas och styras av internatio-
nella företag. Dessa nya ägareförhållanden skapar i sig själv säkerhetsrisker, ty 
det finns ingen övergripande statlig samordning som sätter säkerheten före 
kortsiktiga ekonomiska vinster. Insatser av en angripare mot telekommunika-
tioner eller el-system kan dessutom vara gränssättande för delar av samhällets, 
inklusive Försvarsmaktens, förmåga att fungera tillfredställande. 

Informationsinhämtntnings och bearbetningsverktyg, informationsteknik65, har 
utvecklats parallellt med den gängse snabba tekniska utvecklingen inom data-
området. Det har i sin tur ökat betydelsen av informationsutbyte inom militära 
styrkor till den grad att tekniskt baserade IT-system numera är ett avgörande 
delsystem i de flesta ländernas stridskrafter. 

Ökande framtida andel av massmedia som förmedlas via Internet kommer att 
ge större möjlighet för nät-baserade psykologiska operationer (PsyOps). Detta 
ger därmed en möjlighet att sprida ett budskap på mycket kort tid, till en stor 
publik och till en låg kostnad. En ytterligare risk och försvårande omständighet 
är att samhället i stort, relativt okritiskt, är mottagligt för mediapåverkan. De 
motståndare vi möter i framtiden kommer att utnyttja PsyOps som ett medel för 
att uppnå sina syften.66 Understödjande militära eller andra åtgärder kan 
genomföras för att understryka eller förstärka budskapet. 

Asymmetrisk krigföring kan utnyttjas av såväl statliga, som icke-statliga aktö-
rer, och riktas såväl mot motståndarens militära styrkor som mot deras samhäl-
le. Asymmetrisk krigföring kan innehålla exempelvis terrorism, 
massförstörelsevapen och informationskrigföring.67 
                                                 
64 Proposition 1999/2000:86, Ett informationssamhälle för alla, s 35 
65 Källa: Nationalencyklopedin informationsteknik, även informationsteknologi, samlingsbe-
grepp för de tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik och telekom-
munikation. I fortsättningen kallat IT. 
66 Göran Kindvall, Erik Nordstrand, Informationskrigföring inom FoRMA, FOI 2003, s 47 
67 Försvarsmakten, PerP 7, underbilaga 1 s 2 
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Hot 

Hot beskrivs utifrån Försvarsmaktens krav och struktureras som fysiska, 
logiska och administrativa hot.68 

• Fysiska hot är hot som påverkar utrustning. Fysiska hot kan även 
omfatta miljörelaterade hot såsom till exempel väderpåverkan. 

• Logiska hot är hot mot funktioner och tjänster. 

• Administrativa hot, som även omfattar organisatoriska hot, är oönskade 
händelser som uppstår på grund av brister i regelverk, i utbildning eller 
kontrollfunktioner. 

 

Fysiska hot 

Konflikter i en bred skala från stridigheter mellan stater eller allianser till kon-
flikter som drivs av icke-statliga aktörer i fredstid kommer på grund av den 
globala informationsintegrationen lättare att få säkerhetspolitiska följder. Kon-
flikter kan dyka upp hastigt och ofta med ett oväntat förlopp. 

Eskalering och spridning, konfliktdynamik, kan ske när konfliktfrågan blir mer 
central för aktörerna eller nya möjligheter uppstår. Risken för icke önskad 
spridning genom konfliktdynamik skapar därmed en högre sannolikhet att på-
verkas av externa konflikter. 69 Det är därför svårt att förutsäga vare sig tid eller 
plats för olika konflikter eller hur de kommer att gestalta sig. 

Framtida konflikter kommer därför inte att bli enkla att klassificera, eftersom 
olika sorters våldsutnyttjande kan vävas in i varandra. Det i sig själv skapar 
stora problem genom svårigheten att identifiera en angripare för att därefter 
sätta in relevanta motåtgärder. En presumtiv angripare kommer därför i framti-
den förmodligen att förlita sig mer på en kombination av diplomati, offensiva 
informationsoperationer och agerande i en svårdefinierad gråzon snarare än 
konventionella vapeninsatser. 

 

Logiska hot 

Hotet från alternativa angreppsmetoder - i form av till exempel sabotage, terro-
rism, IT-attacker, informationsoperationer och användande av biologiska eller 
kemiska medel - bedöms bestå eller öka inom överskådlig framtid.70 Inom ra-
men för internationella insatser får vi räkna med att möta såväl hög- som låg-
teknologiska motståndare, med stora eller små resurser. För varje typ av mot-
ståndare (individ, grupp, stat) finns å andra sidan en tydlig tendens att denne 
förfogar över någon form av avancerad teknik – inte minst IT-baserad.71 

Eftersom förberedelser för ett angrepp är mycket svåra att upptäcka och att 
förloppet är snabbt, krävs samverkan och en tydlig ansvarsfördelning redan 
innan ett sådant angrepp inträffar. Hotet i form av informationskrigföring inne-
bär att försvarets och samhällets ledningssystem samt underrättelse- och 

                                                 
68 Fritt från Försvarsmakten, H SÄK IT Hot, Stockholm 2002, s 19 
69 Mary Kaldor, Nya och gamla krig, Göteborg, 1999 s 10 ff 
70 Försvarsmakten, PerP 7, s 28 
71 Olof Söderqvist och Erik Berglund (red), En visionsstudie om 
Försvarsmaktens insatsfunktion, FoRMA/PE årsrapport 2000, FOI, Stockholm 2001, s 26 
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sambandsfunktioner utgör ett primärmål inte enbart i krig, utan i alla konflikt-
nivåer. 

 

Administrativa hot 

Huvudsakligen återfinns de administrativa hoten som ett resultat av bristande 
säkerhetskontroller (insiders, illegitim access), rutiner (fel handhavande, felak-
tiga procedurer) samt en dålig säkerhetspolicy (dåligt säkerhetsmedvetande). 
För att minska de administrativa hoten är även en god operativ sekretess72 av 
stor vikt, syftet är att förneka en presumtiv fiende all information som 
underlättar eventuella förberedelser för ett angrepp, i vilken form det än månde 
vara. 

 

Normsättande hot och risker 

Att snabbt kunna tolka information rätt kommer att vara en avgörande förmåga. 
Information och system för informationshantering kommer i framtiden i än 
högre grad än i dag att vara strategiska resurser. Hoten mot dessa resurser i 
form av informationskrigföring och informationsoperationer kommer med all 
säkerhet att utvecklas vidare i minst samma takt som informationsteknologin 
utvecklas. 

Att Sverige går från industri- till ett informationssamhälle, invävt i ett interna-
tionellt nätverk, innebär att infrastrukturen som Försvarsmakten skall skydda, 
måste ges en betydligt vidare utsträckning.73 Det räcker således inte med att 
skydda och försvara den territoriella integriteten, det finns hot i andra dimen-
sioner än den territoriella. 

Desto mer central roll som information spelar för en motståndares effektivitet, 
desto större är logiken att angripa dennes informationssystem. Även om dessa 
system förblir fysiskt oskadda, kan stor effekt nås genom att fördröja eller re-
ducera deras effektivitet. 

I detta sammanhang skall klargöras att ett informationssystem inte är en en-
skild mekanism utan en kombination av information, data, sensorer, nätverk, 
processorer, ledningscentraler och operatörer. Nutida informationssystem är 
även intimt sammanlänkade med varandra, det kan vara svårt, för att inte säga 
omöjligt, att dra gränsen för var ett (militärt-) system börjar och ett 
(civilt/kommersiellt-) system slutar. 

De dimensionerande hot och riskerna som bör vara normsättande för utform-
ning av förmågan till defensiva och offensiva informationsoperationer i framti-
den är således: 

• Att bli attackerad utan egen vetskap om det 

o av vem, vilken typ av aktör? 

o hur? 

                                                 
72 Se även Pkt 4.3 s 27, författarens anmärkning 
73 Proposition 1999/2000:30, Det nya försvaret, sid 34 (171), HKV PerPrapport 7, s 41, 121 
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• Samhällets ökade beroende och sårbarhet 

o på grund av informationssamhällets totala integration, 

o på grund av ett generellt ökat behov av energi och 

o på grund av ökad globaliseringen av ägande och drift av infor-
mations- och kommunikationssystem. 

• Försvarsmakten måste försvara hela Sverige 

o både territoriellt och funktionellt, 

o i cyberspace, 

o den kognitiva domänen (PsyOps), 

o kritisk infrastruktur och, 

o mot asymmetriska hot från andra aktörer än stater. 

• Information är i sig en strategisk resurs av vital betydelse 

o skall kunna försvaras mot all typer av angrepp, 

o skall kunna bekämpas genom god förmåga till offensiva infor-
mationsoperationer. 

 

4.3. Förmågor som FM besitter idag och i en nära framtid. 

Nationellt samanhang 

Avgörande för operativ framgång är förmågan att snabbt kunna samla verkan 
för att bekämpa motståndaren där denne är sårbar; i mark, sjö, luft och i infor-
mationsdimensionen. Effektiv samordning av stridens grundelement  
bekämpning, rörelse och skydd, liksom stöd av logistik och information är 
därför nödvändigt. 

Konfliktsituationer där parterna använder andra medel och har andra mål än i 
traditionella militära konflikter ställer lika höga krav på samordning. 74 Infor-
mationsoperationer ställer därmed, genom att verksamheten genomförs samti-
digt och parallellt på såväl strategisk som operativ nivå, speciella krav på sam-
ordning och samverkan. 

Den alltmer ökande andelen civila beröringspunkter ställer därmedelst krav på 
samverkan och samordning från departements- och operativnivå ned till en-
skilda företag och aktörer. För att bryta paradigmet att samhället stöder För-
svarsmakten i händelse av kris eller krig måste det tydliggöras att det nu istället 
betyder att Försvarsmakten stöder det civila samhället. 

Statligt informationssäkerhetsarbete bedrivs i flera parallella spår, Kris och 
beredskapsmyndigheten (KBM) har det sammanhållande ansvaret i samhället 
för IT-säkerhet inom ”Fyrklövern”75. Den består i korthet av Försvarets radio-
anstalt (FRA) som ansvarar för teknisk kompetens, Post och telestyrelsen 
(PTS) som ansvarar för IT-incidentsrapportering och en statsCERT. Dessutom 

                                                 
74 Försvarsmakten, Grundsyn Ledning, Stockholm 2001, s 12 
75 Proposition 1999/2 000:86, Ett informationssamhälle för alla, s 36-41 
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ingår Försvarets Materielverk (FMV) för evaluering ochcertifiering samt KBM 
för planering och en nationell helpdesk som rör informationssäkerhet. 

Riksdagen har redan nu fastlagt sex stycken samverkansområden76 varav fem 
har en direkt bärighet på defensiva informationsoperationer. Förmåga till in-
formationsoperationer skall därmed dimensioneras till att, förutom ordinarie 
uppgifter inom det militära försvaret, fungera i alla samverkansområden. 

• Teknisk infrastruktur. 

• Transporter. 

• Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva 
ämnen. 

• Ekonomisk säkerhet. 

• Områdesvis samordning, samverkan och information. 

• Skydd, undsättning och vård. 

 

Bakgrund Försvarsmakten 

Försvarsmakten har ökat sina kunskaper om hur informationsoperationer 
genomförs och vilka krav detta ställer på egen förmåga i flera olika aspekter. 77 
Utifrån denna kunskap har Försvarsmakten numera påbörjat en planering av 
hur en utveckling mot egen utökad förmåga skulle kunna genomföras. Utökad 
förmåga bör skapas inom områdena informationstjänst, vilseledning samt inom 
området ledning av informationsoperationer.78 Som en grund för detta genom-
förs nu en planering för ett strategiskt kompetenscentrum för informationsope-
rationer. 79 

I kompetenscentrumet skall det finnas en kunskapsbank och ett embryo till en 
nationell operativ IO-cell. Mot bakgrund av PerP 7 och uppdraget för plane-
ring av Försvarsmaktens kompetenscentrum för IO kommer det inom en snar 
framtid att finnas en begränsad förmåga till ledning av informationsoperatio-
ner. Detta förutsätter emellertid att såväl kunskaps- som kompetensuppbygg-
naden och relevant materielanskaffning kommer att fortsätta inom Försvars-
makten. 

 

CIMIC 

CIMIC är en stabsfunktion som syftar till att stödja genomförandet av den mili-
tära delen av en krishanteringsinsats och till att etablera och driva effektiv 
samverkan mellan en militär krishanteringsstyrka och de civila aktörerna i ett 
operationsområde. Genom ett långvarit engagemang i fredsbevarande operatio-
ner har Försvarsmakten erfarenhet och en god förmåga till CIMIC. Ett fortsatt 
starkt engagemang utomlands kombinerat med att svenska officerare framgent 

                                                 
76 Förordning (1986:1111) om militär medverkan i civil verksamhet och medverkan i rädd-
ningstjänst samt Lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 
77 Försvarsmakten, PerP 7, Underbilaga 6 s 15 
78 Försvarsmakten, PerP 7, Underbilaga 6 s 15 
79 Uppdrag för planering av FM kompetenscentrum Militära Informations Operationer, HKV 
20030121, beteckning 23100:61489 
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fortsätter att utbildas och övas gör att förmågan till CIMIC kan bibehållas i 
framtiden. 

 

Info 

Informationsavdelningen i Högkvarteret (HKV) leder informationstjänsten för 
hela Försvarsmakten på central nivå. HKV Info leder och utvecklar även in-
formationsfunktionen för Försvarsmakten i kris och krig. Det finns en redan i 
fredstid planerad förmåga att informera i samband med krishantering och insat-
ser med Försvarsmaktens resurser. 

I samarbete och samordnat med lägre militära chefer ser informationsavdel-
ningen till att informera om Försvarsmakten och försvarsrelaterade frågor, både 
intern och externt. Det finns således förmåga att informera på alla nivåer, från 
högsta strategiska nivån ned till det lokala förbandet. Sammantaget ger detta att 
Försvarsmakten har en god förmåga att informera och kommunicera med sina 
anställda, media och allmänheten. 

 

Informationssäkring/underrättelsetjänst 

Inom Försvarsmakten har MUST ITSA ansvaret för informationssäkerheten. 
Underrättelser för informationssäkerhetsarbete bedrivs också av MUST ITSA. 
Övrig information rörande informationssäkerhet kan tillföras Försvarsmakten 
från statsCERT: en men också via FRA och i ett längre perspektiv från Försva-
rets Forskningsinstitut (FOI). Olika former av specialförband är en användbar 
resurs för underrättelseinhämtning, men också för fysisk inkoppling på nät. Det 
vill säga de kan även utnyttjas för att aktivt understödja CNI/CNE eller andra 
metoder inom IW-området. 

 

IT-krig/Cyberkrig 

Den stora förändringen på kort sikt kommer sannolikt att vara IT-
försvarsförbanden och dess förmåga till defensiva informationsoperationer i 
cyberspace. Ett projekt med uppgift att utveckla ett IT-försvarsförband som har 
till uppgift att utöka Försvarsmaktens förmåga inom IT-krigsområdet har på-
börjats under året (2002-2003). 80 Projektets metoder skulle även kunna fungera 
som modell för övrig förmågeutveckling inom IO-området. 

Förutom upprättandet av IT-försvarsförbanden har Försvarsmakten en egen 
CERT, FM CERT, som huvudsakligen hanterar datorskydd inom området de-
fensiva informationsoperationer. Organisation och verksamhet är påbörjat och 
enheten skall enligt plan vara fullt operativ år 2004.81 FM CERT skall ha för-
måga till underrättelse- och kunskapsinhämtning, generellt IT-skydd, undersö-
ka och analysera IT-utrustningar och programvaror samt utarbetande av virus-
program för skydd. FM CERT finns i HKV och sorterar under MUST. 

                                                 
80 HKV PerPrapport 7, Stockholm 2003, Underbilaga 6, s 15 
81 Föreläsning av BG Håkan Bergström, FHS 14 Feb 2003 
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Telekrig 

Försvarsmakten telekrigsförmåga återfinns både som telekrigsförband och som 
funktionalitet i olika förband och system. De renodlade telekrigsförbanden är i 
stort SIS-bataljoner och televapenkompanier inom armén. 

Telekrigsfunktionalitet återfinns som en ordinarie förmåga främst bland sjö-
krigsförbanden och flygvapnet. För den operativa nivån inordnas telekrigfö-
ringen normalt inom ramen för ledningskrigföring.82 

 

Bekämpning 

Utvecklingen av vapensystemens verkanskraft går snabbt framåt till följd av 
utvecklingen av bättre explosivämnen. Utvecklingen av nya system för att ska-
pa situationsuppfattning och insatsledning samt ny vapenteknik medför att stri-
den kommer att kunna föras genom bekämpning av motståndaren på större 
avstånd med indirekt eld.83 Sjö- och luftburna robotar för precisionsinsatser, 
exempelvis Rb 15 Mod och KEPD-35084, kommer om de införs i organisatio-
nen att kvalitativt öka bekämpningsförmågan hos Försvarsmakten. Lednings-
bekämpning är en uppgift främst för långräckviddiga vapensystem men även 
för specialförband. Specialförbanden kan genomföra målutpekning eller själv-
ständigt förstöra kritiska noder och sensorer i fientliga nätverk. 

 

Operativ sekretess/OPSEC 

Operativ sekretess, eller den anglosaxiska akronymen OPSEC, är i korthet di-
sciplinen att systematiskt och metodiskt undanhålla en presumtiv fiende öppen 
information som kan skapa ett operativt eller underrättelsemässigt överläge. 
Försvarsmakten granskar viss information ur ett säkerhetshänseende, i övrigt 
finns det ingen fastställd rutin eller kedja av åtgärder som garanterar Försvars-
maktens operativa sekretess. En del av operativa säkerhetsarbetet kan i viss 
mån innefattas i de administrativa rutinerna för informationssäkerhet. Att cirka 
75-90 procent av alla underrättelser samlas idag in via öppna källor85 under-
stryker vikten av en väl fungerande operativ sekretess. Förmågan till strukture-
rad OPSEC inom Försvarsmakten är i dagsläget låg. 

 

Vilseledning 

Vilseledning är 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. 86 De resurser som finns disponibla till vilse-
ledning förutom ett operativt och taktisk sätt att utnyttja stridskrafterna är 
främst telestridsbataljoner och övriga telekrigsförband. FRA kan bidraga med 
underrättelser för att stödja vilseledningsoperationer. Försvarsmakten aktiva 

                                                 
82 Försvarsmakten, Telekrig – lärobok för armén, Enator Försvarsmedia AB, 1999, s 9 
83 Söderqvist Olof och Berglund Erik (red), En visionsstudie om Försvarsmaktens insatsfunk-
tion, FoRMA/PE årsrapport 2000, FOI, Stockholm 2001, s 101 
84 Rb 15 till fartyg och flygplan, KEPD 350 enbart som flygburet system 
85 Gary Williams, Operations Security (OPSEC), http://call.army.mil/products/trngqtr/tg3-
99/opsec.htm 
86 Försvarsmakten, Nomen F, s 192 
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komponenter till vilseledning återfinns både som telekrigsförband och som 
funktionalitet och delsystem i sjökrigs- och flygvapenförband. 

 

Psykologiska operationer (PsyOps) 

Det finns ingen funktion inom Försvarsmakten som har förmåga att genomföra 
psykologiska operationen. Det finns officerare med utbildning och även prak-
tisk erfarenhet från multinationellt samarbete rörande psykologiska operationer 
från utlandstjänstgöring. Mot den bakgrunden är det logiskt att Försvarsmakten 
enligt PerP 7 skall lägga särskild vikt vid att bygga upp kunskaper och kompe-
tens inom detta område. Detta kommer att innefattas i det föreslagna kompe-
tenscentrumet för IO och har därmed en potential att utvecklas till en förmåga. 
Försvarsmakten besitter i dagsläget ingen förmåga att enskilt bedriva riktad 
information, PsyOps. 

 

Sammanfattning av förmågor 

De förmågor som Försvarsmakten besitter nu kan därmed anses vara följande: 

• Begränsad förmåga till ledning av informationsoperationer, 

• informationstjänst, central, regional och lokal nivå och i samverkan 
med RK och KBM med flera, 

• vilseledning, operativ och taktisk nivå med förband, 

• telekrigföring på taktisk nivå genom SIS-bataljoner och televapenkom-
panier, samt på operativ nivå genom Marinens och Flygvapnets förmå-
ga till störning och fysisk fjärrbekämpning, 

• Försvarsmaktens egen förmåga till informationssäkerhet, underrättelse-
inhämtning och uppföljning, samt samverkan med funktionerna i Fyr-
klövern. 

 

Prognos inför den närmaste framtiden 

Regeringens proposition87 beskriver prioriteringarna för de närmaste åren en-
ligt följande: ”För den närmaste framtiden bör tre områden prioriteras: skydd 
mot informationsoperationer, ett säkrare Internet samt elektroniska signaturer 
och annan säkerhetsteknik. En tvärsektoriell samordning för IT-säkerhet och 
skydd mot informationskrigföring bör utformas.” 

Regeringen har beskrivit att kompetens inom informationskrigföring omfattar 
kunskapen att hantera såväl defensiva åtgärder som kunskap om offensiva me-
toder för att kunna slå tillbaka mot en angripare.88 

Gränsdragningen mellan vad som är att betrakta som åtgärder för att motstå 
informationskrigföring (eller andra informationsoperationer) och åtgärder för 
att öka IT-säkerheten är enligt regeringen diffus. Utvecklingen inom området 
informationsoperationer ställer dessutom ökade krav på den grundläggande IT-
säkerheten i hela samhället. 

                                                 
87 Proposition 1999/2000:86, Ett informationssamhälle för alla, s 36 
88 Proposition 1999/2000:30, Det nya försvaret, s 50 
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Med detta som ledning för hur förmågorna kan komma att utvecklas inom den 
närmaste framtiden är det en rimlig tolkning att förmågorna i sak kommer att 
vara oförändrade. Inga nya komponenter förutom IT-försvarsförbanden och det 
strategiska kompetenscentrumet för IO tillförs. 

Regeringens prioriteringar och PerP 7, som stipulerat att utökad förmåga bör 
skapas inom områdena informationstjänst, vilseledning samt ledning av infor-
mationsoperationer, 89 ger vid handen att kunskapen och den reella förmågan 
kommer att öka inom flertalet delområden med betoning på de prioriterade 
verksamhetsområdena. 

De förhållanden som gäller idag med avseende PsyOps, torde medföra att för-
utsättningarna inte finns till att Försvarsmakten inom närtid kommer att besitta 
en förmåga att ge riktad information, genomföra psykologiska operationer, till 
parterna i en konflikt. 

Försvarsmakten kommer, med övergången till ett nätverksbaserat försvar, både 
att ha en större möjlighet till att genomföra defensiva informationsoperationer 
och en större sårbarhet än idag.90 I möjligheterna inkluderas en bättre förmåga 
till ledning och koordination av sammansatta operationer. 

Kombinationen av att satsa på en strategisk kunskaps- och utvecklingspotential 
(i det föreslagna kompetenscentrumet för IO) och att parallellt utveckla vissa 
spetsförmågor, exempelvis IT-försvarsförband och CERT-funktioner, skapar 
förutsättningar för en acceptabel utveckling av IO-förmågan i Försvarsmakten. 

4.4. Ett exempel scenario 

För att belysa behovet av förmågor i Försvarsmakten 2010 har jag valt att an-
vända mig av ett scenario, en strategisk typsituation (STS), från Perp 791. I den 
redovisas sju stycken strategiska typsituationer med varierande hot och utveck-
lingar, detta för att täcka in ett mångfacetterat utfall. Under arbetet med strate-
giska typsituationer för Försvarsmaktens perspektivplanering har huvudsakli-
gen tre STS: er använts för perspektivstudierna. Utav dessa tre huvudalternativ 
har jag valt strategisk typsituation G. 

 

Utveckling av strategiska typsituationer 

En strategisk typsituation utgör ett exempel på en tänkbar omvärlds- och kon-
fliktutveckling. De strategiska typsituationerna används sedan i perspektivpla-
nerarbetet till att värdera de försvarsmaktsstrukturer som tas fram i idébilds - 
(20 års-) och målbilds- (10 års-) perspektivet. Genom analys av utgångsvärde-
na utformas olika tänkbara verkansmiljöer, de strategiska typsituationerna, i ett 
10-20 årigt perspektiv. De strategiska typsituationerna beskriver såväl övergri-
pande internationella säkerhetspolitiska strukturer och omvärldsutvecklingar 
som dominerande hot och aktörer. Utifrån en analys av dominerande inslag i 
idébilderna, dagens politiska inriktning och försvarsmaktsstruktur utformas 
dessutom försvarsmaktsstrukturer för ett 10 årigt perspektiv – målbilder.  

 

                                                 
89 Försvarsmakten, PerP 7, Underbilaga 6 s 15 
90 Försvarsmakten, PerP 7, bilaga 1 s 33-34 
91 Försvarsmakten, PerP 7, underbilaga 5, Stockholm 2003, s 3 
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Bild 2 Utvecklingen av målbild 2014 och mätpunkter i värderingen. 92 

En strategisk typsituation skiljer sig från ett detaljerat scenario såtillvida att en 
strategisk typsituation är mer allmänt hållen. En strategisk typsituation kan 
därför närmast betraktas som en sammanfattning av ett antal olika men inbör-
des oberoende scenarier. Det är till exempel inte säkert att alla händelser i en 
strategisk typsituation inträffar, och deras inbördes ordning kan variera. 

Strategiska typsituationen G ger till sin utformning, kompletterat med egna 
vidareutvecklingar, ett bra scenario att belysa behovet av förmågor till informa-
tionsoperationer på. Försvarsbeslut 2004 utgör startpunkten för utvecklingen av 
målbild 2014 som, under förutsättning att utvecklingen realiseras som det nu är 
tänkt, är fullt utvecklad 2014. Eftersom min studie likaså har ett tioårigt fram-
tidsperspektiv gör detta att mitt val av scenario ligger inom samma 
tidshorisont. 

 

Generell beskrivning av scenario G 

Året är 2014. Den generella omvärldsbilden är följande, USA, som fortfarande 
har hegemoni, har andra säkerhetspolitiska och kommersiella ambitioner än 
Europa. Den transatlantiska länken är trots det fortfarande stark genom att USA 
samtycker med EU i flertalet av de ledande politiska dagsfrågorna. NATO har 
också annan fokus än Europa, men ställer sina resurser till förfogande till EU-
operationer. EU har i sin tur, som en naturlig utveckling av USA: s minskande 
intresse för Europa, tagit ett fullt ansvar i Europa med omkringliggande länder. 

EU: s krishanteringsförmåga har utvecklats såväl kvantitativt som kvalitativt 
och tillsammans med lånad kapacitet från NATO är förmågan mycket god. 
Sverige är än mer integrerat i EU och dess gemensamma utrikes- och säker-
hetspolitik än tidigare, och som en följd av detta deltager Sverige aktivt med 
militära förband och andra resurser i kris- och konflikthantering.  

Konfliktnivån i STS G är att Sverige deltager i en fredsframtvingande insats 
inom ramen för EU: s krishanteringstyrka i en stat i Europas närhet, benämns i 
fortsättningen Utland. Det finns därmed inget konventionellt militärt hot mot 
Sverige som nation. Utland har ingen förmåga att direkt påverka Sverige med 
konventionella militära medel. I stället finns en god förmåga till informations-
operationer och asymmetrisk krigföring. Landet har ett starkt politiskt, kultu-
rellt och historiskt stöd från flera länder utanför EU. 

Förutom det reella hotet som det innebär att ha ett stridande förband i en freds-
framtvingande operation, är det dimensionerande hotet det som händer i 
Sverige som en reaktion på det svenska engagemanget utomlands. Vid min 

                                                 
92 Försvarsmakten, PerP 7, underbilaga 5, Stockholm 2003, s 2 
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utveckling av scenariot kommer jag att lägga tyngdpunkten på de händelser 
som är relevanta ur ett informationsoperativt synsätt. Motivet är att inte göra 
fonden för den vidare diskussionen om defensiva och offensiva förmågor för 
omfattande. 

Det är rimligt att förutsätta att i kontexten av en gemensam EU-ledd operation 
är säkerheten tillgodosedd via gemensamma resurser. Säkerheten för de svens-
ka förband som är i operationsområdet kommer därmed ifrån den gemensamma 
styrkan och dess resurser; samtliga deltagande internationella förband, deras 
förmågor och NATO: s resurser. 

Följande händelser är exempel på hot mot Sverige från beskrivningen av den 
strategiska typsituationen G år 2014: 

• IT-angrepp. 

• Hot mot nyckelpersoner. 

• Attentat mot kritisk infrastruktur, el, vatten, energiförsörjning, kommu-
nikationer samt industrier. 

• Terrordåd med primitiva massförstörelsevapen. 

 

Utveckling av scenario G – fokus på informationsoperationer 

Händelseutvecklingen i Sverige efter insatsen med svenska förband i EU: s 
krishanteringsstyrka är radikal. Aldrig tidigare har Sverige i modern tid utsatts 
för så svåra påfrestningar. Attentaten mot infrastrukturen gör att hela Sveriges 
befolkning påverkas av händelserna.  

I Mälardalen och Malmöregionen är såväl vatten- och energiförsörjning kraf-
tigt påverkad och fungerar intermittent. Detta gör att befolkningen förutom att 
den lider har ett sjunkande förtroende för staten. I flera större städer har detta 
lett till demonstrationer och kravaller som kräver att Sverige skall dra sig ur 
den fredsframtvingande insatsen. Detta leder i sin tur till att polisen och kom-
munal räddningstjänst blir ytterligare hårt belastad i en redan pressad situation. 

Kommunikationerna är också påverkade, främst genom fysisk förstörelse av 
stambanenätets kabelsystem samt intrång och datamanipulation av Banverkets 
ATC-system93. Den partiella utslagningen av tågtrafiken har inte påverkat det 
privata resandet mycket, det finns alternativa transportsätt såsom buss och bil, 
men godstransporterna har reducerats med mer än 40 procent. 

Reduceringen av godstransporterna på järnväg gör att livsmedel- och drivme-
del börjar ta slut i den industrialiserade Mälardalen. Som ett indirekt resultat 
har den tunga trafiken med landsvägstransporter utnyttjas maximalt. Mängden 
transporter på landsvägarna gör dessutom att trafikkaos uppstår på kanaliseran-
de platser, till exempel de stora in- och utfartsvägarna till Stockholm. 

Attacker mot informationssystem har genomförts på en bred front med fokuse-
ring på statliga transfereringssystem, energidistribution och försvarsmaktssy-
stem. Transfereringssystemen, som var betydligt sämre skyddade än energidis-
tributions – och försvarsmaktssystemen, är till stora delar helt utslagna. Löner 

                                                 
93 ATC: automatic train control, system för övervakning, reglering och styrning av tågtrafiken. 
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till statligt och kommunalt anställda, pensioner, A-kassa samt även debiteringar 
och utbetalningar mellan statliga myndigheter ligger helt nere. 

Frånvaron av ett fungerande ekonomiskt system inom landet bidrar till att tidi-
gare återhållsamma kritiker av det svenska engagemanget i den fredsfram-
tvingande insatsen nu börjar göra sina röster hörda på alla nivåer. 

Den enskilt största händelsen i scenariot är en terrorattack med orent sarin som 
spreds, inte olikt attacken i Tokyo 1995, i tunnelbanesystemet. Den största ef-
fekten blev otvivelaktigt ett långdraget och komplicerat saneringsarbete som 
stängde Stockholms tunnelbanesystem helt i nio dagar och delvis i mer än tre 
veckor. Den synkroniserade attacken, som understöddes av en utstörning och 
falsksignalering i SOS-centralen, utfördes av bara sex personer på olika platser 
och under den häftigaste morgonrusningen. 

Den psykologiska effekten blev enorm och en rädsla som tidigare inte funnits 
infann sig hos majoriteten hos befolkningen. En ytterligare försvårande 
omständighet i psykologiskt hänseende är de uttalade hot som finns mot nyck-
elpersoner på olika befattningar i det svenska samhället. 

Resultatet av dessa händelser är att Sverige befinner sig i en djup nationell kris. 
Som en följd av detta har regering och riksdag beslutat om ett flertal undan-
tagslagar. Lagarna rör främst Försvarsmaktens involverande i krishanteringen i 
Sverige samt ett begränsat undantagstillstånd i de hårdast ansatta regionerna. 

Såväl Försvarsmakten, regeringskansliet, länsstyrelserna och kommunerna är 
därmed satta i en beredskap och aktivering som i stort liknar en krigsorganise-
ring. Sammanfattningsvis togs Sverige i mångt och mycket på sängen av denna 
snabba och farliga konfliktspridning, trots att ett flertalet statliga myndigheter 
och organisationer tidigt hade skärpt såväl beredskap som förmåga till kris-
verksamhet. 
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5. Informationsoperationer år 2010 

Med exempelscenariot som fond diskuteras nedan för vilka defensiva och 
offensiva informationsoperativa förmågor som Försvarsmakten behöver år 
2010. Först redogörs för den önskade förmågan och därefter exemplifieras dess 
användning som en del i striden, defensivt- och offensivt i den strategiska typ-
situationen G. 

Grundförutsättningarna för att upprätthålla en förmåga94 är att innehålla rätt 
kompetens jämte resurser i erforderlig mängd för att lösa en given uppgift. 
Operativ förmåga till informationsoperationer omfattar följande punkter:95 

• Samordning och politisk vilja från strategisk nivå. 

• Militära doktriner som styrning och vägledning. 

• Reella kunskaper hos personalen i Försvarsmakten. 

• En anpassad ”verktygslåda” av metoder för informationsoperationer. 

• Materiel och utrustning för att lösa uppgifterna. 

• Färdigheter att använda materiel och utrustning. 

5.1. Defensiva förmågor 

Bakgrund 

Försvarsmakten har enligt den svenska traditionen och politisk samstämmig 
vilja huvudsakligen en defensiv uppgift. De offensiva förmågorna har sin 
användning i en offensiv försvarsstrid eller som en del i en fredsframtvingande 
internationell insats. Huvudsakligen skall därför det svenska förvaret ha en 
grundläggande förmåga att möta ett väpnat hot, i vilken form det månde vara, 
samt därutöver medge en stor flexibilitet för att stötta och ”försvara” samhället 
vid svåra påfrestningar redan i fred. Denna civil-militära samverkan sker i det 
fredstida samhället för att förbereda och vidta åtgärder för att skapa möjligheter 
vid kris, krig eller svåra påfrestningar. Ett framtida försvar bör omfatta skydd 
mot både funktionella och territoriella hot och en omedelbar krishanterings-
förmåga för att snabbt kunna återställa ett normaltillstånd i samhället efter 
svåra påfrestningar. 

Avgörande för Försvarsmaktens förmåga till defensiva informationsoperationer 
är en hög tillgänglighet och ett i fred fullt fungerande system för övervakning 
och insats. Regeringen sammanfattar det med att samhällets krishanteringsför-
måga vid svåra påfrestningar på samhället i fred bör ha sin utgångspunkt i den 
reguljära verksamheten som också ligger till grund för verksamhet under höjd 
beredskap.96 

Förmåga till defensiva informationsoperationer kan därmed inte vara en mobi-
liserande tillväxtfunktion. Tidsförloppen är för snabba för att en Försvarsmak-
ten först skall kunna upptäcka, för att sedan efter mobilisering reagera. De di-
mensionerande förmågorna – skydda, upptäcka och reagera - offensivt eller 
defensivt, måste ha en utvecklad förmåga redan i fredstid. 
                                                 
94 Nomen FP 2000 som bilaga 5 till FP 2000, 2000-07-07 
95 P Klingvall, Informationsoperationer vid fredsfrämjande insatser, FHS 2001, s 31 
96 Proposition 2001/02:158, Samhällets säkerhet och beredskap, s 52 
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Ledning97 

Huvudinriktningen på strategisk nivå är att fastställa de övergripande nationella 
målsättningarna och önskat slutläge samt ge uppgifter och resurser till Opil 
som genomför operationerna. Under pågående operationer fyller den strategis-
ka nivån i första hand en övervakande roll och styr med prioriteringar och in-
riktningar. Samordning mellan högsta politiska - och strategiska nivån är ett 
måste för att inte skapa kontraproduktiva informationsoperationer. Samordning 
är dessutom ett måste för att skapa ett fungerande tvärsektoriellt samarbete. 
Prioriteringen i den strategiska ledningen ligger på att säkerställa en god sam-
ordning av insatserna på samliga nivåer. Den strategiska IO-cell som enligt 
Roger Nilssons modell finns vid den gemensamma ledningsplatsen för För-
svarsmakten alternativt rikets ledning är ansvarig för framtagande av: 

• Nationella målsättningar för informationsoperationer, 

• strategiska ”Centre of Gravity” såväl motståndarens som egna, 

• eventuella begränsningar eller styrningar för operativ chef 

• och uppgifter och resurser till operativ chef. 
 

Uppgifter som löper över planering och in i genomförande: 

• Sammanställer en gemensam nationell omvärldsbild avseende IO. 

• Leder och samordnar CND/CNA. 

• Inhämtar underlag för egna CNA mot motståndaren. 

• Understödjer övriga nivåer med CNA och bekämpning efter ”eldtill-
stånd” av regering. 

• Ger tillstånd för bekämpning av strategiskt utpekade ”restricted targets” 
efter hemställan från operativ chef. 

• Inhämtar underlag för utarbetande av teman och mål för psykologiska 
operationer. 

• Fastställer och beordrar teman och mål för psykologisk krigföring. 

• Svarar för framtagande av IO-ROE, handlägger ROE-begäran under 
pågående verksamhet. 

 

Den strategiska IO-cellen leder all cyberkrigföring, både den CND och CNA. 
Motivet till detta är främst; behovet av tvärsektoriell samordning, beroendet av 
internationella nätverk, komplexiteten i nationell samt internationell lagstift-
ning samt inte minst svårigheten att bedöma effekter vid insatser och därmed 
risken för oönskade sidoeffekter och spridning. Sammantaget gör dessa fakto-
rer att det alltid kommer att krävas en mycket starkt centraliserad och politiskt 
styrd ledning av dessa insatser. Den tekniska utvecklingen gör också att det 
inte är gränssättande vare sig på vilken nivå eller plats du fysiskt sitter för den-
na typ av informationsoperationer 

                                                 
97 Beskrivningen av ledning är huvudsakligen från R Nilssons, En svensk ledningsmodell för 
Informationsoperationer, Försvarshögskolan, Stockholm 2002, s 55-60 



Försvarshögskolan C-Uppsats FHS: 19 100: 2005 
Örlogskapten Anders Larsson  Sidan 36 av 54 
ChP 01-03 2003-07-21 
 

 

Den operativa nivån leder, förutom offensiv cyberkrigföring, alla informa-
tionsoperationer för att uppnå ett operativt mål eller för att understödja en 
kampanj. På den operativa nivån konkretiseras informationsoperationer i order 
och bekämpningsplaner. Fokuseringen ligger på beslutsfattare samt övergri-
pande på fiendens kommunikationer, data - och ledningssystem. Syftet för den 
operativa nivån är att begränsa och försvåra fiendens förmåga till beslutsfatt-
ning och manöver. Denna nivå är navet för planering och genomförande av 
svenska informationsoperationer och i följande huvudprocesser måste funktio-
nen vara representerad för att säkerställa koordinering och effekt: 

• Planering i Joint Operational Planning Group (JOPG). 

• Bekämpning i Joint Coordination Targeting Board (JCTB) med tillhö-
rande förarbetsgrupp Joint Targeting Working Group (JTWG). 

• Genomförande i Joint Operations Centre (JOC). 

 

Den taktiska nivån består av de komponenter som verkar mot specifika taktiska 
mål. Den taktiska nivåns IO-kapacitet hanteras som förmågor och förutom vis-
sa speciella delar, såsom televapenkompanier med mera, inte som regelrätta 
förband. Huvudfokus är att direkt påverka eller slå fiendens informations – och 
ledningssystem samt att verkställa order från den operativa nivån. 

 

”Förmåga att förhindra en angripare att exploatera vår information, 
information i krigföringen, är en förutsättning för manöver”98 

Metoder för skydd 

Oavsett om de defensiva informationsoperationerna enbart skall skydda För-
svarsmaktspecifikt eller i ett totalförsvarskoncept, bör den generella säkerhets-
kedjan som beskrivs i Skydda – Upptäcka - Reagera-modellen, (SUR-
modellen)99 användas. SUR-modellen är mest tillämplig för skydd av informa-
tionssystem, likafullt anser jag att själva modellen med dess tre logiska kom-
ponenter passar som en övergripande filosofi för defensiva informationsopera-
tioner. 

Säkerhetskedjan i SUR-modellen består av de tre länkarna skydda, upptäcka 
och reagera. Den första länken att skydda kan ses som åtgärder för att förhind-
ra, men kanske främst på grund av komplexiteten och tidsförhållandena, för-
dröja en angripares attack. Vinsten med att fördröja är att skapa tid, det vill 
säga skapa förutsättningar för de andra två komponenterna upptäcka och reage-
ra. Genom att skapa tid genererar skydda-funktionen därmed bättre förutsätt-
ningar för de andra två funktionerna. Om ett eventuellt intrång tar för mycket 
resurser och tid kan även det verka avhållande i sig. 

Nästa länk i kedjan är komponenten upptäcka som består av övervakning i 
realtid samt förmåga till analys. Genom realtidsövervakning och en snabbt fun-
gerande analys medelst attackvärdering och identifiering skapas ytterligare tid 
för insats av defensiva eller offensiva motåtgärder. Som respons på en attack 
eller ett intrångsförsök finns det i huvudsak tre funktioner. Den första och 

                                                 
98 Flottiljamiral Stefan Engdahl, föredragning för IO-profilering FHS 2003-01-28 
99 Rapport nr 2 från AG om informationskrigföring, s 18 
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viktigaste är att säkerställa funktion för informationssystemen och därefter i 
görligaste mån omedelbart skadelindra och minska spridningseffekterna av en 
attack eller ett intrång. I anslutning till detta gäller det också att snarast säker-
ställa alla möjligheter till rekonstruktion av samtliga systemfunktioner. 

En avgörande punkt för att vidmakthålla en trovärdig avskräckande förmåga är 
förmågan att efter en upptäckt kunna reagera för att avslöja, spåra och lagföra 
en fiende. Just detta faktum, som givetvis är kopplat till utvecklingen av såväl 
svensk som internationell lag, kommer att få en betydande roll i framtiden, ty 
som tidigare har konstaterats ligger de största hoten i gråzonen mellan fred- 
och krig, civilt- och militärt. Därav har förmågan till identifiering, kopplat till 
vidare åtgärder, en betydande avskräckningseffekt. 

Den totala effekten av SUR-modellen således är inte en summa av de tre län-
karna utan den kumulativa tröskeln som uppnås som en följd av den samlade 
nivån och alla dess ingående komponenter. 

I detta exempelscenario behöver Försvarsmakten ett mycket gott skydd mot 
CNA i alla dess former. Angriparen har fokuserat sina angrepp på bred front 
mot statliga transföreringssystem, energidistribution och Försvarsmakten. För 
att följa logiken i SUR-modellen behöver Försvarsmakten ett gott skydd, be-
stående av effektiva brandväggar och en fungerande CERT. 

Skyddet kan aldrig betecknas som fullständigt, i realiteten finns det inget full-
täckande skydd om inte nätverket är fullständigt fristående och inte har några 
kopplingar till omvärlden. Stor kapacitet bör därför läggas på den andra och 
avgörande förmågan som behövs: ett väl fungerande intrångsdetekteringssy-
stem. 

Detta system måste systematisk och kontinuerligt övervaka all trafik i Försva-
rets nät i realtid. Eftersom Försvarsmakten inte klarar all sin kommunikation 
och informationsöverföring på de egna näten är det dessutom en önskvärd för-
måga att Försvarsmakten dessutom övervakar trafiken i kommunicerande nät 
av vital betydelse. Övervakningssystemet skall verka både passivt, det vill säga 
genom att logga händelser i systemet, samt aktivt genom att utföra motåtgärder 
såsom att stänga av en förbindelse och larma. Grunden för en väl fungerande 
intrångsdetektering är att redan i en lägre hotnivå skapa uppfattning om nor-
malbilden i nätet. 

Oavsett vilka sofistikerade system som finns för skydd är hotet från ”insiders” 
det som både är farligast och svårast att skydda sig emot. 80 procent av alla 
allvarliga attacker mot informations- och datasystem emanerar inifrån organi-
sationen.100 Insiderbrott är dessutom de som orsakar mest skada beroende på att 
insidern har kunskapen om systemen, access och därmed en förmåga att utnytt-
ja dessa bättre än en utomstående. 

Ett viss skydd mot insiders finns inbyggt i administrativa rutiner och säkerheter 
och Försvarsmaktens normala säkerhetsarbete. I detta scenario måste För-
svarsmakten redan tidigt genomfört ett omfattande underrättelsesäkerhetsarbete 
för att identifiera potentiella insiders. Huvudmetoden för att skydda sig emot 
insiders, förutom ett förebyggande skydd medelst underrättelsesäkerhetsarbete, 
är en sund säkerhetspolicy som bland annat omfattar 

                                                 
100 Terry Boston, The Insider Threat, http://www.sans.org/rr/securitybasics/insider_threat2.php 
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inloggningsförfaranden, lösenordshantering, reglerade administratörsrättigheter 
och utbildning som skapar säkerhetsmedvetande. 

Den största belastningen på Sverige i detta scenario är utan tvivel de attacker 
som utförts som påverkar vatten- och energiförsörjningen i både Mälardalen 
och Malmöregionen. Det övergripande ansvaret för detta ur ett IO-perspektiv 
finns i Fyrklöverkonstellationen, men för att samhällets samlade förmågor skall 
verka fullt ut för att rekonstruera dessa systemfunktioner måste Försvarsmak-
ten ha en god förmåga till samverkan med de myndigheter som ingår i Fyrklö-
vern. I detta scenario omfattar samverkan mellan Försvarsmakten och Fyrklö-
vern och berörda myndigheter ett operativt och kontinuerligt utbyte av infor-
mation, underrättelser och erfarenheter. 

Försvarsmakten kan även ställa teknisk kompetens till förfogande för att på 
kortast möjliga tid, och i den mån kunskapen finns, rekonstruera vital infra-
struktur. Som ett ytterliggare led i skydd bör det ske en från politiskt strate-
gisknivå initierad bred informationskampanj som sakligt beskriver det faktiska 
läget och planerade och vidtagna åtgärder. Försvarsmaktens informatörer på 
lokalnivå, förbandens informationschefer, kan i samverkan med kommunal 
räddningstjänst och lokala beslutsfattare säkerställa att befolkningen informe-
ras snabbt och sakligt i massmedia och via Internet. 

Informationskampanjen skall förutom att sakligt informera den oroliga befolk-
ningen om läget i Sverige understödja EU-styrkans fredsframtvingande insats. 
Den strategiska IO-cellen koordinerar budskap och information samt utnyttjar 
alla tillgängliga medel, massmedia, webbsidor för statliga myndigheter etcete-
ra. 

 

Samordning och politisk vilja 

Eftersom skydd mot informationsoperationer är en tvärsektoriell och gräns-
överskridande verksamhet måste en ytterliggare anpassning av lagar och man-
dat för Försvarsmakten utvecklas. Lagstiftningen bör ändras, anpassas till 
framtidens hotbilder, främst med avseende på civil-militär samverkan och 
samordning, utnyttjandet och mandatet (ROE) för Förvarsmakten samt slutli-
gen synen och definitionen på väpnat angrepp i det framtida informationssam-
hället. 

Lagar och regler måste därför dessutom anpassas för att medge en flexibel in-
satsförmåga. I det långsikta perspektivet måste det därför finnas tydlig politisk 
inriktning som styr såväl användandet av informationsoperationer som utveck-
lingen av önskvärda förmågor. För att få avsedd effekt bör handlingslinjerna 
inte bara avhandla Försvarsmakten och totalförsvaret, utan även ta hänsyn till 
samhället i sin helhet. 

Återigen visar detta på att utvecklingen mot en breddad hot- och riskbild, med 
både stater och andra aktörer kräver en ökad samordning av militär och civil 
verksamhet för skydd och verkan. I nuläget är det framför allt huvudmannas-
kapet i den civil-militära samordningen som är den politiska knäckfrågan. För 
att Försvarsmakten effektivt skall kunna skydda befolkning och infrastruktur i 
scenario G är det därför önskvärt att den politiska och strategiska nivån på ett 
mycket tydligt sätt beslutar om mandat och befogenheter. I annat fall skapas en 
gråzon som en motståndare kan utnyttja. 
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Doktrin och utbildning  

De nu fastställda doktrinerna101 och de som finns som utkast är inte fullt täck-
ande när det gäller användningen av informationsoperationer. Även om framti-
den är höljd i dunkel finns det ett behov av att Försvarsmakten har en enhetlig 
syn på hur stridskrafterna och deras förmågor skall utvecklas och användas. 
Detta gäller speciellt för utvecklingen av doktriner för informationsoperationer. 
Här har doktrinutvecklingen en betydelsefull roll att spela – kanske den 
viktigaste av alla. 

Det som talar emot ett doktrinärt utvecklingsarbete är att informationsoperatio-
ner behandlar ett asymmetriskt tänkande samt i cyberspace finns få regler, vare 
sig spel- eller folkrättsliga102. I och med det anser somliga att militärteori och 
doktriner hör till det förgångna, den som tänker ”som alla andra” förlorar. 
Självklart bör därför inte försvarsmakten styras av ett stelt doktrinärt tänkande 
och förutsägbart uppträdande, de övergripande doktrinerna skall istället vara 
dynamiska och ett långsiktigt stöd, inte en exakt manual. 

Doktrinutvecklingen är en anpassning till internationella förhållanden där 
kompetens i militärteori ses som en förutsättning för att kunna utöva officers-
yrket. Försvarsmaktens doktriner är därför i första hand ett pedagogiskt hjälp-
medel som skall ge förståelse och vägledning för såväl insats- och övnings-
verksamhet som system- och krigsförbandsutveckling. Doktriner är därmed ett 
viktigt och oundgängligt stöd för alla former av försvarsplanering och utbild-
ning. 

Doktriner behandlar således i stort och på kortare sikt hur stridskrafterna skall 
användas och utvecklas idag och de närmaste åren. Målbilder och visioner be-
skriver hur Försvarsmakten bör utvecklas på lång sikt (10-20 år). Doktrin har 
således i huvudsak ett kortare tidsperspektiv än dessa. Då doktrin och vision 
skiljer sig åt i karaktär kan det i vissa fall förekomma olika tolkningar av be-
grepps innebörd. Doktrin, målbilder och visioner har olika roller och skall ut-
vecklas i samspel med varandra över tiden. 

Doktrinen utgör därför grund för målbild - ett ungefärligt 10 års perspektiv och 
visionsutveckling - ett 20 års perspektiv. Omvänt skall doktriner beakta inrikt-
ningar för Försvarsmaktens utveckling på lång sikt. Det svenska doktrinarbetet 
är i sin linda men utvecklas successivt mer för varje doktrin som utvecklas och 
diskuteras inom Försvarsmakten. Det framtida doktrinära trädet kommer därför 
inte bara att vara bättre och mera genomlyst, det kommer även att finnas en 
tydlig spårbarhet från den högsta strategiska doktrinen ned till enskilda strids-
instruktionsböcker. 

5.2. Offensiva förmågor 

Behovet av offensiva förmågor 

Det finns som en betydande överlappning mellan de defensiva och offensiva 
metoderna i informationsoperationer. För att ha ett fungerande spektrum av 
förmågor till informationsoperationer är det därför avgörande att förfoga över 
både en offensiv- och en defensiv förmåga. Försvar och anfall i 

                                                 
101 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin, 2002 samt Joint Military Doctrine – Peace Sup-
port Operations, 1998. 
102 Syftande på nationell- och internationell lag. Se Pkt 1.3 s 4. Författarens anm. 
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informationsdomänen är i symbios och därför kan den ena förmågan inte fun-
gera utan den andra mer än till en viss grad. 

Oavsett vilka förmågor som Sverige måste utveckla för att kunna genomföra 
offensiva informationsoperationer kommer det svåraste problemet att vara den 
legala och politiska dimensionen. Som tidigare har redovisats skall Försvars-
makten redan idag103 disponera en förmåga till att genomföra defensiva infor-
mationsoperationer, detta som ett led i skydd av både Försvarsmakten och öv-
riga samhället.  

 
 FRED KRIS KRIG POSTKONFLIKT 

POLITISK Vinn ledarskapet Misskreditera 
ledarskap. Stöd 
demokratiska 

ledare. 

Isolera ledarskapet. 
Splittra militär led-

ning. 

Stöd allmänna val 
Stabilisera regeringen 

MILITÄR Tillgång till underrät-
telser, ledningssystem 

& underhållstjänst 

Hindra angrepp 

Stör anskaffning 

Vilseled ledarskap

Besegra infosystem 

Splittra operationer 

Hindra förstärkningar 

Stöd demobilisering & 
rustningsbegränsning 

EKONOMISK Tillgång till ekonomi-
system 

Stör valutaström-
mar 

Stoppa internatio-
nellt stöd 

Stoppa stöd till militä-
ra operationer 

Upprätthåll ekonomiska 
system 

SOCIAL Befrämja demokrati 

Hindra migration 

Stöd demokratiska 
ledare 

Ställ förmåner i 
utsikt 

Stöd demokratiska 
ledare 

Ställ förmåner i utsikt 

Stöd nationell försoning 

INFRA- 

STRUKTUR 

Tillgång till transport-
väsende, telekommu-
nikationer & kraftdis-

tribution 

Splittra & degra-
dera system 

Stoppa flöden 

Stoppa telekommuni-
kationer 

Kontrollera systemen 

SKYDD Tillgång till sårbara 
punkter. Identifiera 

IO/IW förmåga 

Skydda sårbara 
punkter 

Manipulera mot-
ståndarens IO/IW 

förmåga 

Skydda egen förmåga 

Tillbakavisa motstån-
darens militära IO/IW 

Kontrollera motstånda-
rens IO/IW förmåga 

 

Tabell 2, Exempel på amerikansk konfliktförebyggande IO-plan104 

Det är ytterst känsligt för ett land som Sverige att öppet deklarera en rent of-
fensiv förmåga i Försvarsmakten när den övergripande politiska viljan är just 
att det skall vara en ”Försvarsmakt” och inte en ”Angreppsmakt”! Försvars-
makten bör tydliggöra, både utåt och inåt, att informationsoperationer, främst 
defensiva för ett försvar av Sverige, även kräver en offensiv komponent för att 
fungera som avsett. 

Principiellt sett finns det tre viktiga orsaker till att Försvarsmakten bör besitta 
även en offensiv förmåga inom informationsoperationer. För det första 
förutsätter SUR-modellen en kunskap om offensiva åtgärder, jämför med 
skyddsforskning. Genom att inneha kunskaper om effektiva offensiva åtgärder 
skapas därmed förhoppningsvis en viss avskräckning. Offensiva förmågor kan 
                                                 
103 Prop 2001/02:158, Samhällets säkerhet och beredskap, Prop 2001/02:10, Fortsatt förnyelse 
av Totalförsvaret 
104 Manuel W. Wik Informationsoperationer – en strategi för fred Informationskrigföring – en 
avgörande spjutspets i krig, Stockholm 1999, s 5 Grafiskt bearbetad av författaren. 
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därmed förhoppningsvis en viss avskräckning. Offensiva förmågor kan även 
användas i ett defensivt syfte, genom att till exempel redan i fredstid kartlägga 
presumtivt fientliga system, för att sedan utnyttja dessa resultat till ett förbättrat 
självskydd och i förlängningen också mer effektiva offensiva åtgärder.  

För det andra är användandet av offensiva informationsoperationer en indirekt 
metod att påverka motparten på i ett initialt skede av en uppseglande konflikt. 
Genom en välplanerad offensiv informationsoperation, med många olika för-
mågor och metoder som verkar parallellt, kan motståndarens vilja att fortsätta 
en tänkt aggression påverkas i sin linda. Tabell 2 visar en amerikansk konflikt-
förebyggande matris för användningen av huvudsakligen offensiva informa-
tionsoperationer i ett tänkt scenario som är applicerbart på den strategiska 
typsituationen G. 

För det tredje är offensiva informationsoperationer en definitiv styrkemultipli-
kator för all operativ verksamhet. Oavsett om konflikten rör sig mellan en 
fredsbevarande insats till ett fullt eskalerat krig för Sveriges överlevnad kom-
mer offensiva informationsoperationer – förmågan att påverka fiendens vilja 
och att kunna forma informationsdomänen enligt våra önskemål att vara av 
avgörande betydelse i framtida operationer. 

 

Underrättelser 

För att kunna verka effektivt med en offensiv informationsoperation är under-
rättelser av avgörande betydelse. Underrättelserna måste vara uppdaterade, det 
finns ingen tid till uppdatering eller ytterligare insamling med krigsmobilisera-
de funktioner. Underrättelser kan anta många former men för informationsope-
rationer gäller förutom de ordinarie informations- och underrättelsekanalerna 
att ha mycket god insyn i egen och fientlig informations domän. För att i ett 
underrättelsehänseende kunna kontrollera och utvärdera informationsdomänen 
bör följande faktorer beaktas: 

• tillgången och tillgängligheten på massmedia, egen och fientlig, 

• vilken typ av informationssystem används, civilt och militärt, 

• tillgång och access till Internet, 

• kritisk infrastruktur och dess arkitektur, 

• andra aktörer och deras agenda, NGO: s, andra stater etcetera. 

 

Underrättelser är följaktligen viktigt för att iscensätta offensiva informations-
operationer. Informations- och underrättelseinhämtning måste ske horisontellt 
integrerat genom från den strategiska – operativa - och taktiska nivån. Den 
nätverksbaserade underrättelseinhämtningen, CNI, skapar därmed underlag för 
insats och är en förutsättning för de offensiva delarna. CNI skall medge 
inhämtning av information i realtid och bör minst omfatta: 

• Kartläggning av nätverk och informationssystem, 

• trafikanalys och inhämtning av datatrafikens innehåll, 

• CNE, offensiv exploatering av nätverk i syfte till penetrering och 
illegitim access. 
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För att kunna verka effektivt bör viss CNI och CNE genomföras redan i freds-
tid mot de aktörer som kan anses vara ett potentiellt hot. Problemet är att nu 
gällande lagstiftning inte tillåter någon form av CNE i fredstid och lagarna tor-
de inte ändras, snarare tvärt om. De legala aspekterna och därmed 
också de politiska aspekterna talar därmed inte för att detta skulle bli tillgäng-
ligt för Försvarsmakten inom överskådlig framtid. Oaktat detta behöver För-
svarsmakten för att påverka fienden i STS G förmåga till CNI och CNE. 

I den strategiska typsituationen G måste Försvarsmakten använda en kombina-
tion av defensiv och offensiv underrättelsesinhämtning. För att föra in striden 
på fiendens ”territorium” i cyberspace måste därför Försvarsmakten genom en 
kombination av ordinarie underrättelsesverksamhet och CNI/CNE skapa ett 
underlag som möjliggör CNA, samt även möjlighet för polisen att ingripa mot 
de personer som finns på svenskt territorium. En uppgift för Försvarsmakten är 
i samarbete med Fyrklövern insamla och bearbeta tekniska underrättelser för 
att stoppa degraderingen av de statliga informationssystemen. 

 

Verkan 

För att beskriva verkan av offensiva informationsoperationer kommer detta att 
beskrivas som ett koncept med fyra olika förmågor105. De offensiva informa-
tionsoperationerna skall, förutom att vara en integrerad del av den defensiva 
förmågan, kunna verka mot strategiska - och taktiska mål, antingen genom en 
bred attack eller som precisionsbekämpning. 

 

 
Bild 2 Offensiva informationsoperationer106 

Konceptet för att beskriva verkan i bred attack mot strategiska mål, ”hemorts-
bekämpning”, är en att med offensiva informationsoperationer attackera kritisk 
infrastruktur samt påverka viljan hos motståndaren. Syftet är tvåfaldigt; att 
direkt verka mot fiendens hela samhälle och indirekt mot den politiska viljan, 
för att därigenom få honom att avbryta sin fientliga verksamhet alternativt 
ge upp. 

                                                 
105 Olof Söderqvist och Erik Berglund (red), En visionsstudie om Försvarsmaktens 
insatsfunktion, FoRMA/PE årsrapport 2000, FOI, Stockholm 2001, s 81-83 
106 Olof Söderqvist och Erik Berglund (red), En visionsstudie om Försvarsmaktens 
insatsfunktion, FoRMA/PE årsrapport 2000, FOI, Stockholm 2001, s 83 
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Å andra sidan kan målet också vara att indirekt påverka fiendens militära för-
måga genom insatser mot den kritiska civila infrastrukturen. Syftet är därmed 
att fördröja motpartens operativa cykel. Syftet med att attackera militära nät-
verk på bred front är att skada eller slå ut hela ledningssystem. Insatserna 
genomförs normalt som stöd för en operation och tillsammans med telekrigsin-
satser för bästa effekt. 

Exempel på ”hemortsbekämpning”, en bred attack mot strategiska mål i STS 
G, skulle enligt bild 1 vara att tidigt splittra och degradera krigsviktig infra-
struktur för att i ett senare skede, i den fredsframtvingande operationen, helt 
stoppa kraftflöden och telekommunikationer. Dessa offensiva operationer skul-
le med stor säkerhet ha effekt på både folkstödet i staten samt krigsförmågan 
på dess förband. En gemensam offensiv informationsoperation förutsätter att 
det finns ett samlat politiskt mandat för genomförande, samt att de svenska 
förbanden har en god operabilitet i alla nivåer inom EU-styrkan. 

Det övergripande syftet för den offensiva informationsoperationen skall vara 
att stödja kampanjen samt i postkonflikt-skedet kontrollera kritisk infrastruktur, 
skapa förutsättningar för en varaktig fred samt kontrollera motståndarens 
IO/IW-förmåga. 

En riktad offensiv psykologisk operation mot befolkningen är ytterliggare ett 
exempel på en bred attack mot strategiska mål i STS G. EU-styrkan bör i STS 
G genomföra en koordinerad PsyOps riktad till befolkningen och diaspora som 
har som mål att skapa acceptans för EU-insatsen, motverka utländsk inbland-
ning, få kuppmakare att ”ge upp” samt skapa förutsättningar för ett långsiktigt 
lösande av konflikten. Här kan det vara effektivt att utnyttja både morot och 
piska, det vill säga positiv information och hot på en gång. 

PsyOps kan även användas för att informera om att befolkningen stöder EU-
insatsen. Detta kan till del göras genom att styra den bild som media ger av 
konflikten. PsyOps kan även användas för att ge riktade budskap till grupper i 
stater som stöder terroristerna i Sverige. Terrorister är föga mottagliga för 
PsyOps, med om det går att effektivt påverka befolkning både i Sverige och i 
Utland om det meningslösa med kampen, kan EU-styrkan eliminera fundamen-
tet för terrorismen: stödet hos befolkningen. 

De båda tidigare koncepten behandlar förmågan att göra insatser på bredden – 
slå mot funktioner. I precisionsattacker mot personrelaterade mål handlar det 
om att slå mot enskilda mål och viktiga beslutsfattare. Detta kan gälla såväl 
politiska som militära befattningshavare. Syftet är att direkt påverka viljan på 
målet, och medlen kan variera från förtal och perceptionsstyrning till elimine-
ring. 

Precisionsattacker mot personrelaterade mål ställer mycket höga krav på detal-
jerade underrättelser, vilket reellt inflytande har personen, var befinner sig må-
let etcetera. Personrelaterade mål är det svåraste målet för offensiva informa-
tionsoperationer, men kan om det utförs rätt ge en hög utdelning med mycket 
god stridsekonomi. Detta gäller även om insatser och förberedelser i förhållan-
de till målet är stora. 

Exakta och relevanta underrättelser skall i ett tidigt stadium, redan i fred, iden-
tifiera nyckelpersoner med förmåga att påverka den politiska och militära situa-
tionen i Utland. Med dessa underrättelser som grund bör Sverige genom preci-
sionsattacker mot personrelaterade mål dels skapa förutsättningar för en 
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framgångsrik operation i Utland, misskreditera ledarskap och splittra den mili-
tära ledningen samt dels även att minska stödet från länderna utan för EU. 

Precisionsattacker mot enskilda militära system och beslutsprocesser syftar till 
både direkta och indirekta effekter mot militära förband eller funktionsledning 
inom förband. Med direkta effekter avses att fördröja eller kompromettera 
främst de taktiska lednings- och informationssystemen och med indirekta ef-
fekter avses främst den efterföljande påverkan som sker på den beslutsfattande 
nivån. 

Det krävs mycket goda underrättelser för att göra insatser till exempel mot no-
der i det militära ledningssystemet. Återigen tydliggörs behovet av en tidig och 
offensiv underrättelseinhämtning för att senare få den effekt som önskas. Insat-
serna kan samverka med fysisk bekämpning, specialoperationer och telekrigs-
insatser. 

 

Interoperabilitet 

Förmågan till interoperabilitet gentemot ”resten” av Sverige är av avgörande 
betydelse för att kunna genomföra operationer, offensiva såväl som defensiva. 
En ökad samordning mellan civila myndigheter och Försvarsmakten tenderar 
att bli allt viktigare. Detta beror på den vidgade hotbilden, samhällets ökade 
sårbarhet och Försvarsmaktens ökade beroende av civila aktörer och samhälls-
funktioner för sin operativa förmåga. För att kunna förebygga och motverka 
risker krävs därför att underrättelse-, informations- och ledningssystem i det 
nätverksbaserade försvaret integreras med totalförsvarets och samhällets övriga 
väsentliga funktioner. Interoperabilitet i informationsoperationer med andra 
nationer är dessutom en förutsättning för att Försvarsmakten skall kunna verka 
enligt Sveriges säkerhetspolitiska önskemål. 

Utland har en god förmåga till informationsoperationer och asymmetrisk krig-
föring. Det skapar ett stort behov av interoperabilitet för IO-funktionen såväl 
inom EU-styrkan som i Sverige. Ett led i försvaret av Sverige är att angripa 
fienden i operationsområdet med CNA. Syftet med det är att indirekt påverka 
de delar av Utlands offensiva IO-förmåga som opererar mot Sverige: attacker-
na mot statliga transföreringssystem, energidistributionssystemen samt terrorist 
attackerna med mera. De offensiva informationsoperationerna mot Utland 
skulle därmed kunna ses som en utvidgning är av reagerakomponenten i SUR-
modellen. 

5.3. Slutsatser defensiva och offensiva förmågor 

Politisk/strategisk nivå 

Informationsoperationer måste organiseras och utövas i ett genomtänkt system 
som logiskt sammanbinder politiska beslut, militära doktriner, utformningen av 
stridskrafter och operativa förmågor, så att systemet blir ömsesidigt stödjande 
för den nationella infrastrukturen. Det krävs förutom en allmän översyn av lag-
systemet dessutom framtagande av ROE för informationsoperationer som täck-
er hela konfliktskalan. Hur dessa ROE sedan används och tillämpas bör im-
plementeras i doktriner för strategisk och operativ nivå. För att skapa en hög 
operationssekretess skall användningen av offensiva informationsoperationer 
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emellertid omgärdas av högsta sekretess, och till följd därav inte beskrivas i 
doktrinerna. 

Som del i ett offensivt skydd bör också förmågan till en snabb och kännbar 
retaliering finnas, dock är detta ännu så länge endast teoretiskt möjligt på grund 
av svårigheten att säkert identifiera en angripare. Som ett stöd för defensiva 
informationsoperationer och för att förstärka SUR-modellen bör även en konti-
nuerlig och gemensam hotvärdering göras av samtliga statliga myndigheter. I 
ett defensivt, men även offensivt, hänseende bör man därför ständigt vara upp-
daterad på tänkbara angripares identitet och avsikter, möjliga tekniker och me-
toder. 

För att Försvarsmakten skall kunna skydda, både proaktivt och operativt, de 
sex stipulerade samverkansområdena107 måste det finnas en god och övad för-
måga till tvärsektoriell samverkan. Förmågan till att samverka kan lösas genom 
samlokalisering av statliga ledningsfunktioner samt ett allsidigt övningsutbyte 
mellan de myndigheter som bidrar till skyddet mot informationsoperationer. 
Samlokaliseringen av huvudaktörerna i informationsoperationer, eller vissa 
ingående funktioner, på den strategiska nivån redan i fredstid skulle dessutom 
underlätta omställningen till en högre beredskap och förkorta reaktionstiderna i 
händelse av kris eller konflikt. Detta skulle organisatoriskt och ledningsmässigt 
skapa ett bättre fundament till såväl defensiva som offensiva informationsope-
rationer. 

Underrättelser och CNI är av högsta vikt för att genomföra informationsopera-
tioner. För att kunna utöva vissa av de offensiva förmågorna, exempelvis psy-
kologiska operationer och CNA, kommer det att ställas nya krav på vår strate-
giska underrättelsetjänst. Det kommer i sin tur att ställa krav på en anpassning 
av gällande lag- och regelsystem. De legala aspekterna av gällande lagsystem 
omöjliggör genomförande CNI/CNE i preventivt och förebyggande syfte. 

En lösning på problemet skulle kunna vara att Försvarsmaktens har ”Red 
teams”, fingerade fiender. Dessa skall ha till uppgift att under fredstid och som 
en säkerhetsskapande åtgärd genomföra CNI/CNE mot statsmaktens system. 
Genom detta förfarande skulle dels säkerheten höjas genom att ”våra” system 
utsätts och prövas mot en dynamisk ”fiende” samt Försvarsmaktens ”Red 
teams” skulle i händelse av en konflikt snabbt byta skepnad från ett säkerhets-
instrument till en förmåga till att genomföra CNA. Metoden med denna typ av 
aktiv IT-kontroll har visat sig vara en fungerande metod för att identifiera all-
varlig sårbarhet i komplexa informationssystem och nätverk.108 

 

Försvarsmaktsnivå 

Grunden för säkerheten i Försvarsmakten informationssystem är ha en god 
CND-förmåga. Försvarsmakten måste därför redan i fred ha en god förmåga till 
teknisk omvärldsanalys, möjlighet att utreda och analysera intrång, övervaka 
trafik inom egna nätverk samt utveckla och driftsätta säkra informationssystem. 

Förmågan till defensiva informationsoperationer kan inte vara vare sig mobili-
serande eller ett tillväxt förband. De förmågor som är dimensionerande måste 
ha en full tillgänglighet och verkan från början. Detta utesluter inte en förmåga 
                                                 
107 Förordning (1986:1111)samt Lagen (1992:1403) pkt 4.3 s 25 
108 Proposition 1999/2000:30, Det nya försvaret, s 146 



Försvarshögskolan C-Uppsats FHS: 19 100: 2005 
Örlogskapten Anders Larsson  Sidan 46 av 54 
ChP 01-03 2003-07-21 
 

 

till ytterligare förstärkning och mer kvalificerade förmågor, men den defensiva 
förmågan till informationsoperationer måste alltid vara operativ. 

Informationssäkringsarbetet som genomförs av MUST ITSA och Försvarsmak-
tens CERT kommer att få ökad betydelse. Vidare måste alla statliga myndighe-
ter i allmänhet, och Försvarsmakten i synnerhet, snarast utveckla en förmåga 
till Operativ sekretess/OPSEC. 

För att erhålla en trovärdig och effektiv svensk nationell förmåga till informa-
tionsoperationer krävs utveckling och införskaffande av viss materiel. Informa-
tionsoperationer är en förmåga som till stor del bygger på kunskap, men tek-
nikutvecklingen på främst IT-området kräver att Försvarsmakten materielmäs-
sigt ligger på teknikens framkant. 

Många av de exklusiva resurserna kräver en välutbildad personal för att vara 
effektiva. Detta gäller främst IT-relaterad kunskap samt kunskap till modelle-
ring och simulering. Detta går till del att lösa med kontraktsanställning och en 
översyn samt kompetensutveckling av redan idag tillgängliga reservofficerare. 
För att säkerställa en snabb och funktionell övergång till ledningsmodellen i 
kris krävs att denna är känd och övad i fred. Ett sätt att göra detta är att viss 
personal tjänstgör och placeras i rätt befattning med lämplig periodicitet. 

Försvarsmakten får inte avgränsa sig till att söka kompetens enbart inom orga-
nisationen, viss strategisk nyckelpersonal måste förmodligen sökas inom när-
ingsliv och den akademiska världen. För Försvarsmaktens personal är utveck-
lingen av ett strategiskt kompetenscentrum av största vikt. Detta för att skapa 
förutsättningar för en progressiv utveckling av kunskaperna till att genomföra 
informationsoperationer. Detta center kombinerat med lämpliga befattningar i 
existerande organisation skapar även en möjlighet till kontinuitet och fortsatt 
utveckling av förmågan till informationsoperationer. 

Vi måste alltid räkna med att de ”motståndare” vi möter kommer att utnyttja 
PsyOps som ett medel för att uppnå sina syften.109 Därför är förmåga att kunna 
bemöta andra parters PsyOps mycket betydelsefull. PsyOps är en central för-
måga för att stödja operationer i Sverige och utomlands. 

Interoperabilitet inom den statliga sektorn och med internationella styrkor är 
avgörande för Försvarsmaktens förmåga till informationsoperationer. Det är 
inte tillräckligt att Försvarsmakten kan verka offensivt i solitär. Den offensiva 
förmågan, den teoretiska möjligheten till vedergällning, är en del av samhällets 
totala skydd. Interoperabiliteten med utländska styrkor är på samma sätt av vikt 
för att kunna genomföra ett stöd till operationen utomlands. 

Interoperabilitet skapas dels genom att aktivt öva och samverka med de parter 
som interoperabiliteten önskas med, oaktat om det är utländska försvarsmakter 
eller svenska statliga myndigheter, dels genom att använda gemensam nomen-
klatur och ledningsorganisation. Ett viktigt steg i riktning mot en större opera-
bilitet är därför att redan från början använda sig av NATO: s nomenklatur, 
stabsmetodik och organisation. Fördelen med NATO-konceptet är att det an-
vänds i de politiska diskussionerna inom EU och av flertalet av de största mili-
tära aktörerna i Europa. 

                                                 
109 Kindvall Göran, Nordstrand Erik, Informationskrigföring inom FoRMA - Dokumentation 
från spel 2001, FOI 2003, s 47 
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6. Svar på frågeställningar 

Vilka förmågor till militära informationsoperationer finns idag och i närtid samt vilka 
möjligheter skapar de för framtiden med fokus på år 2010? 

 

Försvarsmakten besitter idag och i närtid förmåga till: begränsad ledning av 
informationsoperationer, informationstjänst, vilseledning, telekrigföring, fysisk 
fjärrbekämpning, informationssäkerhet, underrättelseinhämtning och uppfölj-
ning av informationsdomänen. Försvarsmakten har även förmåga att samverka 
med funktionerna och myndigheterna i Fyrklövern. 

När jag bedömer de operativa förmågorna till informationsoperationer som 
finns idag i ljuset av föreslagna riksdagsbeslut och Försvarsmaktens inriktning 
är min uppfattning att förmågorna i sak kommer att vara oförändrade. Inga nya 
komponenter förutom IT-försvarsförbanden och det strategiska kompetenscent-
rumet för IO tillförs. 

Regeringes prioriteringar och PerP 7, som stipulerat att utökad förmåga bör 
skapas inom områdena informationstjänst, vilseledning samt ledning av infor-
mationsoperationer, 110 ger vid handen att kunskapen och den reella förmågan 
kommer att öka inom flertalet delområden med betoning på de prioriterade 
verksamhetsområdena. 

De svagaste förmågorna nu och framgent är den ringa förmågan att genomföra 
PsyOps, en strukturerad operativ sekretess samt avsaknaden av tillräckligt of-
fensiva förmågor vid cyberkrigföring. 

 
Hur skall dessa förmågor utnyttjas som en del i striden; defensivt- och offensivt 

 

Denna fråga besvaras deskriptivt genom exempel i kapitel 5, Informationsope-
rationer 2010. 

Teorianknytning 

Är manöverteorin, med dess praktiska tillämpning manöverkrigföring, är den under-
liggande principen som utformar informationsoperationer? 

 
PsyOps har som mål att försvaga försvarsvilja och motståndsanda snarare än 
att fysiskt bekämpa fienden. Om Försvarsmakten skulle genomföra en så lyck-
ad offensiv psykologisk operation mot en potentiell fiende att allt folkligt och 
massmedialt stöd för ett angrepp, i vilken form det än månde vara, skulle för-
svinna, har vi inte sökt ett avgörande genom att slå mot de bakre grupperingar-
na och inte i hans front? 

CNA har som militärt mål att skapa ledningsövertag genom att störa motstån-
darens beslutsprocess, skapa friktion, oordning och kaos samtidigt som att sä-
kerställa egen ledningsförmåga. Utan en fungerande ledning kommer otviv-
elaktigt fiendens operativa cykel att fungera långsammare än vår. Om detta 
lyckas, genom en kombination av defensiva och offensiva informationsopera-
                                                 
110 Försvarsmakten, PerP 7, Underbilaga 6 s 15 
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tioner, har vi inte skapat förutsättningar till att vinna över motståndaren med 
begränsad strid, eller till och med utan strid? 

Informationsoperationer är en operativ förmåga som syftar till att bryta en mot-
ståndares stridsvilja snarare än hans fysiska förmåga och är därmed ett exempel 
på den indirekta metoden. 

 

6.1. Förslag till nya operativa förmågor 

Utifrån dragna slutsatser och behovet av operativa förmågor111 år 2010 redovi-
sas nedan mina förslag. Förslagen förutsätter att Försvarsmakten utvecklas en-
ligt Pkt 4.3 samt att svensk lag tillåter användningen av mer offensiva delar av 
militära informationsoperationer. 

 

Psykologiska operationer (PsyOps) 

Försvarsmakten bör utveckla förmågan till att genomföra psykologiska opera-
tioner, både defensiva och offensiva. I det inbegrips både förmågan att aktivt 
genomföra PsyOps till en part samt även att aktivt möta en parts PsyOps. 

Motiven till detta förslag är grundat på: 

• massmedias ökade betydelse och möjlighet till att påverka i informa-
tionssamhället, 

• möjligheterna att genomföra nätverksbaserad-PsyOps i framtiden, 

• att PsyOps är en central förmåga för att stödja militära operationer, 

• att PsyOps skapar möjligheter att, både direkt- och indirekt, påverka en 
fiendes vilja. 

• samt det är ett sätt att försvara den kognitiva domänen, och därmed 
också minska fiendens möjligheter att påverka vår vilja. 

 

Computer Network Attack (CNA) 

Försvarsmakten bör utveckla en förmåga till att genomföra 
CNA/Cyberkrigföring. Eftersom förmågan generellt är kunskapsrelaterad är det 
min åsikt att personalen som skall besitta den nödvändiga kunskapen och för-
mågorna skall vara en del av FM CERT: s Red Team. Vid behov utgår persona-
len från FM CERT och skapar en offensiv enhet direkt underställd den strate-
giska IO-cellen. Denna konstellation skapar synergi genom att personalen får 
goda möjligheter till praktiskt övning samtidigt som Försvarsmaktens nätverk 
kontinuerligt prövas gentemot en kvalificerad motståndare. 

Motivet till detta förslag är grundat på: 

• att CNA är ett sätt att attackera kritisk fientlig infrastruktur och därmed 
ett sätt att påverka fiendens hela samhälle, därmed indirekt mot den po-
litiska viljan, 

                                                 
111 Se Pkt 5 s 34, författarens anm 
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• att degradera och förstöra militära lednings- och informationssystem är 
ett sätt att fördröja fiendens operativa cykel, 

• att forskning (skyddsforskning med avseende på IT-hot) stärker både 
CNA- och CND-förmågan, 

• att ett trovärdigt CND torde kräva en förmåga till offensivt uppträdande 
för att skapa avskräckning, nätverksbaserad underrättelseinhämtning för 
omvärldsanalys och en förmåga att tidigt identifiera en angripare ge-
nom aktiva åtgärder. 

 

Jag är medveten om att både PsyOps och CNA är kontroversiella förmågor att 
diskutera, användning av offensiva informationsoperationer utgör inte våld i 
folkrättslig mening men kan ändå vara folkrättsstridigt. Samtidigt torde infor-
mationsoperationer kunna användas med stöd av FN-stadgans artikel 41112, 
efter FN resolutioner eller motsvarande folkrättsliga mandat. Detta som ett 
medel för upprätthållande av sanktioner eller för andra konfliktförebyggande 
åtgärder. En mer flexibel arsenal av denna typ av tvingande ickevåldsåtgärder 
ligger väl i linje med traditionell svensk politik på området.113 

Förutom det önskvärda att utveckla PsyOps och CNA har min undersökning 
pekat på vikten av att Försvarsmakten har en god förmåga till teknisk om-
världsanalys, analysera intrång, övervaka trafik inom egna nätverk samt ut-
veckla och driftsätta säkra informationssystem. Detta kan bara skapas genom 
en väl fungerande FM-CERT som har 24-7 övervakning och en kompetent 
personal. Stor vikt bör därför läggas vid att behålla och rekrytera strategiskt 
viktig personal. 

Den mest angelägna åtgärden i är att öka omfattningen samt fördjupa samarbe-
tet mellan de statliga myndigheter och Försvarsmakten som berörs av försvaret 
mot informationsoperationer. Samarbetet bör främst omfatta utvecklandet av 
en gemensam svensk policy/doktrin för informationsoperationer, en fördjupad 
samverkan i gemensamma övningar samt koordination av alla säkerhetsska-
pande åtgärder (CERT-funktioner och operativ sekretess med mera). 

För att skapa en övergripande funktion, och därmed också skapa möjligheter 
till utveckling, bör Försvarsmakten inrätta ett kompetenscentrum för informa-
tionsoperationer. Detta strategiska kompetenscentrum och lämpliga befattning-
ar i Försvarsmaktens organisation är grunden för vidare utveckling. 

6.2. Vidare studier – obesvarade frågeställningar 

Under min undersökning har jag upprepade gånger stött på frågeställningar 
som ej är besvarade, men som skulle kunna leda Försvarsmaktens förmågeut-
veckling för informationsoperationer framåt. Jag redovisar därför förslag till 

                                                 
112 UN Charter article 41: “The Security Council may decide what measures not involving the 
use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the 
Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial 
interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other 
means of communication, and the severance of diplomatic relations”. 
http://www.un.org/aboutun/charter/ 
113 Regeringens proposition 1999/2000:30, Det nya försvaret, Stockholm 1999, s 145 
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vidare studier inom ramen för C-uppsatsskrivandet vid Försvarshögskolans 
Chefsprogram. 

Ett av de stora problemområdena nu och förmodligen mer accentuerat i en nära 
framtid är de legala aspekterna på informationsoperationer. Lämpliga områden 
för vidare studier med fokus på informationsoperationer ligger inom följande 
delområden: 

• Utvecklingen av svenska och internationella lagar i framtiden 

• Den juridiska utvecklingens påverkan på folkrätten – definitionen på 
väpnad attack och självförsvar 

• Utseende och omfattning på ROE för militära informationsoperationer 

 

6.3. Avslutning - Tesen om paradigmskiftet 

Är informationsoperationer en integrerad och oundgänglig del av striden och tillförs 
en ny dimension till krigskonsten, såväl teori som praktik. 

Min uppfattning efter denna studie och min fördjupning i ämnet under profile-
ringen är att det faktiskt förhåller sig så - informationsoperationer tillför de 
facto en ny dimension till krigskonsten i både teori och praktik. Jag väljer att 
kalla den informationsdimensionen och anser att cyberrymden är en del av in-
formationsdimensionen. 

Informationsdimension114 kan i detta sammanhang definieras som ett område 
inom vilket en motståndare kan påverkas till den grad att ett avgörande i en 
militär konflikt kan uppnås utan stöd av övriga huvudfunktioner (mark, sjö, 
luft, rymd). I informationsdimensionen förs informationskriget. 

Min uppfattning att motståndaren kan påverkas i informationsdomänen till den 
grad att ett avgörande kan uppnås baserar jag delvis på händelserna i Mogadis-
hu 1993. Amerikanska specialförband belägrades i Mogadishu och häftiga stri-
der, som efterlämnade 18 döda och 84 skadade amerikaner, utbröt mellan ame-
rikanerna och Aidids115 somaliska milis. 

USA drog, nästan i panik, tillbaka sina trupper från Mogadishu efter den folk-
storm och efterföljande debatt i kongressen som utbröt efter att massmedia 
visat bilder på dödade amerikanska soldater som släpades efter bilar. En kort 
videosekvens gjorde därmed på mindre än tre dagar vad den somaliska krigs-
herren Aidids milis aldrig skulle ha kunnat göra: att få ut de amerikanska trup-
perna från Somalia. 

I FoRMA/PE årsrapport 2000 uttrycker författarna det: Information Warfare – 
IW, är en typ av krigföring som kommer att bli allt mer betydelsefull bredvid de 
konventionella typerna av strid på marken, till sjöss och i luften. IW represen-
terar en strid i en fjärde dimension, cyberrymden.116 

                                                 
114 Citat från Mj Anders Svensson ChP 01-03 
115 Gen. Mohamed Farrah Aidid: somalisk klanledare populärt kallad ”krigsherre”, 
http://www.cnn.com/WORLD/9608/02/aideed/ 
116 Olof Söderqvist och Erik Berglund (red), En visionsstudie om Försvarsmaktens insatsfunk-
tion, FoRMA/PE årsrapport 2000, FOI, Stockholm 2001, s 81 
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Hur kan denna syn på informationsoperationer skapa ett paradigmskifte? Ut-
vecklingen inom ett paradigms117 ramar består i första hand av "pussellösning"; 
man "städar" i paradigmet genom att förbättra mättekniker, förfina observatio-
ner, nyansera begrepp och matcha teori mot fakta. I detta fall skulle det innebä-
ra en ny syn på doktriner för krigföringen och därmed indirekt en översyn och 
revidering av allt från utbildning, militärkultur, manualer och stridsinstruktio-
ner. 

I den högsta politiska och strategiska ledningen skulle detta i sin tur innebära 
nya uppgifter för Försvarsmakten, anpassning av lagar med mera. I stort och 
smått en verklig revolution för Försvarsmakten som skulle omfatta allt från 
tankegods, kulturellt arv till organisation utbildning och materielanskaffning. 

Eftersom detta, att informationskrigföringen medför ett paradigmskifte, gene-
rellt inte överensstämmer den förhärskande attityden uppstår så småningom 
anomalier, begreppsliga inkonsistenser eller observationer som inte kan passas 
in i det gamla paradigmet, det konventionella kriget. Det viktigt att komma 
ihåg att informationskrigföring är ett paradigm som emanerar från krigföring – 
inte från information. 

När anomalierna blir så många och besvärande att de inte kan bortses ifrån 
uppstår en kris, vilket innebär att man går tillbaka till paradigmets förutsätt-
ningar och filosofiska grunder och undersöker dessa kritiskt. Ett paradigmskifte 
eller en revolution äger rum om det äldre paradigmet, det konventionella och 
territoriella kriget, inte kan "räddas" och det samtidigt finns en attraktiv para-
digmkandidat, informationskriget, vilket betyder att utvecklingen kan utgå från 
nya grunder och förutsättningar. 

Den renodlade formen av informationskrigföring kan sägas vara när informa-
tionsteknologin inte längre används för att göra befintliga vapensystem smar-
tare, utan när den ersätter dem. Vi är definitivt inte där än, men om västvärl-
den fortsätter evolutionen mot ett mera renodlat informationssamhälle kommer 
kanske informationskriget att bli den mest attraktiva paradigmkandidaten. 

Den ökade tilliten till nätverksstrukturen och informationsteknologin innebär 
dessutom en trend mot att informationskrigföring intar en allt tydligare plats 
som en integrerad del av den militära insatsen och som ett nytt avgörande stra-
tegiskt element118. Beroende på hur diskussionerna förs och hur fort beslutsfat-
tare på alla nivåer förstår att ett paradigmskifte är på väg, är det kanske snart 
dags att tillkännage informationskrigets tidevarv119! 

                                                 
117 Fritt taget från Nationalencyklopedin 
118 HKV PerPrapport 7, Stockholm 2003, s 34 
119 APSC, Military information operations in a conventional warfare environment, s 3 
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Bilaga 1 Abstract 

 

Information warfare 2010 – a part of the battle 
 

This essay explores information operations and information warfare more from 
an operational than a technical point of view. The theory behind this thesis is a 
manoeuvre warfare approach, since that is the stipulated way for the Swedish 
Defence Forces and information operations is an indirect method of influence 
and defeat the enemy. 

The scope is to determinate what operational abilities to conduct offensive- and 
defensive information operations are necessary in the year 2010. The essay 
uses a developed qualitative method with a qualitative analysis of docu-
ments and literature. 
The scientific procedure used includes analyse, fact collection, a process 
of scenario implementation and finally a synthesis from abilities Swedish 
defence forces have today and desirable operational abilities generated in 
the scenario. 
The suggested areas to improve operational abilities are psychological opera-
tions and computer network attacks. The main cause for these suggestions are 
foremost that Swedish Defence Forces at present time does not have any sub-
stantial abilities in these areas. The second cause is that both psychological and 
network centric warfare is an indirect approach to defeat an adversary.  

Finally the essay discusses if information will become the fifth dimension in 
modern warfare, just like air, land and naval operations. The author suggests, 
based on examples, that that will probably be the cause in the future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keywords: Information operations, Manoeuvre warfare, Abilities, Offensive, Defensive, CNO. 
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Bilaga 2 Förkortningar och begrepp 

 

CERT  Computer emergency response team 

CIMIC  Civil military cooperation 

FM  Försvarsmakten 

GOP  Guidelines operational planning 

KEDP  Kinetic Energy Penetration Destroyer 

MUST-ITSA Militära underrättelse och säkerhetstjänsten, IT-
säkerhetsavdelningen 

NGO  Non governmental organisations 

OODA-loopen Observation, orientation decide, act, framgång för-
utsätter försprång i observation, tanke och handling. 
Beslutsmodell enl. John R. Boyd120 

RK  Regeringskansliet 

ROE  Rules of engagement 
24-7 Funktionalitet 24 timmar om dygnet, 7 dagar i 

veckan. 
 

                                                 
120 För mer information se, The Strategy of the fighter pilot, 
http://www.fastcompany.com/online/59/pilot.html 
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Bilaga 3 Opponentinlaga av Christer Svanborg 

Inledning 
Opponentinlaga till Anders Larssons, studerande vid ChP 01-03, C-uppsats 
med rubriken ”Informationskrigföring 2010-en del av striden” dnr. 19 
100:2005. Opponentinlagan följer utdelad handling vid FHS i metodlära hösten 
2001: C-G Ebbhagen, Vetenskaplig metod. I denna handling återfinns doc. Jan 
Hallenbergs tolv punkter för bedömning av C-uppsatser på universitetsnivå. 

Syfte (problemformulering) Det övergripande syftet med studien framgår med 
önskvärd tydlighet under kapitel 1.2. Syftet är att ge förlag på framtida (2010) 
förmågor som Försvarsmakten bör besitta inom IO. Problemställningen utgår 
från tidigare C-uppsats av mj Nilsson 00-02. Den problemställning som Anders 
har valt återfinns inte i det tidigare arbetet utan är en fortsättning där han mer 
granskar verktygen. 

Frågeställningar 
Anders har två stycken frågeställningar. Den första som är tvådelad, inriktar sig 
på att identifiera dagens förmågor och vilka förutsättningar det skapar för fram-
tidens behov. Den första delen av första frågan besvaras tydligt under kap 6, 
emedan andra delen av samma fråga är svårare att hitta. 

Den andra frågeställningen som kanaliserar sig till att utnyttja dessa förmågor, 
hänvisar till kap 5. Detta är ett omfattande kapitel som utgår från exempelsce-
nariot och strategiska typsituationen G. Här skulle studien tjäna på att ha en 
sammanfattning av kap 5 och svara även på denna fråga under kap 6. 

Avgränsningar 
Det är bra och logiska avgränsningar i allmänhet. De lagliga aspekterna är i sig 
ett uppsatsämne och kan och bör inte få något större utrymme i denna studie. 
Det är dock troligt som Anders framför i sina antaganden att en successiv an-
passning kommer att genomföras både nationellt och internationellt. 
En bra avgränsning är att inte låsa på nivåer utan i stället fokusera uppsatsen på 
defensiva och offensiva förmågor. Jag uppfattar det också smakfullt att tona 
ner tekniken och i stället se detta som möjligt eller inte, och i stället fokusera 
på mänskliga aspekter. När det gäller tidsavgränsningen så kan den uppfattas 
som lite motstridig. Först hävdar Anders att i fråga 1 se vad arvet kan ”bädda” 
för framtida behov, för att under avgränsningar välja ett tidsintervall för att just 
inte vara låst till arvet. 

Teorianknytning/Forskningsanknytning 
Anders väljer att utnyttja manöverteorin. Valet av denna teori lämpar sig väl 
för det valda ämnet i studien. Det finns klara kopplingar manöverkrigföring 
och informationsoperationer som kan belysas. Det studien skulle kunna känna 
på är att tydligare knyta ihop slutsatser från manöverteorin till diskussionsdelen 
i studien. Jag uppfattar Anders egna åsikter avseende styrkor och svagheter 
med att använda denna teori vara helt riktiga. 

Metod 
Inledningen med citat från ”Vetenskaplig Metod” som beskriver vad metod 
avser är ett bra sätt att få läsaren att förstå vad det hela handlar om. Att välja en 
metod som innebär att Anders upprepar och återgår till problemformuleringen 
och frågeställningen för revidering har varit en styrka för studien. 
(Hermeneutisk spiral) Användandet av kvalitativ textanalys och dessutom nytt-
jandet av tidigare elevers studier, med tydlig spårbarhet, anser jag som mycket 
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förtjänstfullt för studien. Det som skulle kunna tillföras studien är någon form 
av schematisk bild över processen och var olika delar kommer in och i vilka 
kapitel. 

Centrala begrepp 
Anders har valt att använda sig av definitioner från PerP 7. Det finns en logisk 
förklaring i valet av detta, då främst kopplingen till utformningen av exempel-
scenario. Anders har även uppfattat felaktigheter i PerP 7 som han garderar sig 
emot. När det gäller placeringen av begreppen och definitionerna så är det en 
smaksak om det skall ingå i studien eller utgöra en del av bilagorna. 

Material 
Anders har valt bredd före djup i studien. Genom att utnyttja litteratur, artiklar 
och Internetbaserade källor så täcker han in sina förutsättningar för problem-
formuleringen. Han framför också på ett mycket elegant sätt källkritik med 
styrkor och svagheter med sitt valda material. Han gör en mycket noggrann 
beskrivning på förhållningssättet till sina källor och framförallt fundamentet 
från tidigare studier som hans uppsats vilar på. Det finns inte vad jag kan upp-
fatta några behov av ändringar eller tillägg på denna del av studien. Den käll-
kritiska granskningen som genomförts förefaller vara riktigt och anses enligt 
mig vara mycket väl genomförd. 

Empirisk analys 
Kapitlet 4 har tre underkapitel som omfattar inledning, förmågor som FM be-
sitter, och exempelscenario. Studien skulle bli tydligare om rubriksättningen 
ändrades. Anders skulle också kunna inleda kapitlet med en kort beskrivning 
av hur han har tänkt sig indelningen, detta för att underlätta för läsaren och 
göra det hela mer tillgängligt. Det finns dock en viss spårbarhet till dispositio-
nen kapitel 1.6. 

Under första delen inleder Anders med att ge en generell beskrivning av infor-
mationssamhällets utveckling. Han gör även en viss koppling till manöverteo-
rin under denna del. Anders påvisar möjligheter och svagheter med teknikut-
vecklingen. Analysen av denna del gör att Anders har fångat in 
problemformuleringen och bäddat för diskussionen och svaret på sina fråge-
ställningar. Han redovisar slutsatser från denna del. 

Han avslutar detta inledande med en löst hängande frågeställning. Kommer 
konflikter i framtiden få en annan karaktär, och om så är fallet vad behöver 
Försvarsmakten för förmågor? Studien skulle kanske tjäna på att för läsaren 
göra en tydligare koppling till tesen och frågeställningen och var i studien den-
na fråga kommer att besvaras. 

Andra delen: 4.3 Förmågor som FM besitter idag och nära framtid. Här gör 
Anders en inventering av aktuella förmågor i FM. Det är tydligt och lätt att ta 
till sig. Det avslutas med en sammanfattning. Denna del har stark koppling till 
att skapa förutsättning för att kunna svara på studiens frågeställningar. 
Sista delen omfattar ett exempelscenario. Denna del syftar till att möjliggöra 
svaret på sista frågeställningen. Det uppfattas som positiv att Anders har nyttjat 
ett scenario, som sedan tidigare, är förankrat i FM (PerP 7) och dessutom om-
fattar samma tidshorisont som studien. 

Sammanfattningsvis skulle undersökningskapitlet tjäna på att ha en inledande 
text som förklaring. Vidare skulle sammanfattning/slutsatser tydligare kunna 
föras in i studiens diskussionsdel. Med hänsyn till problemformuleringen och 
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frågeställningarna så har materialet rätt fokus. Anders kommer med sitt valda 
empiriska material åt kärnan för sina frågeställningar. 

Slutsatser 
Som ovanför redovisas så är slutsatserna förankrade i genomförd analys. Dock 
efterlyses slutsatser från Perp 7 sammanfattning till exempelscenariot. 

Genomförandet av syfte - svar på frågeställningar 
Anders har med sitt material och den metod han valt uppnått sitt syfte med stu-
dien. Han har också svarat på sina frågeställningar på ett bra sätt. Det som tidi-
gare nämnts att samla alla svaren under en rubrik/kapitel (kap 6) skulle under-
lätta för läsaren. 

Formalia 
Anders har ett mycket tydligt och följsamt språk. Det är synnerligen enkelt som 
läsare att följa texten och hans tankar. Det är endast enstaka felaktigheter. Det 
Anders skulle kunna tänka på är vissa ordval och meningsbyggnader. Det kan 
uppfattas som lite väl tillgjort och komplicerat. Går det att få fram samma bud-
skap, men på ett enklare sätt? Detta ska inte ses som en brist, utan snarare som 
jag tidigare sagt, mycket bra och följsam språkbehandling. Att använda lite 
enklare ord kan medföra tillgänglighet för en större läsekrets. 

Studien som tidigare nämnts skulle vara betjänt av i vissa fall tydligare rubrik-
sättning och i något fall en inledning och förklaring av kapitlets utformning. 
Avseende fotnotssättning så utnyttjas ett och samma system, vilket underlättar 
tydligheten för spårbarheten. Noter har använts i hela studien på ett förtjänst-
fullt sätt. Litteraturförteckningen är tydlig och följer för detta utgivna bestäm-
melser. Dispositionen är logiskt uppbyggd med en tydlig tråd mellan de olika 
kapitlen som leder till en bra och lättillgänglig studie. Vad avser layout har jag 
inget att anmärka till Anders. 

Sammanfattande omdöme - självständig analys 
Jag har uppfattat att Anders har en bra analytisk förmåga, att se helheten och 
koncentrera sig på väsentligheter för studien. Med sin metod och material har 
han kunnat göra bra och riktiga analyser. Jag uppfattar att han blandar tidigare 
uppfattningar med sina egna tankar på ett smakfullt sätt. Det i sig visar prov på 
analytisk förmåga. Validiteten i arbetet är väl uppfyllt då arbetet metodiskt och 
analytiskt leder till de uppställda syftena och frågeställningarna. Reliabiliteten 
är svårare att förutse då utvecklingen inom informationsoperationer idag är 
igångsatt på många nivåer och med många aktörer. Vad denna utveckling 
kommer att sluta med går endast att sia om. Detta siande har dock Anders 
bringat tydligare klarhet i. Utifrån dagens kunskaper och förutsättningar anses 
dock resultatet som reliabelt. Spårbarheten i sitt material förstärker detta, ut-
nyttjandet av tidigare studier har varit extra förtjänstfullt. 

Arbetet anses vara av den art som kan tillföra ny kunskap. Det viktiga är att 
arbetet inte bara berör personer på FHS utan även personer, utanför skolan in-
begripna i processer, kopplat till temat för studien. Jag uppfattar inte metoden 
som Anders har använts som något nydanande. Teorin som har använts har 
varit relevant och extra meriterande har prövningen mot slutsatserna uppfattats. 
Den avslutande hypotesen har varit en bra tänkeställare för läsaren men kanske 
skulle det finnas en koppling till huvudfrågeställningarna i studien. Ett mycket 
väl genomfört arbete som är en fröjd att läsa. 


