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 Offensiva Informationsoperationer 
 En nödvändig svensk förmåga? 
Regeringens uppdrag till FM avseende militära informationsoperationer 
(MIO) är tydligt. FM skall bygga upp en kompetens, omfattande metoder 
för skydd, planering och genomförande av MIO. 
Är IO, och då särskilt de offensiva metoderna relaterade till funktionen, en 
viktig komponent i de framtida väpnade styrkorna, och vad krävs för att 
FM framgångsrikt skall kunna implementera en reell operativ förmåga 
avseende MIO, är de övergripande frågeställningarna som besvaras i denna 
uppsats. 
Inledningsvis definieras begreppet IO. Omvärldens syn på IO, en fördjupad 
beskrivning av de offensiva metoderna samt en redovisning av FM 
inriktning i ett tioårigt perspektiv, utgör uppsatsens empiriska underlag. 
Avslutningsvis värderas uppsatsens slutsatser relativt 
manöverkrigföringens grundprinciper och en hypotes formuleras. 
 
Nyckelord: 
Informationsoperationer, offensiva militära informationsoperationer (MIO-
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1. Uppgiften 

1.1 Bakgrund 
Militära styrkor har, i princip sedan urminnes tider, haft till uppgift att genom 
användandet av fysiskt våld påtvinga en motståndare sin vilja. Metoderna har 
varierat över tiden, men den gemensamma nämnaren har varit just fysiskt våld. 
Huvudsakligen genom omvälvande förändringar på den säkerhetspolitiska 
arenan samt en snabb teknikutveckling, har andra medel och metoder för 
krigföring utvecklats. 
 
Vad består då denna förändring av? I en strävan efter att finna nya uppgifter och 
roller för de väpnade styrkorna, har under de senaste åren ett flertal begrepp 
som skall definiera de framtida uppgiftsställningarna för Försvarsmakten 
figurerat. Revolution in Military Affairs (RMA), nätverksbaserat försvar (NBF) 
och asymmetrisk krigföring är några exempel på sådana begrepp. En del har 
visat sig innehålla substans och nytänkande. Andra förefaller vara 
omskrivningar av tidigare använda och dokumenterade koncept. I vissa fall kan 
det även diskuteras om ideerna är realiserbara och förankrade i verkligheten. 
Skall informationsoperationer (IO) också räknas till floran av begrepp 
redovisade ovan? 
 
Ett faktum som är obestridligt, är att världen under senaste tio åren radikalt har 
förändrats. De hot som, åtminstone ur ett västerländskt eller svenskt perspektiv, 
förekommer i dag är av en ny karaktär. Traditionella mellanstatliga konflikter 
syftande till att i någon form utöka den egna intressesfären, är i dag mindre 
sannolika. Sedan kalla krigets slut har de konventionella styrkorna, i såväl väst 
som öst, reducerats markant. Risken för ett konventionellt krig som påverkar 
Sverige eller svenska intressen, får anses vara liten inom överskådlig framtid.1 
 
Ett av de utmärkande dragen i dagens konflikter, är att inslagen av 
asymmetriska2 metoder ökar. Asymmetrin består många gånger av att 
förhållandevis primitiva medel och metoder används mot en motståndare som är 
tekniskt och/eller numerärt överlägsen. 
 
Sverige har, precis som stora delar av övriga västvärlden, en struktur som gör 
landet sårbart för denna typ av asymmetrisk krigföring. Statsmakterna har i ett 
flertal utredningar och propositioner påtalat behovet av skydd mot 
informationsoperationer.3 Landets känslighet för påverkan på informations- och 
transaktionssystem lyfts här fram som ett reellt hot mot rikets säkerhet.  

                                                 
1 FM/HKV, Målbildsinriktningar inför Försvarsbeslut 2004: Årsrapport från 
perspektivplaneringen 2002-2003, sid 20, Målbild Z, som föreslås som huvudinriktning 
för fortsatta studier, fastställer ”…relativ stabilitet i vårt närområde. Hot mot vår 
nationella säkerhet kan ej helt uteslutas i ett längre tidperspektiv.” 
2 se definition i bilaga till denna uppsats 
3 Bland annat Proposition 2001/02:10, Fortsatt förnyelse av totalförsvaret samt SOU 
2001:41, Sårbarhets och säkerhetsutredningen 
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Försvarshögskolan genomförde år 2003, för första gången, en fördjupningskurs 
inom ämnesområdet IO. Ämnet är mycket brett och involverar ett stort antal 
intressenter utöver Försvarsmakten (FM). Slående i  
 
sammanhanget är att det förefaller finnas lika många tolkningar av vad som 
ryms inom begreppet IO, som antalet aktörer.  
 
Försvarsmaktens framtid är föremål för en ständig debatt. Den tydlighet som 
fanns i gårdagens hot, gjorde det enklare att motivera ett starkt militärt försvar. I 
dag, och om inga drastiska förändringar inträffar, även i framtiden, kommer 
anslagen till FM troligen att ifrågasättas och sannolikt även minska. Företrädare 
för olika funktioner inom FM argumenterar ofta för sin sak. Just den funktion de 
representerar, måste finnas med i den framtida strukturen. 
 
Ryms en reell förmåga till att genomföra offensiv militära 
informationsoperationer, i denna struktur?  
 

1.2 Syfte 
Inom ramen för begreppet informationsoperationer kan ett stort antal aktiviteter 
inrymmas. Jag skall i denna uppsats fokusera på de områden inom IO som är 
direkt kopplade till Försvarsmaktens operativa förmåga, militära 
informationsoperationer (MIO).  
 
Den svenska organisationen anpassad för att hantera IO-relaterade uppgifter, 
innehåller ett flertal aktörer, med intressen och ansvar som till del är 
gemensamma. Avseende offensiva IO får FM anses vara, om inte den enda, så 
den i särklass mest tongivande aktören med tydligt ansvar under kris och krig. 
Det övergripande syftet med denna uppsats, är att värdera relevansen i de 
uppdrag FM har givits inom området informationsoperationer. Särskilt skall de 
metoder som räknas till offensiva militära informationsoperationer (MIO-O) 
belysas.  Är denna förmåga så viktig att MIO-O skall ges en roll i den framtida 
försvarsmaktsstrukturen? 
 
Vidare skall de hinder, eller problemområden, som kan finnas för att FM skall 
lösa ställda uppdrag identifieras. De legala och moraliska aspekterna på de 
metoder som används inom ramen för MIO-O är komplicerade och oklara. 
Nuvarande ledningsfilosofi, uppdragstaktik, kan vara svår att fullt ut applicera 
på en organisation som implementerar MIO-O som en komponent för 
krigföring. Offensiva MIO kräver även ett flertal, i dag inom FM ej befintliga, 
specialistkompetenser, för att fullt ut ge effekt. 
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Avseende defensiva IO (IO-D), pågår ett aktivt arbete såväl inom FM som inom 
ett flertal andra myndigheter. Behovet av att skydda sina informationssystem är 
uppenbart. Min avsikt är att inte närmare diskutera IO-D i denna uppsats. Att 
helt avgränsa bort de aktiviteter som traditionellt är kopplade till de defensiva 
metoderna, är dock inte möjligt. Gränserna mellan defensivt och offensivt är, 
och blir allt mer, diffusa.4 
 

1.3 Problemformulering 
Huvudfrågeställningen i denna uppsats är tvådelad. Inledningsvis skall jag 
värdera relevansen av statsmakternas uppdrag och inriktning avseende 
informationsoperationer. Härvid skall de delar som berör Försvarsmakten 
avhandlas med fokus på de offensiva funktionerna inom området IO (MIO-O).  
Vidare skall eventuella problemområde som kan påverka en implementering av  
MIO-O som en reell operativ förmåga i FM, identifieras.  
 
Uppsatsens övergripande frågeställning är således följande: 
 

- Är de av regeringen, i Regleringsbreven för Försvarsmakten,5 
ställda uppgifterna avseende MIO relevanta i förhållande till FM 
målbild, angiven i Perspektivrapport 7?6 
 
- Vad krävs för att FM skall kunna framgångsrikt implementera 
MIO-O som en reell operativ förmåga? 

 
 
Uppsatsens empiriska analys skall ge svar på följande delfrågor: 
 
1. Definitioner 
- Vad är informationsoperationer?  
- Skiljer sig den svenska definitionen från USA:s? 
 
2. Offensiva IO 
- Vad är offensiva IO, en fördjupad analys? 
- Vilka medel och metoder används/kan användas? 
- Vilka legala aspekter kan påverka användandet av offensiva IO? 
 
3.  IO relaterade hot 
- Hur kommer det framtida ”slagfältet” att se ut?  
- Vilken roll kommer IO att spela i detta sammanhang? 

                                                 
4 Här relateras till den indelning i offensiva och defensiva IO som redovisas i US Joint 
Chiefs of Staff: ”Joint Doctrine for Information Operations”, Joint Pub 3-13, 9 October 
1998 
5 Regleringsbrev för budgetåret 2002 och 2003 avseende Försvarsmakten, sid 14 (2002) 
och sid 4 (2003) 
6 FM/HKV, Målbildsinriktningar inför Försvarsbeslut 2004: Årsrapport från 
perspektivplaneringen 2002-2003, Bilaga 1 till HKV skr 23 210:63182 
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4.  Omvärldsuppfattning 
- Hur uppfattar omvärlden MIO´s betydelse för dagens och framtidens 
krigföring? Här skall USA, Kina, Ryssland och icke-statliga aktörer studeras. 
 
5.  Målbild 2013 
- Krävs en MIO-O förmåga för att de mål som anges i Perspektivrapport 7 skall 
uppfyllas.  
 
6.  NBF 
- Hur kommer det planerade införandet av NBF att påverka nyttjandet av IO? 
 

1.4 Avgränsningar och antaganden 
USA:s doktrin för informationsoperationer, JP 3-13, 7 är av sådan kvalitet 
och omfattning att den här antas utgöra en teoretisk grund för 
undersökningen.  
 
De delar inom området informationsoperationer som inte är direkt 
kopplade till FM ansvar och uppgifter, avgränsas bort. Följande bild 
beskriver FM roll i detta sammanhang: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 1. FM ansvar avseende informationsoperationer8 
 

 

                                                 
7 US Joint Chiefs of Staff: ”Joint Doctrine for Information Operations”, Joint Pub 3-13, 
9 October 1998 
8 Bilden framtagen efter underlag av Nicander Lars, FHS, Centrum för 
nformationsoperationsstudier 
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Min avsikt är att i kommande uppsats avhandla de medel och metoder 
som går att återfinna i matrisens nedre högra hörn – offensiva militära 
informationsoperationer (MIO-O) i krig och kris. 
 
Försvarsmaktens målbild fastställer att FM skall organiseras enligt principerna 
för NBF. I uppsatsen används ett tioårigt perspektiv som ram. NBF antas år 
2013 vara genomfört gällande de dimensionerande tekniska systemen. 
Principerna för ledning och metoder antas vara fullt införda. 
 
Den tekniska utvecklingen inom informationsområdet, antas fortsätta i en takt 
motsvarande den som har gällt från i dag och tio år bakåt i tiden (1993-2003). 
Den betydelse som information och informationssystem har i dagens samhälle, 
antas vara på samma nivå som i dag, eller öka. Det finns i nuläget inga 
tendenser till att denna utveckling inte skulle vara trolig. 
 
FM huvuduppgifter kommer med stor sannolikhet att i ett tioårigt perspektiv, ha 
annan formulering än dagens. Det antas att innebörden av uppgifterna kommer 
att vara de samma. 
 

1.6 Teori och teorianknytning 
Nyttjandet av teorier i en vetenskaplig text kan ha ett flertal syfte. Generellt kan 
tre olika typer av teorianknytning urskiljas:9 
 
- Formell teorianknytning - en teori som formulerats av en annan forskare 
väljs och appliceras på den egna problematiken och det egna empiriska 
materialet. 
 
- Eklektisk teorianknytning – då ett flertal teorier sammanfogas eller då skilda 
teorier används för att behandla olika aspekter av ämnet. ”Med denna form av 
teorianknytning är det själva forskningsproblemet och de frågor man ställer som 
står i förgrunden. Andras teorier och begrepp bidrar till att reducera komplexitet 
och till att föra framställningen framåt.”10 
 
- Innovativ teorianknytning – så författaren har för avsikt att lämna ett eget 
teoretiskt bidrag till forskningen genom att till exempel konstruera modeller 
eller formulera nya hypoteser.  
 
Ämnets karaktär medför att det är problematiskt att finna någon självklar teori 
som tydligt bidrar till arbetets kvalitet och resultat. Delas uppsatsen upp i olika 
delar, går det dock att finna applicerbara teorier. Således användes en eklektisk 
teorianknytningsmetod enligt definitionen ovan. 
 
 

                                                 
9 Umeå Universitet, Statsvetenskaplig Instutitionen, Manual för självständigt arbete CD 
och C1 kurserna i statsvetenskap, 2003. - www.pol.umu.se/kurswebbar/cd_d-
uppsats/manual_vt03.pdf, 2003-05-03. 
10 ibid., sid 6 
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Den amerikanska doktrinen för informationsoperationer11 (JP 3-13) får anses 
vara fundamental i detta sammanhang. Någon teori i dess egentliga och 
ursprungliga mening är doktrinen inte. I denna uppsats kan den dock fylla en 
sådan funktion. Genom att värdera den svenska uppfattningen om, och 
definitionerna av, IO relativt JP 3-13, kan en indikator erhållas avseende 
relevansen i Sveriges definitioner av informationsoperationer. Denna jämförelse 
genomförs i uppsatsens kapitel 2.12 
 
Då uppsatsen avhandlar ett militärt ämne med en hvuvudfrågeställning kopplad 
till operativa militära förmågor, är min avsikt att knyta uppsatsens problem till 
manöverteorins principer. Manöverkrigföring, som en del av manöverteorin, är 
av FM föreslagen att användas som metod för operationer med insatsförbanden, 
vilket styrker dess relevans i sammanhanget.13 
 
De grundläggande principerna för manöverkrigföring, påtalar vikten av att 
nyttja andra metoder än direkt konfrontation med motståndarens stridskrafter. 
En indirekt metod förespråkas där viljan utgör ett primärt mål. Kopplingarna till 
informationsoperationer är här tydlig vilket styrker mitt val av teorikoppling. 
 

1.7 Disposition och metodbeskrivning  
Det övergripande syftet med denna uppsats är att värdera relevansen i de 
uppdrag FM har tilldelats inom området IO, med fokus på de offensiva delarna 
av funktionen. Vidare skall eventuella problemområden identifieras på vägen 
fram till en reell förmåga avseende offensiva IO. Problemen skall diskuteras i 
ett tioårigt perspektiv. 
 
Inledningsvis skall den svenska definitionen av begreppet IO analyseras. USA:s 
gemensamma doktrin inom området skall här användas som en grundläggande 
teori för IO. 
 
Därefter skall de funktioner som är kopplade till offensiva militära IO (MIO-O) 
beskrivas i syfte att urskilja specifika problemområden vid införandet av MIO-
O i svenska försvarsmakten. 
 
Vidare skall omvärldens syn på IO identifieras. Här skall Kina, Ryssland och 
icke statliga aktörer studeras i syfte att ge en ytterliggare bredd till den tidigare14 
redovisade amerikanska uppfattningen avseende IO 
 
 
 
 

                                                 
11 US Joint Chiefs of Staff: ”Joint Doctrine for Information Operations”, Joint Pub 3-13, 
9 October 1998 
12 Delfråga 1 under punkt 1.3.1, Problemformulering, i denna uppsats 
13 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer, utkast 2002, sid 22 
14 USA:s uppfattning om IO redovisas och diskuteras utförligt i avsnitt två, Bakgrund 
och definition. 
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Som en avslutning på analysdelen, skall Sveriges inriktning för försvarsmakten 
redovisas. Som grund för avsnittet används i allt väsentligt FM 
perspektivrapporter samt de aktuella regleringsbrev som styr försvarsmaktens 
verksamhet och inriktning.  
 
Avslutningsvis skall en diskussionsdel innehållande svar på uppsatsens 
frågeställningar, samt formulering av en hypotes genomföras. 
 
Uppsatsen har en kvalitativ huvudmetod med en hermeneutisk ansats. Inom den 
kvalitativa metodteorin finns två huvudsakliga forskningsprinciper, analytisk 
induktion och grundad teori.15 Min avsikt är att i kommande avhandling utgå 
från principerna för analytisk induktion. Metoden karaktäriseras av att data 
insamlas för att därefter analyseras i syfte att finna svar på ställda frågor. 
Problemformuleringen utgör grund för urvalet av det empiriska underlaget. 
Undersökningens övergripande resultat redovisas genom att en hypotes 
formuleras. 
 
I den tillämpning jag avser använda, indelas metoden i fyra faser; planering, 
insamling, analys och diskussion, innehåller följande moment: 
 
Planering – inleds med en problemformulering - vad skall undersökningen ge 
svar på. Därefter skall själva undersökningen utformas. Värt att notera är att 
eventuell hypotes inte formuleras i denna fas. Metoden bygger på att hypotesen 
genereras av den data som har analyserats. 
 
Insamling – vilket underlag skall användas? Styrande faktorer vid val av 
kunskapskälla är att den skall vara relevant för frågeställningen, tillgänglig samt 
tillåten att använda (i detta fall ohemlig/öppen information). 
 
Analys – genomförs som en kvalitativ textanalys. Uppsatsens olika dela skiljer 
sig dock något i karaktär. De inledande två avsnitten, där definitioner samt 
offensiva IO klarläggs, är i huvudsak deskriptiva. Avseende definitioner 
kommer här en jämförande analys mellan USA:s och Sveriges definitioner att 
genomföras. I detta sammanhang kommer den amerikansk doktrinen att 
betraktas som en teori inom området.  
 
De två avslutande delarna är mer explorativa och prediktiva i sin utformning. 
Avsikten är här att sätta IO i ett sammanhang kopplat till dels till de faktorer 
som i framtiden kommer att påverka uppgifter och utformning av militära 
förmågor, dels till Sveriges mål och ambitioner med fokus på 2013. 
 
Diskussion –. Här skall slutsatserna från analysdelen värderas och ställda frågor 
besvaras. Uppsatsen avslutas med att en hypotes formuleras. 
 
 
 
                                                 
15 Hartman Jan, Vetenskapligt tänkande – Från kunskapsteori till metodteori, sid 248ff, 
Studentlitteratur 1998 
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Figur 2. Modell över metoden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEORI



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  FHS beteckning: 
Mj Anders Svensson  19100:2009 
ChP 01-03   
  Sida 11(51) 
   
 

1.8 Kommentarer kring källmaterialet 
Strävan har varit att nyttja officiella tryck i så stor omfattning som möjligt, i 
syfte att säkerställa tillförlitligheten och validiteten i underlaget. Ämnet är 
populärt att debattera, vilket har medfört att tillgången till material på t ex 
Internet är mycket stort. Många känner sig kallade att redovisa sin personliga 
uppfattning i denna fråga, vilket ställer krav på den källkritiska granskningen av 
underlaget. 
 
De primära källorna som har nyttjats är : 
- US Joint Chiefs of Staff: ”Joint Doctrine for Information Operations”, Joint 
Pub 3-13, 9 October 1998 
- Regleringsbrev till Försvarsmakten avseende budgetåret 2002, samt dito för 
2003 
- FM/HKV, Målbildsinriktningar inför Försvarsbeslut 2004: Årsrapport från 
perspektivplaneringen 2002-2003, 
- US Joint Chiefs of Staff: ”Joint Vision 2010” 
- Joint Publication 1-02, Department of Defence Dictionary of Military 
Associated Terms, 2001 
- Proposition 2001/2002:10 - Fortsatt förnyelse av totalförsvaret 
- Proposition 2001/2002:158 – Samhällets säkerhet och beredskap 
- Proposition 1999/2000:86 – Ett informationssamhälle för alla 
 
I enlighet med FHS anvisningar för C-uppsats, är min målsättning att inte 
behandla sådan information som medför att avhandlingen måste klassas som 
hemlig. Tillgången till öppet material som berör delfunktionen Computer 
Network Operations (CNO), är begränsat. Mot denna bakgrund kommer det 
källmaterial som berör CNO att ha en lägre tillförlitlighet än vad som normalt 
krävs. Att mot denna bakgrund välja att inte avhandla CNO, bedöms som 
menligt för uppsatsens kvalitet. 
 

1.9 Forskningsläget 
Under senare år har ämnet informationsoperationer rönt uppmärksamhet på 
FHS. De uppsatser och enskilda utredningar som har beröring med denna studie 
är följande: 
 
- Mj Ulf Kurkewicz, Informationsteknologins inverkan på svensk 
försvarspolitik, 2000, FHS beteckning 19100:6010 
 
- Mj Anders Frykholm, Informationsoperationer – en möjlighet för Sverige, 
2000, FHS beteckning 19100:6021 
 
- Mj Per Klingvall, Informationsoperationer vid fredsfrämjande insatser – 
svensk förmåga eller oförmåga?, 2001, FHS beteckning 19100:1022 
 
- Mj Roger Nilsson, En svensk ledningsmodell för Informationsoperationer, 
2002, FHS beteckning 19100:2026 
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- Mj Torkel Nordwall, Cyberkrigföring-ett offensivt konventionellt instrument 
2010, 2002, FHS beteckning 19100:2054 
 
Uppsatserna har det gemensamt att de förefaller ha som övergripande 
målsättning att belysa de möjligheter och fördelar som nyttjandet av IO som 
metod kan medföra.  
 
Ingen förefaller dock ha ställt frågan om IO har sådan betydelse att det 
motiverar de resurser som krävs för att införas som en operativ förmåga. 
 
Mj Frykholms studie, Informationsoperationer – en möjlighet för Sverige, har 
en liknande ansats som denna uppsats. Frykholms uppsats avslutades 2000. Ett 
flertal definitioner har därefter tillkommit och regeringens uppdrag till FM har 
även förändrats, vilket motiverar en ny studie med en liknande inriktning. 
 
Mj Nordwalls uppsats avhandlar CNA och kan användas som referens och 
komplement till detta avsnitt. 
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 AVHANDLING 
 
 

2. Informationsoperationer (IO) – bakgrund och 
definition 

2.1 Allmänt 
Att modebranschen styrs av trender torde vara bekant för de flesta. Men att även 
en så traditionstyngd verksamhet som den militära skulle vara känslig för 
tillfälliga svängningar, är för mig förvånande. Asymmetrisk krigföring, RMA, 
DBA, och NBF är några exempel på begrepp som flitigt figurerar i debatten 
kring Försvarsmaktens inriktning.  
 
Till floran av frekvent använda uttryck och begrepp kan även 
Informationsoperationer (IO) räknas. I kommande kapitel är mitt syfte att 
definiera och, i någon mån, värdera innebörden av IO.  
 
För inte särskilt länge sedan var det relativt enkelt att vara militär. Vid 
planeringen av en operation, utgjorde styrkejämförelsen själva grunden för den 
fortsatta planeringen. Genom förhållandevis enkla matematiska beräkningar, 
bedömdes motståndarens styrkor och svagheter och operationsplanen tog form 
anpassad efter de faktorer som framkommit under processen.  
 
Teknikutvecklingen, framförallt inom IT- och telekomområdet, har gjort 
samhället sårbart. Störningar av t ex de finansiella transaktionssystemen, kan få 
förödande konsekvenser som i vissa avseenden får anses varar fullt jämförbara 
med konventionella militära anfall. Det som komplicerar bilden är svårigheten 
att identifiera en angripare som genomför denna typ av ”anfall”. 
 

2.2 IO – varför så intressant? 
Varför har information fått en så framträdande roll i dagens debatt kring 
konflikter och väpnade styrkors utformning?  
 
Utvecklingen av konventionella vapen, i detta sammanhang räknas även NBC-
stridsmedel 16 till denna kategori, har medfört att konsekvenserna av ett 
traditionellt krig på kort tid kan bli i det närmaste katastrofala. 
Teknikutvecklingen har även medfört att de konventionella vapensystemen är så 
kostsamma att utveckla och anskaffa, att alternativa metoder eftersträvas. I 
kombination med en utveckling där acceptansen för mänskligt lidande och 
förluster av människoliv, framförallt i den västerländska kulturen, ständigt 
minskar, finns det ett intresse och en drivkraft till att utveckla nya medel och 
metoder för att uppnå militära mål. 
 

                                                 
16 NBC – Nukleära, Biologiska samt Kemiska stridsmedel  
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Utvecklingen av metoder för krigföring och samhällets förändring sker enligt 
Alvar och Heidi Toffler, parallellt.17 De identifierar tre 
samhällsutvecklingsfaser; jordbruks-, industri- och informtationssamhället. Vi 
befinner oss nu i den sistnämnda fasen. Krigföringsmetoderna i 
informationssamhället karaktäriseras enligt Toffler´s av informationskrigföring. 
De konstaterar vidare att viljan till, och acceptansen för, förluster är minimala. 
 
Även USA framhåller vikten av information i den framtida krigföringen. Bilden 
nedan är hämtad ur publikationen Joint Vision 2010. Av figuren framgår att 
informationsöverläge utgör ett fundamentet för övriga förmågor. För att uppnå 
samlad effekt (massed effects), krävs tillgång till mer, och framförallt mer 
kvalitativ, information än motståndaren. 
 

 
 
Figur 3 – Målbild för USA:s väpnade styrkor 201018 
 
Informationens roll i den moderna krigföringen är framträdande. Även det civila 
samhällets utveckling gör det sårbart. Beroendet av informations- och 
transaktionssystem ökar, vilket medför att dessa system utgör en självklar 
måltavla för en angripare. 
 

2.3 USA:s definition av IO 
 
2.3.1 Inledning 
Underlaget till kommande redovisning är i huvudsak hämtat ur USA:s 
gemensamma doktrin - US Joint Chiefs of Staff: ”Joint Doctrine for Information 
Operations”, Joint Pub 3-13, 9 October 1998 samt framtidsstudien –US Joint 
Chiefs of Staff: ” Joint Vision 2010”. 

                                                 
17 se Toffler Alvin and Heidi, War and Anti War,  
18 US Joint Chiefs of Staff: ”Joint Vision 2010” 
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USA används som referens då de anses vara ledande inom området IO. Att mer 
detaljerat jämföra Sverige och USA haltar av naturliga skäl betänkligt. Då jag i 
min avhandling inte har för avsikt att närmare fördjupa mig i metoder för IO, 
där USA:s resurser vida överstiger de Sverige disponerar, är en komparation på 
”doktrinell” nivå trots allt relevant. 
 
”Employment of information operations (IO) is essential to achieving the 
objectives of the joint force commander.”19  Citatet, hämtat ur USA:s IO 
doktrin, visar deras syn på betydelsen av informationsoperationer. Essential kan 
översättas med absolut nödvändig eller grundläggande. Vad motiverar då denna 
ökade prioritet för IO? I USA:s visionsstudie, JV 2020, anges IO som en 
nyckelförmåga för de väpnade styrkorna. Informationsöverlägsenhet är en 
förutsättning för att kunna nå målsättningen  
 
Tillgång till information är i sig själv inget självändamål. Syftet med att uppnå 
informationsöverlägsenhet, är att skapa underlag för bättre beslut än 
motståndaren. Information leder till kunskap, vilket i sin tur leder till bättre 
beslut.  
 
2.3.2 Definitioner 
USA definierar IO enligt följande: 
 
”Information operations (IO) involve actions taken to affect adversary 
information and information systems while defending one´s own information 
and information systems”20 
 
 
Informationsoperationer indelas i två huvudundergrupper, offensiva och 
defensiva IO.  
 
Offensiva IO: 
 

OPERATIONS
SECURITY

PSYOPS

MILITARY
DECEPTION

COMPUTER NETWORK
ATTACK

PHYSICAL ATTACK ELECTRONIC
WARFARE

OFFENSIVE IO

 
Figur 3. Offensiva metoder enligt JP 3-13 

                                                 
19 US Joint Chiefs of Staff: ”Joint Vision 2010 
20 US Joint Chiefs of Staff: ”Joint Doctrine for Information Operations”, Joint Pub 3-
13, 9 October 1998, sid 9 
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Det övergripande syftet med IO-O är att genom påverkan av motståndarens 
informationssystem skapa ett, relativt motparten, bättre underlag för beslut. 
Integrering mellan övriga aktörer som ett led i principerna kring gemensamma 
operationer (Joint Operations) samt relevanta underrättelser är nyckelfaktorer 
för framgång.  
 
Ytterligare framgångsfaktorer vid genomförandet av IO är en tydlig 
målsättning, samordnad från strategisk till taktisk nivå. Gränserna mellan dessa 
nivåer är dock inte lika tydliga i samband med IO som vid övrig krigföring. 
 
Ett problemområde som särskilt framhålls i den amerikanska doktrinen är de 
lagliga aspekterna. Såväl nationella som internationella lagar, som ingångna 
avtal och fördrag skall beaktas vid planering och genomförande. 
 
Defensiva IO : 
 

PHYSICAL
SECURITY

OPERATIONS
SECURITY

INFORMATION
ASSURANCE

ELECTRONIC
PROTECTION

COUNTER
PROPAGANDA

COMPUTER NETWORK
DEFENSE

COUNTER
INTEL

COUNTER
DECEPTION

DEFENSIVE IO

 
Figur 4. Defensiva metoder enligt JP 3-13 
 
Defensiva informationsoperationerna (IO-D) syftar till att försvara de egna 
förmågorna och resurserna inom området. IO-D kan sägas bestå av fyra, helt 
eller delvis, integrerade processer: 
- Skydd av informationssystem 
- Upptäckt av attack 
- Återuppbyggnad efter angrepp 
- Svar på angrepp 
 

2.4 Sveriges syn på IO 
2.4.1 Allmänt 
Regeringen har på senare år vid ett flertal tillfällen specifikt kommenterat och 
definierat informationsoperationer. Proposition 2001/2002:10 - Fortsatt 
förnyelse av totalförsvaret, Proposition 2001/2002:158 – Samhällets säkerhet 
och beredskap samt Proposition 1999/2000:86 – Ett informationssamhälle för 
alla, är några exempel på officiella dokument där IO diskusteras. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  FHS beteckning: 
Mj Anders Svensson  19100:2009 
ChP 01-03   
  Sida 17(51) 
   
 
”Informationsoperationer är samlade och samordnade åtgärder i fred, kris och 
krig till stöd för politiska eller militära mål genom att påverka eller utnyttja 
motståndarens eller annan utländsk aktörs information och informationssystem. 
Det kan ske genom att utnyttja egen information och egna informationssystem 
samtidigt som dessa också måste skyddas. Ett viktigt inslag är att påverka 
beslutsprocesser och beslutsfattande.  
 
Det finns både offensiva och defensiva informationsoperationer. De genomförs i 
politiska, ekonomiska och militära sammanhang. Exempel på 
informationsoperationer är t ex informationskrig, massmediamanipulation, 
psykologisk krigföring och underrättleseverksamhet. 
 
Defensiva informationsoperationer är samordnade och samlade åtgärder i fred, 
kris och krig avseende policy, operationer, personal och teknik för att skydda 
och försvara information, informationssystem och förmåga till rationellt 
beslutsfattande.”21 
 
Med denna breda definition som grund har det uppstått något som närmast kan 
liknas vid en intressekonflikt. Ett flertal myndigheter delar på ansvaret för att 
hantera problem och situationer rörande informationsoperationer. Inom den 
civila sektorn är verksamheten huvudsakligen inriktad mot 
informationssäkerhet.22 Kris och beredskapsmyndigheten (KBM) har det 
övergripande ansvaret i samverkan med Försvarets Radioanstalt (FRA), Post 
och telestyrelsen (PTS) samt Försvarets materielverk (FMV). Denna 
konstellation benmämnes vanligen ”fyrklövern”.23  
 
Försvarsmaktens ansvar, och därmed det som djupare avhandlas i denna uppsats 
benämnes vanligen för militära informationsoperationer (MIO eller Mil Info 
Ops). Förhållandet mellan den övergripande definitionen av IO och 
Försvarsmaktens ansvars- och uppgiftsområde, framgår av figur 1 i denna 
uppsats. 
 
Regering och riksdag visar tydligt att man anser IO relaterade hot som en 
realitet. För att möta dessa hot understryker man vikten av, precis som i USA:s 
doktrin, att samordning och integrering måste ske mellan samtliga intressenter 
inom området. 
 
Som en följd av regeringens inställning och syn på IO-hoten, har FM  
uppdragits att säkerställa kompetens för att genomföra och möta IO samt vidta 
åtgärder för att öka säkerheten i de egna informationssystemen. Vidare skall FM 
kunna lämna stöd till andra myndigheter i detta avseende.24 

                                                 
21 Prop 1999/2000:86, Ett informationssamhälle för alla, sid 36 
22 Informationssäkerhet är ett övergripande begrepp för IT-säkerhet och administrativ 
säkerhet 
23 Regeringens prop, 1999/2000:86, Ett informationssamhälle för alla, Stockholm 2000, 
sid 36-41 
24 Regleringsbrev till Försvarsmakten 2001, sid 14 och sid 19 
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2.4.2 Svensk doktrin och inriktning 
Vilken inriktning har då Försvarsmakten avseende IO? Svaret går att finna i 
huvudsakligen två dokument. Militärstrategisk doktrin samt 
Perspektivrapporter, i detta fall rapport 6/2002. 
 
IO definieras i Militärstrategisk doktrin enligt följande: 
”Riktade och samordnade åtgärder till stöd för egna politiska och/eller militära 
mål genom att påverka eller utnyttja motståndarens eller annan utländsk aktörs 
information och/eller informationssystem. Det yttersta målet är att påverka det 
mänskliga beslutsfattandet.”25 
 
Motiven till att ge IO en framträdande roll relateras i huvudsak till 
teknikutveckling samt medias ökade roll.26 Inriktningen mot ett nätverksbaserat 
försvar med sofistikerade tekniklösningar, medför också en större känslighet för 
påverkan. Problemen med att identifiera en angripare som använder IO 
relaterade metoder, understryker behoven av att ha förmåga att möta ett 
angrepp. Då de resurser som krävs för att genomföra ett angrepp är 
förhållandevis ringa, ökar antalet potentiella aktörer. Även det ett faktum som 
framhålls som ett motiv till att IO skall ges en framträdande roll i FM. 
 
Även i den svenska nomenklaturen definieras begreppen defensiva och offensiva 
IO, informationskrigföring samt psykologiskt krigföring.27 
 
Defensiva informationsoperationer: 
”Riktade och vanligen samordnade 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 t.ex. genom fysiskt skydd, skydd mot vilseledning, skydd mot 
informationsinhämtning, säkerhetsunderrättelstjänst, telekrigsåtgärder samt 
psykologiskt försvar.” 
 
Offensiva informationsoperationer: 
”Riktade och vanligen samordnade åtgärder i fred, kris och krig för att påverka 
en motståndares information och/eller informations- och kommunikations-
system. Målet är bland annat att påverka dennes förmåga till rationellt 
beslutsfattande och därmed gynna egna syften. Genomförs t.ex. genom fysisk 
attack/förstöring, vilseledning, skydd mot informationshämtning, telekrig och 
psykologiska operationer.” 
 

2.5 Slutsatser 
Efter en analys av USA:s doktrin inom området IO, råder det ingen tvekan om 
vilken betydelse de tillmäter informationsoperationer som metod på dagens 
slagfält.  

                                                 
25 Militärstrategisk doktrin, sid 111 
26 Perspektivrapport 6, sid 81 
27 ibid., underbilaga 1, Begreppsförklaringar 
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USA:s suveränitet och ohotade ställning på den konventionella militära arenan, 
medför att en angripare kan komma att inrikta sig på något annat område. En 
angripare som använder enkla ”IO-metoder”, kan generera omfattande skador 
på samhället i stort, vilket kan vara en förklaring till den amerikanska 
fokuseringen på IO. 
 
Vikten av integrering är ett genomgående tema i USA:s doktrin. För att 
informationsoperationer skall var framgångsrika, krävs samordning och 
integrering. Samordning mellan vapenslagen, mellan civila aktörer, i de olika 
dimensionerna (land, luft, sjö och rymd) samt en gemensam uppfattning om de 
mål som skall uppnås. 
 
IO förutsätter ett mycket bra underrättelseläge för att insatta resurser skall ge 
effekt. Underrättelsearbetet måste påbörjas redan i fred och fokusera på 
potentiella motståndares informationssystem i syfte att detektera svagheter. I 
detta avseende är det mycket tydligt att USA disponerar över enorma resurser. 
Möjligheter till samkörning av databaser, sattelitövervakning, kvalificerad 
signalspaning mm, är resurser som mycket få aktörer disponerar. 
 
Efter en jämförelse mellan den USA:s och Sveriges definitioner och doktriner, 
kan konstateras att eventuella skillnader snarast går att hänföra till rent språkliga 
aspekter. De mest fundamentala begreppen; IO, IW, IO-O samt IO-D, är till 
huvudsak en ren översättning av de amerikanska. 
 
Den amerikanska doktrinen för IO får anses vara i det närmaste heltäckande för 
såväl strategisk, operativ som taktisk nivå. I Sverige pågår ett arbete med att 
utarbeta en specifik doktrin för MIO. I ”Militärstrategisk doktrin, 2002” finns en 
allmän definition omfattande ca 12 rader. Som ett komplement till detta, finns 
de olika underfunktionerna definierade i publikationer som ”Perspektivrapport 
6/2002” och ”NOMEN FP”. Sverige bör snarast utkomma med en doktrin för 
MIO. 
 
Anmärkningsvärt avseende den svenska synen på IO, är den uppmärksamhet 
frågan har rönt från regeringshåll. Från 1996 och framåt har ett flertal större 
utredningar genomförts där beröringspunkterna med IO är tydliga. Hoten mot, 
och sårbarheten på, vårt samhälle tas utan tvekan på allvar. Det som återstår från 
FM sida är nu att konkretisera och realisera vår förmåga gällande MIO. 
 
Toffler´s teori om att principerna för krigföring går hand i hand med den 
samhälleliga utvecklingen, där vi nu befinner oss i ett informationssamhälle, 
styrker det faktum att kriget är på väg att ändra karaktär och motiverar det fokus 
som IO har erhållit. 
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3. Offensiva IO – Från perceptionsstyrning till CNO 

3.1 Inledning 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att värdera relevansen av de 
uppgifter FM har tilldelats inom funktionen IO med fokus på de offensiva 
delarna, kommer jag därför i kommande kapitel genomföra ett fördjupat 
resonemang kring dessa funktioner, eller metoder. 
 

3.2 Perceptionsstyrning 
Perceptionsstyrning (PM) kan ses som ett samlingsbegrepp för de metoder som 
kan användas i syfte att påverka en uppfattning eller en beslutsprocess. USA:s 
definition av PM är följande: 
 
”Actions to convey and/or deny selected information and indicators to foreign 
audiences to influence their emotions, motives, and objective reasoning as well 
as to intelligence systems and leaders at all levels to influence official estimates, 
ultimately resulting in foreign behaviors and official actions favorable to the 
originator’s objectives. In various ways, perception management combines truth 
projection, operations security, cover and deception and psycological 
operations.”28 
 
I svensk militär nomenklatur finns ingen fastställd definition av begreppet. Den 
definition som förekommer finns redovisad i en av arbetsgruppens för IW 
delstudier. Där framhålls en distinktion avseende den nivå som PM genomförs 
på. 
 
”Perceptionsstyrning – Aktiviteter på strategisk/politisk nivå riktade mot 
främmande nation(er)s befolkning och beslutsfattare på alla nivåer i syfte att 
påverka känslor, avsikter och verklighetsbild, så att mållandets agerande och 
officiella inställning blir till förmån för avsändaren. Detta sker genom att 
selektiv information överförs till eller hindras att nå målgruppen.”29 
 
Utgående från definitionen ovan, kan konstateras att PM är en benämning på 
verksamhet som genomförs på ”högsta” nivå. De medel och metoder som är 
relevanta i det sammanhang som denna uppsats avhandlar, redovisas under 
punkten 3.3. 
 
 
 
 

                                                 
28 Joint Publication 1-02, Department of Defence Dictionary of Military Associated 
Terms, 2001 
29 FHS/SPF PM studie ASTA 3, Förslag till svenska definitioner på IW-området, 
hänvisning Lars Nicander 
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3.3 Metoder för offensiva IO 
Hur genomförs offensiva IO i praktiken? Vilka medel och metoder används? 
Som tidigare redovisats indelas offensiva IO i följande undergrupper30: 
- OPSEC 
- Deception 
- PSYOP 
- CNO 
- Electronic Warfare 
- Physical attack 
 
OPSEC 
”A process of identifying critical information and subseguently analyzing 
friendly actions attendant to military operations and other activities…”31 
 
Målsättningen med OPSEC i samband med offensiva IO, är att sakta ner 
motståndarens beslutsprocess. Uppnås i huvudsak genom att motståndaren 
förnekas relevant underrättelse i syfte att öka hans sårbarhet för andra offensiva 
metoder. 32 
 
De medel och metoder som används i samband med OPSEC är i huvudsak: 33 
 
- action control – åtgärder som vidtas för att minimera skadorna av 
motståndarens underrättelseinhämtning.  
 
- countermeasures – motåtgärder vidtagna för att försvåra motståndarens 
underrättelseinhämtning. Genomförs med bl a vilseledning, störning, sekretess 
samt påverkan av motståndarens förmåga till undinhämtning. 
 
- counteranalysis – syftar till att försvåra motståndarens tolkning av inhämtade 
underrättelser. Genomförs med i huvudsak vilseledning 
 
 
Military Deception34 
Medveten vilseledning av motståndarens beslutsfattare, syftande till att styra 
beslut och handling i en riktning som gynnar egna intressen och mål. Indelas i 
fem nivåer, definierade efter vad vilseledningen skall stödja:  
- strategisk  
- operativ 
- taktisk 
- som stöd till serviceförband samt  
- som stöd till OPSEC 

                                                 
30 enligt US Joint Chiefs of Staff: ”Joint Doctrine for Information Operations”, Joint 
Pub 3-13, 9 October 1998 
31 Joint Publication 1-02, Department of Defence Dictionary of Military Associated 
Terms, 2001, sid 389 
32 http://www.crows.org/aboutIo.htm 
33 Joint Publication 1-02, Department of Defence Dictionary of Military Associated 
Terms, 2001, sid 389-390 
34 Ibid. sid 331-332 
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PSYOP 
Redovisas särskilt under punkt 3.4 
 
 
CNO – Computer Network Operations35 
Sammanfattande benämning på följande aktiviteter: 
- Computer Network Attack (CNA) 
- Computer Network Defense (CND) 
- Computer Network Exploation (CNE) 
 
CNA 
”Operations to disrupt, deny, degrade och destroy informatin resident in 
computers and computer networks, or the computers and networks themselves.” 

36 
 
”Operations using hardware or software, or conducted through computers or 
computer networks, with the intended objective or likely effect of disrupting, 
denying, degrading or destroying information resident in computers and 
computer networks, or the computers and networks themselves.”37 
 
De båda definitionerna ovan ger en tydlig bild av begreppet CNA. Syftet uppnås 
genom att påverka funktionen och informationen i datorer och nätverk.  
 
Huvuddelen av de medel och metoder som används rubriceras vanligen som 
”hackerverksamhet”. Virus, maskar, trojaner, sniffers och Attack-script är 
exempel på de ”vapen” som kan användas i CNA-sammanhang. 
Kännetecknande för CNA är framför allt svårigheten att identifiera angriparen, 
samt de stora konsekvenser ett angrepp kan medföra. Ett väldokumenterat 
exempel i närtid är det så kallade kärleksviruset som spreds våren 2000. Viruset 
hade sitt ursprung på Filipinerna, där några enstaka ”hackers” med relativt enkla 
medel, orsakade skador med global omfattning för närmare 90 miljarder 
dollar.38 
 
Trots att myndigheter och organisationer avsätter förhållandevis stora resurser 
på skydd mot denna typ av verksamhet, visar erfarenheten att det är mycket 
svårt att skydda sig mot angrepp. De skador som uppstår kan vara av stor 
varitation. De direkta effekterna kan vanligen åtgärdas så snart de har 
identifierats. Svårare är det att hantera det förlorade förtroende som kan bli en 
konsekvens av attack mot myndigheter och t ex transaktionssystem. 
 
Konsekvenserna av en attack mot militära förband organiserade enligt 
principerna i NBF, kommer att avhandlas senare i denna uppsats. 

                                                 
35 http://www.crows.org/aboutIo.htm, 03-04-24 - används här som en sammanfattande 
benämning. Förekommer ej i de officiella definitionerna i JP 1-02. 
36 US Joint Chiefs of Staff: ”Joint Doctrine for Information Operations”, Joint Pub 3-
13, 9 October 1998 
37 Department of Defense, Directive 3600 Information Operations, Oct 2001 
38 Nicander Lars, Datorn är dagens Trojanska häst, artikel i AXESS, september 2002 
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Electronic Warfare 
”Any military action involving the use of electromagnetic and directed energy 
to control the electromagnetic spectrum or to attack the enemy. Also callded 
EW. The three major subdivisions within electronic warfare are: electronic 
attack, electronic protection, and electronic warfare support.”39 
 
”Telekrigföring – militär verksamhet som utnyttjar det elektromagnetiska 
spektrumet för att bekämpa, förvanska eller exploatera motparts inhämtning 
eller delgivning av information samt skydd mot för oss ogynnsamt utnyttjande 
av det elektromagnetiska spektrumet.”40 
 
I den svenska nomenklaturen är telekrig en undergrupp till ledningskrigföring. 
Internationellt används vanligen begreppet Command and Control Warfare 
(C2W) för att beskriva det vi i Sverige definierar som ledningskrig. I USA:s 
doktrin för IO, med en indelning i offensiva och defensiva metoder, 
förekommer inte begreppet C2W. Förklaringen till det är att C2W används såväl 
offensivt som defensivt. De metoder som används vid C2W är dock samma som 
de som nyttjas vid offensiva IO. 
 
De metoder som används för telekrig kan grovt indelas i tre huvudgrupper; 
telekrigangrepp, telekrigskydd och telekrigspaning.41 Angrepp kan genomföras 
som störning av motståndarens kommunikationer. Följaktligen är principen för 
skydd, åtgärder för att förhindra störning. De spaningsmetoder som förekommer 
är t ex avlyssning och pejling. En tydlig koppling till underrättelseförband är i 
spaningssammanhanget en nödvändighet för att erhålla optimal effekt av 
vidtagna åtgärder. 
 

3.4 PSYOP 
 

”The real target in war is the mind of the enemy 
commander, not the bodies of his troops.” 

 
 
  Captain Sir Basil Liddel Hart 
  Thoughts on War, 1944 

                                                 
39 Joint Publication 1-02, Department of Defence Dictionary of Military Associated 
Terms, 2001, sid 177-178 
40 Nomen FM, Remiss 1999 
41 Försvarsmakten, Definitioner inom ledningssystemområdet, FM skr med beteckning 
HKV 09 810:66605 
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Sir Liddel Hart pekar på vikten av att påverka den militära beslutsfattarens 
medvetande och vilja. Är viljan bruten, är det irrelevant hur stora styrkor som en 
motståndare disponerar. Hur kan man då påverka medvetande och vilja hos en 
befälhavare? PSYOP som metod är utvecklad för att åstadkomma denna 
påverkan.  
 
Inledningsvis några definitioner: 
 
Sverige 
”Verksamhet som syftar till att påverka uppfattningar och attityder för att ytterst 
ändra beteendet hos motståndarens militära chefer och förband eller andra 
aktörer på ett för våra avsikter gynnsamt sätt. Indelas i stridsanknutna och 
fredfrämjande PSYOP. 
 
Stridsanknutna psykologiska aktiviteter: psykologiska aktiviteter utformade som 
en integrerad del i den militära operationen i fält. Syftet är att påverka 
motståndaren och civilbefolkningen i av motståndaren kontrollerat område inom 
stridsområdet, för att understödja de operativa och taktiska målen. 
 
Fredsfrämjande psykologiska aktiviteter: psykologiska aktiviteter som är en 
integrerad del av fredsfrämjande operationer utformade så att de befrämjar 
atmosfären och viljan till samarbete mellan parterna i konflikter och de civila i 
området. Skyddar de egna styrkorna samt underlättar genomförandet av den 
fredsfrämjande operationen.”42 
 
 
USA 
”Planned operations to convey selected information and indicators to foreign 
audiences to influence their emotions, motives, objective reasoning, and 
ultimately the behaviour of foreign governments, organizations, groups and 
individuals. The purpose of Psychological Operations is to induce or reinforce 
foreign attitudes and behaviour favorable to the orginator´s objectives.”43 
 
Två definitioner, USA:s och Sveriges, med i princip samma innebörd. Den 
övergripande målsättningen med PSYOP, är att påverka såväl motståndaren 
som civilbefolkning inom operationsområdet, i en riktning som gynnar de egna 
målen.  
 
De medel och metoder som används för att genomföra psykologiska 
operationer, har en stor variation. En av de styrande faktorerna vid val av 
metod, är den nivå och den målgrupp som skall påverkas.  
 
På strategisk nivå används i huvudsak diplomati, politiska utspel och uttalande 
som metoder för att nå ställda mål.  
 
 
                                                 
42 Nomen F Remiss 1999 
43 Department of Defence, Directive 3600 Information Operations, Oct 2001 
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På den operativa nivån blir metoderna mer konkreta. Flygblad, radio- och TV-
sändningar samt andra medel för kommunikation är några exempel. Gemensamt 
för metoderna är att de riktar sig direkt till mottagaren med ett tydligt budskap. 
Nedan ett exempel på flygblad som användes under Gulf-kriget.  
 
 

 
Bild 4. Flygblad använt av USA under Gulfkriget 

 
Slutligen den taktiska nivån, där metoderna blir än mer direkta. Högtalare eller 
någon annan form av direkt kontakt med de man vill påverka är de vanligast 
förekommande metoderna.  
 

3.5 MIO-O –ledningsmetodik 
Försvarsmaktens ledningsfilosofi är baserade på teorierna kring 
uppdragstaktik.44 Kopplat till FM utformning och uppgifter i den tidshorisont 
som behandlas i denna uppsats, kan konstateras att NBF skall var helt eller 
delvis implementerat. Det faktum att chefer på alla nivåer direkt kan påverka 
situationen ner på lägsta nivå, likväl som ett agerande av en enskild soldat45 kan 
medföra konsekvenser på strategisk nivå, bör medföra svårigheter att bibehålla 
nuvarande ledningsmetodik. 
 
 
NBF kommer att medföra möjligheter till en större frihet för underlydande. 
Kraven på att chefen lyckas formulera sin vilja och avsikt tydligt kommer 
därmed att öka.46  
 
En möjlig, och sannolik, utveckling är att uppdragstaktiken kommer att få ge 
vika för en mer kommandoinriktad ledningsmetod. Det faktum att NBF ger en 
chef möjlighet till att direkt kommunicera med underlydande flera nivåer ned i 
hierarkin, kan komma att leda till en mer direkt styrning än den som 
förekommer i dag. 

                                                 
44 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, sid 90 
45 Anm - jmf diskussionerna kring begreppet ”strategisk korpral” 
46 Friman Henrik (red.), Command Concepts, FHS, 2002, sid 66 
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NBF kopplat till MIO-O blir än mer intressant. Vid genomförandet av offensiva 
militära informationsoperationer, kan effekterna av agerandet på lägsta 
genomförandenivå få omfattande konsekvenser. Till exempel CNA, vilket i 
praktiken kan genomföras av en individ, kan resultera i skador jämförbara med 
massförstörelsevapen.47 
 

3.6 MIO-O – legala aspekter48 
Lagrummet, såväl nationellt som internationellt, som reglerar verksamhet 
relaterade till informationsoperationer, är i princip obefintligt. Ett av problemen 
relaterad till denna fråga, är svårigheterna med att identifiera en gärningsman. I 
en militär kontext – vem är angriparen?  
 
Avseende rätten till våldanvändning så regleras den genom FN stadgans artikel 
2. Stadgan ger stater rätt att använda våld i två specifika situationer: 
- för självförsvar i händelse av väpnat angrepp (artikel 51) 
- för att upprätthålla internationell fred och säkerhet enligt FN-stadgans kapitel 
VII kan säkerhetsrådet bemyndiga våldsanvändning 
 
Nuvarande tolkning av begreppet ”olovlig våldsanvändning”, inrymmer endast 
traditionella militära metoder. IO-relaterade metoder ryms inte med självklarhet 
i begreppet våldsanvändning. Följaktligen är det inte så att en stat som utsätts 
för en CNO, kan stödja sig på FN-stadgan för att möta hotet. Problematiken 
med att identifiera angriparen obeaktat. 
 
Sveriges lagstiftning rörande totalförsvaret bygger på en traditionell syn på hot 
och aktörer. Regeringsformen medger endast nyttjande av Försvarsmakten då 
riket är utsatt för ett väpnat angrepp. Om IO riktas  
 
mot Sverige skulle detta resonemang innebära att FM resurser inte skulle kunna 
användas då svensk lagstiftning inte medger detta.49  
 
Problematiken har tydligt uppmärksammats både nationellt och internationellt. 
Utredningar genomförs för närvarande med uppgiften att överse lagar och 
regelverk. En av huvudfrågorna kommer med stor sannolikhet dock att förbli 
svårlöst – hur identifiera angriparen. 
 
De grundläggande lagarna för krigföring bygger på en indelning där aktörerna 
antingen är kombattanter eller civila. En hacker som genomför ett intrång 
hamnar utan tvekan i en gråzon. Är han en soldat som agerar på uppdrag av en 
stat, eller en tonåring med ett stort dataintresse som ville testa sina kunskaper. 
Skillnaden är troligen avgörande då valet av metod för att möta ”attacken” skall 
göras. 
 

                                                 
47 jmf Rysslands syn där IO i vissa sammanhang jämställs med massförstörelsevapen 
48 Underlaget till detta avsnitt är till huvuddelen baserat på: Hellman Cecilia, Svårt att 
spåra fiende i cybervärlden, artikel i Framsyn nr 1-2003, sid 6-8 
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Slutligen den svenska neutraliteten. FM uppgifter är i ett nationellt perspektiv 
knutna till landets gränser. IKFN styr agerandet vid kränkningar av svenskt 
territorium. Ett angrepp mot, eller kränkning av, Sverige och dess gränser, är 
svårdefinierade när det handlar om IO-relaterade angrepp. 
 

3.7 MIO-O – målval 
Målvalsprocessen är en betydande del av MIO-O. Tre huvudområde anges 
som potentiella mål vid genomförande:50 
- mänskligt beslutsfattande 
- sambands- och ledningsöverföringssystem 
- lednings och informationssystem 

 
Figur 5. MIO-O mål 
 
Styrande vid val av mål är den övergripande operationsplanens målsättningar. 
Att beakta är de legala begränsningar som kan påverka möjligheterna till 
målval.  
 

3.8 Slutsatser 
Även en djupare granskning av de metoder som tillhör de offensiva metoderna 
för militär informationsoperationer, ger att Sveriges och USA:s uppfattning i 
princip är identiska. 
 
Perceptionsstyrning används vanligen som en benämning på en metod inom 
MIO-O. Utgående från ASTA definition kan konstateras att de genomförs på en 
nivå som inte berör den militärt operativa. 
 
En jämförelse mellan den amerikanska definitionen av, och den svenska 
uppfattningen om, innebörden av PM, ger att det är marginella skillnader mellan 
de båda. Den i ASTA-studien föreslagna definitionen, framhåller dock att PM 
genomförs på politisk/strategisk nivå.  

                                                 
50 US Joint Chiefs of Staff: ”Joint Doctrine for Information Operations”, Joint Pub 3-13, 
9 October 1998, sid 45 (II-13) 
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De metoder som finns för att genomföra MIO-O, spänner över ett stort område. 
Från PSYOP som utrerat syftar till att påverka individers uppfattning, till CNO 
där målet är att påverka tekniska system. De kompetenser som krävs för att 
bygga upp och vidmakthålla en reell förmåga till att genomföra MIO-O, är en 
faktor som kan vara gränssättande vilket måste beaktas vid en värdering av FM 
behov. 
 
MIO-O inom ramen för NBF, kan medföra ett behov av en förändrad 
ledningsfilosofi inom FM. Uppdragstaktiken kan här ge en enskild soldat alltför 
stort spelrum i relation till de konsekvenser dennes agerande kan generera. 
 
De legala aspekterna på IO i allmänhet, och MIO-O i synnerhet, är 
komplicerade. Nuvarande nationella och internationella lagar är inte anpassade 
för den typ av metoder och hot som är relaterade till MIO-O. Skall Sverige 
bygga upp en reell offensiv militär förmåga inom IO-området, måste lagrummet 
fastställas. De lagar och regler som reglerar området, kommer till del att vara 
styrande för utvecklingen av medel, metoder och förband. 
 

4. Informationsoperationer–relevans och 
sammanhang 

4.1 Inledning 
Att vi just nu lever i ett informationssamhälle förefaller alldeles uppenbart. Vi 
har tidigare belyst sammanhanget mellan samhällets utveckling och de metoder 
som används för krigföring. I kommande avsnitt är avsikten att gå djupare in på 
vår omvärlds syn på informationsoperationers roll i dag och i framtiden samt att 
skissera en bild av det framtida slagfältet. 

4.2 Det framtida slagfältet 
Traditionella mellanstatliga konflikter syftande till att i någon form utöka den 
egna intressesfären, är i dag och inom överskådlig framtid, mindre sannolika. 
Sedan kalla krigets slut har de konventionella styrkorna, i såväl väst som öst, 
reducerats markant. Risken för ett konventionellt krig som påverkar Sverige 
eller svenska intressen, får anses vara mycket liten. Är det då så att vi har funnit 
ett tillstånd då fred och stabilitet för all framtid kommer att dominera vår 
tillvaro? Svaret är med all säkerhet – nej. Nya hot, problem och utmaningar står 
för dörren. I kommande avsnitt är avsikten att identifiera de egenskaper som 
kommer att karaktärisera hotmiljön i ett tioårigt perspektiv. 
 
Konflikter innehållande militärt våld har ändrat skepnad. Mary Kaldor använder 
begreppen gamla och nya krig.51 De gamla krigen utkämpades mellan i 
huvudsak statliga aktörer i syfte att påtvinga motståndaren sin politiska vilja. I 
det nya kriget är inte aktörer, medel och metoder lika tydliga. Drivkrafterna i de 
nya krigen har sin utgångspunkt i t ex ekonomisk vinning och ideologiska  

                                                 
51 Kaldor, Mary, Nya och gamla krig. Organiserat våld under globaliseringens era, 
Bokförlaget Diadalos AB, 1999 
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målsättningar. Då aktörerna i dessa ”nya” konflikter, åtminstone inte officiellt, 
är statliga aktörer, har de heller inte samma åtagande i form av undertecknade 
konventioner, avtal och liknande. Ett faktum som kan  
komma att medföra att de ”spärrar” som kan verka hämmande vid användandet 
av våld inte finns. 
 
I takt med att de rika och välutvecklade ländernas teknikförsprång ökar, måste 
övriga utveckla andra metoder för att bibehålla någon form av balans. ”High-
tech länder” är motståndskraftiga mot traditionella militära angrepp. 
Utvecklingen i framförallt västvärlden, har dock gjort att såväl det civila 
samhället som den militära strukturen är mer sårbara för olika former av 
påverkan. Om moraliska spärrar saknas, är det i princip endast fantasin som är 
gränssättande vid val av medel och metod. Detta tillstånd av obalans benämnes i 
detta sammanhang som asymmetri.  
 
Begreppet asymmetrisk krigföring används frekvent i litteraturen då dagens, 
och morgondagens, konflikter skall beskrivas. Den mest fundamentala 
innebörden av begreppet är att en part nyttjar sina egna styrkor relativt 
motståndarens svagheter.52 I USA, där diskussionerna kring asymmetrisk 
krigföring har fått näring av ett antal händelser under senare tid, definieras det 
som ”… assymetric engagements are battles between dissimialar forces”.53 
 
Ingen av dessa två definitioner motiverar eller förklarar varför asymmetriska 
metoder skulle var mer aktuella nu än någonsin tidigare. För att tydliggöra 
begreppet, måste de nya typer av konflikter och aktörer som uppträder på 
världsarenan vägas in.  
 

4.3 Andra aktörers syn på IO 
 
4.3.1 Inledning 
Under det senaste decenniet har ett flertal stater och organisationer 
utvecklat sina tankar och idéer kring informationsoperationer. I 
kommande avsnitt är min avsikt att översiktligt redovisa några av de mest 
tongivande aktörernas syn på IO´s roll på det framtida slagfältet. 
 
Jag har här valt att studera följande stater och aktörer: 
 
USA – vars roll som supermakt och ledande inom militär utveckling, medför en 
stor påverkan och inflytande på den militära utvecklingen i bland annat Sverige. 
USA:s uppfattning om IO är tidigare redovisat i denna uppsats i kapitlet som 
avhandlar definitioner.  

                                                 
52 Rekkedal, Nils Marius, Utfordringer fra de såkalte asymmetriske trusler, Det 
sikkerhetspolitiske bibliotek 14-2001, www.atlanterhavskomiteen.no 
53 US Joint Publication 1, Joint Warfare of Armed Forces of the United States 
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JP 3-1354 är den nu gällande gemensamma doktrinen för IO och redovisar, i 
kombination med JV 2010 och JV 202055, tydligt USA:s hållning och 
inställning i frågan. 
 
Ryssland – den stat i vårt närområde som inom den tidsram uppsatsen 
avhandlar kan utgöra ett hot mot Sverige.  
 
Kina – som en representant för de länder som i jämförelse med Sverige har en 
fundamental skillnad avseende ideologisk grund och världsuppfattning.  
 
Icke-statliga aktörer – exempel på icke-statliga aktörer/terroristorganisationers 
nyttjande av IO relaterade medel och metoder. 
 
 
4.3.2 Ryssland 
Den ryska uppfattningen om IO baseras till stor del på praktisk erfarenhet. 
Krigen i Tjetjenien har visat att en i många avseende underlägsen motståndare, 
kan uppnå avsevärda fördelar genom att utnyttja IO-relaterade ”vapen”. Då 
konflikten inleddes i mitten på 90-talet, var det ryska förhållandet till 
massmedia bristfälligt. Militär personal förbjöds att ha någon som helst kontakt 
med media, vilket gav tjetjenerna ett övertag i detta avseende.56 
 
Tjetjenerna utnyttjade sitt ”informationsöverläge” mycket skickligt. De tillsåg 
att media hade i det närmaste fritt tillträde till stridsfältet i syfte att påvisa de 
militära framgångar som de Tjetjenska förbanden hade nått. Det genomslag som 
bilderna från kriget gav var massivt. Officiella ryska källor rapporterade om de 
segrar de egna förbanden hade vunnit. Samtidigt som det visades bilder på 
sönderskjuten rysk materiel och dödade ryska soldater. Som en direkt 
konsekvens av den Tjetjenska mediakampanjen bildades ”De ryska mödrarna” 
som krävde att kriget skulle stoppas.57 
 

”The high effectiveness of ”information warfare” systems, in 
combination with highly accurate weapons and ”non-military 
means of influence”, make it possible to disorganize the system of 
state administration, hit strategically important installations and 
groupings of forces, and affect the mentality and moral spirit of het 
population. In other word, the effect of using these means is 
comparable with the damage resulting from the effect of weapons 
of mass destruction.” 
 General Viktor Samsonov 

                                                 
54 US Joint Chiefs of Staff: ”Joint Doctrine for Information Operations”, Joint Pub 3-13, 
9 October 1998 
55 US Joint Chiefs of Staff: ”Joint Vision 2010” samt “Joint Vision 2020” 
56 T.L. Thomas, “Manipulating the Mass Consciousness: Russian & Chechen 
“Information War” Tactics in the Second Chechen-Russian Conflict”, 
http://call.army.mil/fmso/fmsopubs/issues/chechiw.htm sid 2, 03-04-14 
57 T.L. Thomas, “Manipulating the Mass Consciousness: Russian & Chechen “Information 
War” Tactics in the Second Chechen-Russian Conflict”, 
http://call.army.mil/fmso/fmsopubs/issues/chechiw.htm sid 2, 03-04-14 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  FHS beteckning: 
Mj Anders Svensson  19100:2009 
ChP 01-03   
  Sida 31(51) 
   
 
Ryssland har nu tagit lärdom och implementerat IO som en del av sina militära 
doktriner. Det faktum att Ryssland klassificerar ”IO-vapen” som ett 
massförstörelsevapen (WMD), visar på att de bedömer IO som ett allvarligt och 
substantiellt hot.58 WMD indelas, enligt rysk nomenklatur, i fyra grupper; 
fysiska, kemiska, biologiska samt sociala. Den sociala gruppen, dit IO räknas, 
indelas i sin tur i två undergrupper definierade av vad som skall påverkas. En 
”materiel” eller teknik grupp dit t ex påverkan av befolkningens levnadsvillkor 
räknas. Den andra gruppen har rubriken ”mental” eller psykologisk grupp. 
Metoder som påverkar människors perception sorteras under denna rubrik. 
 
Den senaste ryska militära doktrinen utgavs år 2000.59 I doktrinen beskrivs 
framtidens konflikter med följande karaktäristika: 
- icke militära metoder kommer att ges en utökad betydelse 
- kampen om information och förbättrade tekniska prestanda kommer att 
intensifieras. Man konstaterar här att Ryssland kommer att nyttja hela sin 
vapenarsenal, inkluderande IO, vid ett angrepp 
- kärnvapen kommer att ha en fortsatt stor betydelse, men vikten av andra medel 
såsom diplomatiska och ekonomiska, betonas särskilt. 
 
I doktrinens inledande kapitel avhandlas det militärpolitiska läget. Det 
konstateras att – ”…det militärpolitiska läget bestäms bl a att konfrontationer på 
informationsområdet har skärpts. Det som har en destabiliserande inverkan på 
den militärpolitiska situationen är exempelvis internationella aktörer med 
aggressiva mål, utnyttjande medel och teknologier på informationsområdet och 
andra områden.”60 
 
I doktrinens andra kapitel, Militärstrategiska grunder, beskrivs den moderna 
krigföringen. Jag väljer här att redovisa de punkter som är relaterade, direkt 
eller indirekt, till IO: 
 
- inverkan på alla sfärer av den mänskliga verksamheten 
- brett utnyttjande av indirekta, kontaktfria och andra (även icke-traditionella) 
verkansformer och metoder 
- aktiv konfrontation inom informationsområdet, desorientering av den allmänna 
opinionen i enskilda stater och i världssamfundet som helhet 
- strävan hos de krigförande sidorna efter att desorganisera de statliga och 
militära ledningssystemen 
- deltagande av icke reguljära väpnade formeringar vid sidan av de reguljära61 
 
Utöver den Militära doktrinen, finns en Informationssäkerhetsdoktrin. Denna 
doktrin avhandlar explicit de hot och utmaningar som Ryssland har att hantera 
inom området IO. 
                                                 
58 Prokofjev V.F, Informationsvapnet som massförstörelsevapen, PM 
59 P-O Nilsson, ”Rysslands militärdoktrin i början av 2000-talet” Kungliga krigsvetenskapsakademins 
handlingar och tidskrifter nr 3-2000 
60 P-O Nilsson, ”Rysslands militärdoktrin i början av 2000-talet” Kungliga krigsvetenskapsakademins 
handlingar och tidskrifter nr 3-2000, sid 46-47 
61 P-O Nilsson, ”Rysslands militärdoktrin i början av 2000-talet” Kungliga krigsvetenskapsakademins 
handlingar och tidskrifter nr 3-2000, sid 57 
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Det är uppenbart att Ryssland tar IO-relaterade hot på största allvar. De 
förefaller i dagsläget dock vara fokuserade på hur de skall kunna skydda sig mot 
angrepp. Någon doktrin som avhandlar offensiva metoder har inte utgivits. I den 
militära doktrinen beskrivs nyttjandet av IO i relativt generella ordalag och 
förefaller inte ges den framskjutna roll som de defensiva åtgärderna. 
 
De senaste årens konflikter (från 1999 och framåt) med i huvudsak Tjetjenien 
visar dock att Ryssland har en reell förmåga att genomföra offensiva 
informationsoperationer. I slutet av 1999 inledes en rysk operation riktad mot 
Tjetjenien med inriktning på att bekämpa terrorism. Major General Boris 
Aleksejev fällde följande kommentar under en intervju med ITAR-TASS i 
januari år 2000: ”There are two wars going on – the actual hostilities and an 
information war.” 
 
Som ett led i att möta den Tjetjenska mediaoffensiven samt för att styra den 
egna informationen, inrättades en informationscenter.62 Även Internet användes 
flitigt av båda sidor vilket resulterade i nätverksattacker som stängde eller 
överbelastade ett flertal siter tillhörande såväl Ryssland som Tjetjenien.  
 
 
4.3.3 Kina 
I Kina tog diskussionerna kring IO fart efter första Gulfkriget. Ett relativt 
omfattande, såväl officiellt som halvofficiellt, material kring ämnet finns 
publicerat. Någon fastställd doktrin för explicit för IO finns inte, så kommande 
resonemang är baserat på publicerat material författat av högre kinesiska 
officerare.  
 
Rent generellt kan sägas att Kina noga följer utvecklingen i USA. I den 
inhemska debatten kring utformningen av de framtida väpnade styrkorna i Kina, 
är kommentarer och reflektioner kring USA:s doktriner och visioner ständigt 
återkommande. 63 
 
”China has realized from the outcome of the Gulf War several years ago that 
unlike the human wave tactics of the agricultural age and the iron and steel 
warfare of the industrial age, air raids and precision strikes from long distances 
are decisive factors in the outcome of wars. It also realizes that information 
warfare and electronic warfare are of key importance. While fighting on the 
ground can only serve to exploit the victory.”64 

                                                 
62 Timothy L Thomas, Grozny 2000: Urban Combat Lessons Lerned, Military Review, 
nummer 4, 2000, sid 50 
63 The Joint Command Control & Information Warfare Staff at the Joint Forces Staff 
College, Information Operations: The Hard Reality of Soft Power, sid 104 ff 
64 Jen Jui-Wen, Latest Trends In Chinas Military Revolution, översättning från FBIS-
CHI-96-047, sid 1-4 
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Lt Gen Huai Goumo, en av de tongivande personerna bakom Kinas 
förändringsprocess inom de väpnade styrkorna, beskriver framtida konflikter 
enligt följande: 
 
”Before a battle begins (sometimes dozen of hours in advance) and proceeds, 
commanders will first use offensive information-war means (precision guided 
weapons, electronic jamming, electromagnetic pulse weapons, and computer 
viruses) to attack enemy information systems, affecting or destroying their 
decision-making mechanisms and procedures, thus forcing an end to the 
fighting in line with the aspirations and terms of the offensive sides. And 
meanwhile, to protect their own information and information systems from 
enemy destruction, they will set up in combat space among all targets and 
weapons real-time detectors-links among shooters. Such offensive-defensive 
information warfare will become the focus of coming wars. The struggle for 
information supremacy will gradually become the crux of the battle, in a sense 
as a strategic deterrent.”65 
 
1999 utkom en bok skriven av två kinesiska ”senior colonels” som avhandlade 
den framtida krigföringen – ”Unrestricted Warfare”.66 Ett av huvudbudskapen  
 
i skriften, är att konflikter fundamentalt har ändrat karaktär. Det är inte längre 
möjligt att endast förlita sig på traditionella militära styrkor och vapen för att 
uppnå nationell säkerhet. Skillnaderna mellan soldater och ”icke soldater” har 
minskat. Även avseende krigföringsmetoder är det diffusa gränser för vålds- och 
”icke vålds”-metoder. Författarna använder bombattentaten i Nairobi och Dar es 
Salaam och flygkatastrofen över Lockerbie som exempel på detta. 
 
Som beskrivning av författarnas syn på IO-relaterade hot kan följande citat 
användas – ”The influence exerted by a nuclear bomb is perhaps less than the 
influence exerted by a hacker.” 67 
 
Kinas känslighet för CNO under fredstid diskuteras. ”An information war is 
inexpensive, as the enemy country can receive a paralyzing blow through the 
Internet and the party on the receiving end will not e able to tell whether it is a 
child´s prank or an attack from an enemy.”68 
 
Utgående från ovan redovisade citat, kan konstateras att den Kinesiska synen på 
informationens roll i dagens, och framtidens, konflikter i stort överensstämmer 
med den amerikanska. Informationsöverlägsenhet som begrepp förekommer och 
värderas som en nyckelfaktor till framgång. 

                                                 
65 Lt Gen Huai Goumo, On Meeting the Challenge of the New Military Revolution, 
översättning från FBIS-CHI-96-130, pp.1-7 
66 Qiao Liang and Wang Xiangsui, Unrestricted Warfare, PLA Literature and Arts 
Publishing House, 1999. FBIS translation 
67 Qiao Liang and Wang Xiangsui, Unrestricted Warfare, PLA Literature and Arts 
Publishing House, 1999. FBIS translation 
68 The Joint Command Control & Information Warfare Staff at the Joint Forces Staff 
College, Information Operations: The Hard Reality of Soft Power, sid 106 
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4.3.4 Icke-statliga aktörer – Cyber-terrorism 
I syfte att ge en så heltäckande bild som möjligt av omvärldens syn på 
nyttjandet av IO-relaterade metoder, kommer jag här att ge några exempel på 
icke-statliga aktörers uppfattning om, och användning av, IO. Relevant i 
sammanhanget bedöms organisationer med politiska målsättningar för sin 
verksamhet att vara. Terroristorganisationerna al Qaeda, IRA och Aum 
Shinrikyo, får här utgöra exempel på denna typ av organisationer.69 
 
Inledningsvis kan konstateras, att någon omfattande ”IT-attack” där en 
terroristorganisation har varit ansvarig, inte är genomförd.70 En av 
förklaringarna kan vara terrororganisationers strävan att med de förhållandevis 
små medel de förfogar över, skapa så stor uppmärksamhet som möjligt.  
 
En bomb ges medial uppmärksamhet, medan en nätverksattack inte har samma 
genomslagskraft.71 
 
Ett exempel på en mer sofistikerad ”attack”, är den som den japanska sekten 
Aum Shinrikyo genomförde i slutet av 1990-talet. Sekten ägde ett flertal företag 
som tillverkad mjukvara, bland annat avsedda för flygledningssystem. Genom 
att bygga in program som möjliggjorde intrång i brandväggssäkrade system, 
öppnade de för möjligheten att genomföra en operation som skulle kunna få 
förödande konsekvenser.72 
 
Avseende al Qaeda är det bekräftat att organisationen regelmässigt använder 
Internet för att kommunicera.73 Genom att spara utkast i en hot mail, kan en 
mottagare läsa ett meddelande utan att det skickas. Detta omöjliggör att en 
avsändare kan spåras. FBI har även rapporterat att de har upptäckt förberedelser 
kopplade till al Qaeda, för att ta kontroll över SCADA-system74 för 
vattenförsörjningssystem i USA. 
 
IRA:s planer på att stänga av elförsörjningen till London, avslöjades då en IRA 
medlem greps och förhördes.  

                                                 
69 Tillgången på vetenskapligt välgrundat material i det närmaste obefintligt. De källor som har 
använts är författade av ledande experter inom området och bedöms därmed vara så tillförlitliga 
som det är möjligt. 
70 Devost Matthew G and Pollard Neal A, Taking Cyberterrorism Seriosly, Terrorism 
Research Center, 2002 
71 Ramstorp Magnus, vid föreläsning på University of St Andrews, 2003 
72 The New York Times, mars 2000. Anm. detta är en av flera källor som beskriver 
samma incident. Något egentligt bevis för att sekten de facto avsåg nyttja de möjligheter 
deras manipulation medgav, finns inte publicerat. 
73 Ramstorp Magnus, vid föreläsning på University of St Andrews, 2003 
74 SCADA – Supervervisory Control And Data Acquisition – system för att 
fjärrkontrollera styrsystem. 
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Övriga exempel på terroristorganisationer som har, eller har planerat, att 
använda IO-relaterade metoder är The Internet Black Tigers som genomförde en 
”denial of service” attack mot statlig servrar tillhörande Sri Lank. Vidare har 
sympatisörer till de mexikansk zapatisterna attackerad web-sidor tillhörande 
mexikansk finansinstitut.75 
 

4.4 Slutsatser 
Det förefaller råda i det närmaste konsensus mellan de studerade statliga 
aktörerna (USA, Kina, Ryssland) kring frågan om informationens roll i dagens, 
och framtidens, konflikter. USA:s påverkan på det doktrinära tänkandet i de 
studerade staterna, är tydligt. Begrepp som informationsöverlägsenhet och 
dominans är återkommande i litteraturen från Ryssland och Kina. 
 
Såväl Ryssland som Kina anser att IO är att jämställa med massförstörelsevapen 
(WMD). Ryssland går i detta sammanhang längst och deklarerar officiellt att 
man har för avsikt att möta ett angrepp av WMD med egna dito. I sin 
förlängning kan det tolkas som att ett CNO-angrepp kan komma att mötas med 
kärnvapen. Det är åtminstone innebörden av de signaler Ryssland vill sända till 
en eventuell angripare. 
 
Ryssland har uppenbarligen tagit lärdom av de inledande nederlag man i 
Tjetjenien erhöll på informationsarenan, och utvecklat sin förmåga till att 
genomföra offensiva informationsoperationer. Även om det i dagsläget inte 
direkt återspeglas i den militära doktrinen, är det min uppfattning att så kommer 
att ske inom snar framtid. 
 
En analys av de källor som här har använts, ger att det studerade aktörerna 
uppfattar informationsarenan som en ny dimension för krigföring. En arena som 
måste kontrolleras och domineras för att nå framgång i en konflikt. Det är inte 
tillräckligt att endast använda traditionella militära styrkor och vapen för att 
uppnå nationell säkerhet. 
 
Avseende icke-statliga aktörer kan konstateras att några substantiella attacker 
inte har genomförts. Det förefaller däremot uppenbart att de möjligheter och det 
genomslag som t ex nätverksattacker kan ge, har uppmärksammats av ett flertal 
terroristorganisationer. De resurser som krävs för att genomföra en attack mot 
en statlig organisation bedöms just nu inte som realistiskt att de skall kunna 
anskaffa. Det scenario som kan vara troligt, är att en kombinerad operation kan 
komma att genomföras. En incident liknande den 11 september, samordnat med 
utslagna telesystem skulle ge avsevärt värre konsekvenser. 
 
 
 
 
 
                                                 
75 Vatis Michael A, Director NIPC, protokoll från ”statement for the record before the 
FBI Senate Judiciary Commitee, 1999 
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5. Försvarsmaktens inriktning och målbild 

5.1 Inledning 
Hur kommer Försvarsmakten i Sverige att vara utformad är 2013? För att kunna 
besvara huvudfrågeställningen i denna uppsats, måste en relativt tydlig bild av 
FM vid denna tid fastställas. Min avsikt är att i detta avsnitt tydliggöra och tolka 
den inriktning som redovisas i Perspektivrapporterna, där en uppdaterad bild av 
målsättningen för 2013 redovisas.  
 
Trots att uppgiftsställningarna till FM med all säkerhet kommer att vara 
formulerade på ett annat sätt än de är i dag, utgår kommande resonemang från 
att innebörden av huvuduppgifterna kommer att vara likvärdiga med de som 
gäller i dag. 
 
Införandet av Nätverksbaserat Försvar (NBF), utgör en så väsentlig komponent i 
diskussionen kring IO, att det krävs en särskild fördjupning av innebörd och 
konsekvenser.  
 
Som grund för kommande resonemang, kan även konstateras att FM i dag har 
uppgifter inom IO-området. I Regleringsbreven för budgetåren 2002 och 2003 
specificeras ett flertal uppgifter och krav inom området IO. 
 
De formuleringarna som förekommer i Regleringsbreven för 2002 respektiver 
2003 avseende uppdrag inom området IO, skiljer sig markant. FM tolkning av  
denna skillnad, är att uppdraget för 2003 skall ses som en komplettering till de 
som utgavs i 2002:års Regleringsbrev.76 
 
Av Regleringsbrevet för 2002 framgår i stycket som avhandlar krav på 
kompetenser följande: 
”Utöver operativ förmåga i olika avseenden skal Försvarsmakten upprätthålla 
följande kompetenser: Kompetens inom informationsoperationer omfattar 
kunskaper om metoder för att kunna planera och genomföra 
informationsoperationer, bl.a. inom ramen för samordnade militära 
operationer. De olika delarna inom informationsoperationer utgörs bl.a. av 
informationskrigföring, där kunskap om informationssäkerhet ingår, liksom att 
kunna hantera information i kommunikationssyfte t.ex. psykologisk krigföring 
och telekrigföring. I syfte att kunna möta informationsoperationer och för att 
kunna verifiera de egna åtgärderna krävs god kunskap i hur 
informationsoperationer genomförs.” 77 
 
 
 
 
 
 
                                                 
76 Efter kontroll med övlt Hans Granlund samt Mj Håkan Gustafsson, HKV/Stra 
77 Regleringsbrev för budgetåret 2002 avseende Försvarsmakten, sid 14 
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Under rubriken ”Mål som är gemensamma för flera verksamhetsgrenar” ges FM 
följande uppgift – ”Försvarsmakten skall vidareutveckla metoder och teknik i 
syfte att stärka förmågan att motstå informationskrigföring och att kunna möta 
informationsoperationer. Försvarsmakten skall även vidta åtgärder i syfte att 
öka säkerheten i de egna informationssystemen. Vidare skall Försvarsmakten 
kunna lämna stöd till andra myndigheter i fråga om informationsoperationer.”78 
 
I det efterföljande Regleringsbrevet, avseende 2003, avhandlas IO i en mening 
under rubriken Operativa förmågor. ”Vad avser uppgiften att försvara Sverige 
mot väpnat angrepp skall Försvarsmakten alltid 
- ha förmåga att möta olika former att av informationsoperationer och 
därigenom bidra till samhällets totala motståndsförmåga…”79 
 
Bakgrunden, och motiven, till att formuleringen avseende IO i Regleringsbrevet 
för 2003 har en avsevärt mindre framträdande roll är inte kända. Som tidigare 
konstaterats, fastställs att de tidigare givna uppdragen kvarstår. 
 

5.2 Målbild  
Hur kommer Försvarsmakten att vara utformad om tio år? I de årligen 
reviderade Perspektivrapporterna redovisas FM målbild i ett tioårigt perspektiv. 
I den senaste rapporten, utgiven 2003-02-28, redovisas ett flertal 
målbildsinriktningar.80 Försvarsmakten förordar i rapporten att FM inriktas mot 
den målbildsinriktning som benämnes Z.81  
 
Målbildsinriktning Z82 innebär övergripande en stärk internationell 
insatsförmåga i närtid i kombination med nationell långsiktig kompetens och 
utvecklingsförmåga. Alternativet baseras på ett antagande om en i det korta 
perspektivet låg hotnivå i vårt närområde. Inriktningen skall i ett längre 
perspektiv kunna hantera hot mot Sverige. I det korta perspektivet skall vår 
förmåga till att möta ett traditionellt väpnat angrepp nedtonas till förmån för en 
ökad internationell ambition.  
 
Som grund för den målbildsstruktur som utarbetas, används strategiska 
typsituationer (STS:er) i syfte att skapa ett värderingsunderlag för framtagna 
strukturer.83 Under föregående år, då underlaget för rapport 7 utarbetats, har i 
huvudsak tre STS:er använts som underlag för det genomförda arbetet. De 
benämnes STS A, B samt G.  
 
 
 
 
                                                 
78 ibid., sid 19 
79 Regleringsbrev för budgetåret 2002 avseende Försvarsmakten, sid 4 
80 FM/HKV, Målbildsinriktningar inför Försvarsbeslut 2004: Årsrapport från 
perspektivplaneringen 2002-2003, Bilaga 1 till HKV skr 23 210:63182 
81 ibid., sid 128 
82 ibid., sid 108  
83 ibid., underbilaga 5, sid 1-4.  
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För det fortsatta arbetet med denna uppsats, kommer STS G att nyttjas som 
referens. STS A berör ett begränsat väpnat angrepp mot Sverige. Ett scenario 
som förefaller irrelevant mot bakgrund av den generella hotbedömning som 
ligger till grund för FM utveckling.84 
 
De två återståenden STS:erna, D och G, avser fredsbevarande insatser inom 
ramen för en global FN-operation (D) samt fredsframtvingande insatser inom 
ramen för en gemensam EU-operation i randområde (G). Av de två, väljes STS 
G som underlag för det fortsatta arbetet. STS G bedöms som det 
dimensionerande alternativet då konfliktnivån här är högst. 
 
Scenario G utspelas i en tioårshorisont. USA:s roll är i det närmaste oförändrad 
i förhållande till dagens situation. Samarbetet med EU sker utan problem, men 
USA:s fokus ligger är inte på Europa. Problematiken kring NATO och EU 
avseende militära resurser är utklarad, vilket innebär att EU kan disponera 
specifik NATO-materiel för egna operationer. EU:s krishanteringsförmåga har 
utvecklats till en reell kapacitet.  
 
Hotet från Ryssland är alltjämt lågt då landets utveckling har fortsatt i en 
demokratisk och positiv riktning. Sverige deltar aktivt i EU:s krishantering. 
 
Den konfliktnivå som scenariot avhandlar är att svenska förband skall ha 
förmåga att genomföra fredsframtvingande insatser inom ramen för EU:s 
gemensamma krishanteringsstyrka. 
 
De hot som kan riktas mot Sverige beskrivs enligt följande: 
- IT-angrepp85 
- Hot mot nyckelpersoner 
- Attentat mot infrastruktur – el, vatten, energi, kommunikation, industrier 
- Terrordåd med primitiva massförstörelsevapen 
Det huvudsakliga motivet till att Sverige skulle utsättas för denna typ av hot, är 
som svar på Sveriges engagemang i den fredframtvingande operationen under 
EU:s ledning. 
 

5.3 NBF  
Utvecklingen av Försvarsmakten skall inriktas mot nätverksbaserat försvar 
(NBF).86 Det övergripande syftet är att möjliggöra ett flexibelt utnyttjande av 
de, förhållandevis få men kvalitativt potenta, förbanden ingående i FM 
insatsorganisation. 
 
 
 
 

                                                 
84 Ibid., Bilaga 1 till HKV skr 23 210:63182 – som grund för vald inriktning och målbild 
anges bl a det ringa hotet om militärt angrepp mot Sverige. 
85 CNO – författarens anmärkning 
86 Regeringens proposition 2001/2002:10, Fortsatt förnyelse av totalförsvaret 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  FHS beteckning: 
Mj Anders Svensson  19100:2009 
ChP 01-03   
  Sida 39(51) 
   
 
Nyckelorden är snabbhet, flexibilitet och samordning, vilket skall uppnås 
genom att information, ledning och verkan genomförs i en nätverksstruktur. 
Principiellt kan NBF87 beskrivas som ett nätverk där samtliga förband och 
ledningsnivåer skall vara anslutna. Gemensam lägesuppfattning samt säkerställd 
kommunikation mellan samtliga förband, skall relativt motståndaren skapa: 
- överlägsen lägesuppfattning 
- överlägsen ledningsförmåga 
- situationsanpassade insatsstyrkor samt  
- precisionsinsatser 
 

5.4 Slutsatser  
Regeringens uppdrag till Försvarsmakten är tydligt. FM skall ha kunskap om 
metoder för att kunna planera och genomföra IO inom ramen för samordnade 
militära operationer. Någon distinktion mellan offensiva och defensiva metoder 
framkommer inte.  
 
Formuleringen ”Kompetens inom informationsoperationer omfattar kunskaper 
om…”, förefaller något märklig. Klart är att statsmakten inte ställer något krav 
på en reell operativ förmåga avseende IO då stycket inleds med ”Utöver 
operativ förmåga skall…” Det är dock en tydlig indikation på att FM i ett 
kommande steg, efter kompetensuppbyggnad, även skall inneha en faktisk 
operativ förmåga till att genomföra MIO-O. 
 
Försvarsmakten kommer inom ett tioårsperspektiv att verka i en struktur 
liknande det som i dag benämnes nätverksbaserat försvar (NBF). En struktur 
uppbyggt som ett ”traditionellt” datanätverk för kommunikation. Då ett av 
hvuvdsyftena med NBF är att skapa ett lednings- och informationsöverläge, 
torde det för en angripare vara ett uppenbart mål att påverka denna förmåga. 
Vårt nätverk kommer följaktligen att vara ett primärt mål för en aggressor. 
 
En av målsättningarna med NBF-konceptet är att skapa ett informationsöverläge 
relativt motståndaren. Som ett komplement till de systemrelaterade fördelar som 
NBF medför, kan MIO-O användas för att förstärka den eftersträvade fördelen 
avseende lednings- och informationsöverläge. Ur denna aspekt bör FM ha en 
reell förmåga till att genomföra offensiva informationsoperationer. 
 
Det hotscenario som ligger till grund för FM målbild och som i denna uppsats 
valts som ”referens” (STS G), avskriver i det närmaste det traditionella väpnade 
hotet mot Sverige. I stället skall svenska förband kunna verka inom ramen för 
en EU ledd fredsframtvingande operation. De direkta hot som kan uppstå i en 
liknande situation har två dimensioner, dels direkta hot mot militära förband i 
operationsområdet, dels som hot mot Sverige i syfte att utöva påtryckningar 
kopplat till den fredsframtvingade operationen.  

                                                 
87 Samordningsgruppen för nätverksbaserat försvar, FHS, http://nbf.fhs.mil.se/ 03-04-18 
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I det valda ”referensscenariot” skall svenska förband kunna verka i en 
fredsframtvingande operation. Då utvecklingen av, och ambitionen med, 
framtidens krigföringsmetoder är att dominera informationsspektret, krävs inte 
enbart egna kvalificerade informations- och ledningssystem. Förmåga till att 
aktivt påverka motståndarens motsvarande system är även eftersträvansvärt. 
 
Avseende medias roll i samband med militära konflikter, kan konstateras att 
dess genomslagskraft är mycket stor. Den tekniska utvecklingen i kombination 
med massmedias ökade kommersialisering, kommer med stor säkerhet att leda 
till att medias påverkan och betydelse ökar. För att med framgång kunna lösa 
uppgifter i det valda scenariot, bör förbanden innehålla förmågor som aktivt kan 
styra och hantera de massmediala relationerna. 
 

6. IO-O – nödvändig förmåga - diskussion 

6.1 Inledning  
Om ingen radikal förändring av den hotbild som finns i Sveriges närområde 
sker, är det rimligt att anta att FM ekonomiska ramar i ett tioårsperspektiv 
kommer att minskas. I en krympande organisation finns det en uppenbar risk för 
att diskussionen fokuseras på vilka förmågor som skall finnas kvar. Utrymmet 
för att föra in nya funktioner kan därmed komma att minska. Försvarsmakten 
har till del hanterat denna problematik, där beslutet om att införa NBF är ett 
exempel på detta. 
 
Ambitionen med denna uppsats är att värdera FM behov av en reell förmåga till 
att genomföra MIO-O. Är den inriktning som statsmakten har angivit i detta 
sammanhang relevant?  
 
Inledningsvis skall manöverteorin kopplas till FM behov av MIO-O.  
 
För att besvara uppsatsen huvudfrågeställning, kommer jag i inledningen av 
diskussionsdelen att fokusera på följande delfrågor: 
 
- Omvärldens syn på MIO – vilken betydelse ger de här studerade aktörerna 
(USA, Kina och Ryssland) MIO som en komponent på det framtida slagfältet.  
 
- Är IO ”kompatibelt” med grundtankarna i Målbild 2013? Krävs en operativ 
MIO-O förmåga för att de ambitioner som redovisas i FM målbild skall kunna 
uppfyllas? 
 
Slutligen skall uppsatsens huvudfrågeställningar besvaras och en hypotes 
formuleras. 
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6.2 Värdering relativt manöverteorin  
Manöverteorin, med manöverkrigföring som dess militära tillämpning, är av FM 
bedömd som ”en insatsmetod lämpad för den mångfald av uppgifter som den 
svenska försvarsmakten har att beakta.”88 Mot denna bakgrund bedöms det som 
relevant att värdera uppsatsens frågeställning mot manöverkrigföringens 
principer. 
 
FM definierar manöverkrigföring enligt följande:89 
Syftar till att bryta en motståndares stridsvilja snarare än hans fysiska förmåga 
(indirekt metod). Dess motsats är utnötningskrig (direkt metod). 
 
Manöverkrig kan också beskrivas med följande principer: 
-En strävan att vinna motståndaren med begränsad strid 
-Skapa överraskning genom lednings- och underrättelseövertag samt genom 
okonventionellt uppträdande 
-Skapa ledningsövertag 
-Avgörande skall sökas i motståndarens bakre grupperingar 
-Samordna egen verksamhet och skapa friktion, oordning och kaos hos 
motståndaren. 
 
Indirekt metod 
Indirekt metod, syftande till att bryta motståndarens vilja, kan genomföras med 
olika metoder. Konventionella militära attacker mot underhållslinjer, 
bekämpning av infrastruktur samt blockad och embargo, är några exempel. I 
slutändan är det individens uppfattning som skall påverkas i en riktning som gör 
att den väljer att undvika, eller avstå, en konfrontation. Det traditionella fysiska 
våldets inverkan och betydelse skall inte underskattas, det är dock min 
uppfattning att MIO-O här fungerar som en multiplikator. Genom riktade 
åtgärder direkt mot motståndarens perception, kan en utökad effekt uppnås. 
 
-En strävan att vinna motståndaren med begränsad strid 
MIO-O är i detta sammanhang en ”icke aktiv stridsmetod” som kan bidra till att 
denna princip uppnås. Genom att aktivt påverka motståndarens vilja (PSYOP) 
och ledningssystem (elektronisk krigföring och CNO) kan behovet av 
konventionell strid minskas. 
 
-Skapa överraskning genom lednings- och underrättelseövertag samt genom 
okonventionellt uppträdande 
Vilseledning och CNO är exempel på metoder som bidrar till att principen kan 
uppnås. 
 
 
 
 
 
                                                 
88 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer, utkast 2002, sid 22 
89 Försvarsmakten; NomenF, sid 101 
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-Skapa ledningsövertag 
Ledningsövertag kan uppnås med två huvudprinciper. Genom att de egna 
ledningssystemen och ledningsmetoderna är bättre än motståndarens, samt 
genom att påverka dennes motsvarande system. En kombination av de båda ger 
optimal effekt, vilket förutsätter en förmåga till att genomföra MIO-O (CNO 
och elektronisk krigföring. 
 
Att komma innanför motståndarens beslutscykel och genomföra de egna 
beslutsprocesserna snabbare än motparten, är avgörande vid tillämpningen av 
manöverteorin.90 
 
-Samordna egen verksamhet och skapa friktion, oordning och kaos hos 
motståndaren. 
Den eftersträvade friktionen kan uppnås genom merparten av de metoder som 
relateras till MIO-O. CNA riktade mot motståndarens ledningssystem i 
kombination med vilseledande åtgärder, kan här ge effekt.  
 
Mot bakgrund av slutsatserna ovan, kan konstateras att om FM skall tillämpa 
manöverkrigföring som operativ metod, måste det finnas en förmåga till att 
påverka motståndaren i informationsdomänen. Den hotbild som kan förväntas 
inom ett tioårsperspektiv, med asymmetriska hot och diffusa aktörer, medför att 
det inte endast räcker med till exempel en förmåga till telekrigföring. Hela 
spektret av metoder avseende MIO-O måste här utnyttjas. 
 
MIO-O fyller en substantiell roll vid tillämpningen av manöverkrigföringens 
grundprinciper. 
 

6.3 Värdering relativt omvärldens syn på MIO 
Vilken betydelse ger de här studerade aktörerna (USA, Kina och Ryssland) 
MIO som en komponent på det framtida slagfältet? Har dessa staters militära 
doktriner påverkats av informationens ökade betydelse? Denna del skall ses som 
en verifiering av Sveriges syn på, och inriktning av, militära 
informationsoperationer. 
 
USA:s värdering av informationens betydelse för krigföring är tydlig. För att 
åskådliggöra de väpnade styrkornas inriktning, används en bild (sid i 15 i denna 
uppsats) där det tydligt framgår att informationsöverlägsenhet är en 
förutsättning för att nå framgång. Som argument för detta ställningstagande 
anges främst den tekniska utvecklingen och hotmiljön. Krigets dimma kommer 
att kvarstå, men genom att skapa ledningsöverlägsenhet kan dess betydelse 
minskas. Informationsöverläge skapas genom en samverkan mellan offensiva 
och defensiva informationsoperationer  
 
 
 
 
                                                 
90 Rekkedal Nils Marius, Modern krigskonst Militärmakt i förändring, FHS 2002, sid 
381-382 
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Jag har i uppsatsen även valt att studera Ryssland och Kina. Min inledande 
motiv till att välja dessa stater, baserades på ett antagande om att de skulle ha en 
annorlunda syn på informationsoperationer. Som en motvikt till USA:s tydliga 
uppfattning skulle de därför ge frågeställningen en större dynamik.  
 
Det kan nu konstateras att även dessa aktörer uppfattar informationsoperationer, 
och strävan efter informationsöverläge, som en avgörande komponent i modern 
krigföring. Ryssland har, med dess praktiska erfarenheter från konflikten med 
Tjetjenien som grund, tydligt utvecklat sin förmåga till offensiva 
informationsoperationer.  
 
Studerat underlag ger ingen tydlig bild av Kinas förmågor inom IO. Det framgår 
däremot tydligt att man betraktar IO som ett substantiellt hot. Gemensamt för de 
båda är att de jämställer IO med ett massförstörelsevapen (WMD). Ryssland går 
så långt att de deklarerar att angrepp med IO-vapen (CNA), likställas med ett 
anfall med WMD och kommer att besvaras med motsvarande medel. 
 
Avseende icke-statliga aktörer är bilden något mer diffus. 
Terroristorganisationer strävar efter uppmärksamhet i syfte att lyfta fram en 
fråga eller åsikt. Massmedia spelar här en centrall roll. Genom att använda 
spektakulära metoder, skapas det eftersträvade mediautrymmet. Skall IO-
baserade attacker genomföras med liknande genomslagskraft, krävs omfattande 
kunskap och kompetens. Något som ingen terrororganisation i dag förefaller 
besitta. 
 
En vanlig uppfattning redovisad i litteraturen, är att terrororganisationer troligen 
inom en snar framtid har byggt erforderlig kompetens för att kunna genomför en 
”IT-attack” av sådan omfattning att det ger de önskade effekterna – bl a 
massmedial uppmärksamhet. 
 
Analysen av de valda aktörernas syn på IO, understryker vikten av att Sverige 
utvecklar en förmåga till att verka på informationkrigföringsarenan. Den 
gemensamma uppfattningen är att strävan efter ett informationsöverläge relativ 
motståndaren, är en förutsättning för framgång. Ett tillstånd som kräver såväl 
offensiv som defensiv förmåga till MIO. 
 

6.4 Värdering relativt FM målbild och inriktning 
Krävs en operativ MIO-O förmåga för att de ambitioner som redovisas i FM 
målbild skall kunna uppfyllas?  
 
För att konkretisera målbilden har ett strategiskt typscenario (STS) använts som 
underlag för analys. Det valda scenariot (målbildsinriktning Z med tillhörande 
STS G), innebär i korthet att FM skall bidra med trupp för en 
fredsframtvingande insats inom ramen för en EU-ledd operation. Utöver de 
ramförutsättningar som används i scenariot, skall det faktum att FM 2013 är 
uppbyggt i enlighet med principerna för NBF kopplas. 
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Det valda scenariot, STS G, förutsätter att konfliktförebyggande åtgärder kan 
vidtas. Offensiva informationsoperationer har i detta sammanhang en funktion 
att fylla. Genom att på operativ nivå påverka politisk och militär ledning samt 
den civila befolkningen i operationsområdet, förbättras möjligheterna till 
framgång. 
 
Att med valt scenario som grund, finna tydliga motiv för eller mot MIO-O, är 
svårt. Vårt behov av att skydda de egna ledningssystemen är tydliga oavsett 
scenario. Militära förbands ledningssystem måste skyddas för att inte ge 
motståndaren en fördel. Anfall kan vara den bästa formen av försvar, en 
gammal sanning som är tillämpbar även inom informationsarenan, vilket styrker 
behovet av en förmåga till MIO-O. 
 

6.5 Syntes – svar på huvudfrågeställning 
Huvudfrågeställningen i denna uppsats är tvådelad: 
 

- Är de av regeringen, i Regleringsbreven för Försvarsmakten,91 
ställda uppgifterna avseende MIO relevanta i förhållande till FM 
målbild, angiven i Perspektivrapport 7?92 
 
- Vad krävs för att FM skall kunna framgångsrikt implementera 
MIO-O som en reell operativ förmåga? 

 
 
Regeringens uppdrag i Regleringsbreven 2002-03 för FM är, avseende IO, 
omfattande och detaljerade. Formuleringarna ger utrymme för tolkningar, vilket 
genomförs i en process mellan FM och Försvarsdepartementet. Underlaget från 
denna dialog har inte varit tillgängligt, varför min egen tolkning har legat till 
grund för den fortsatta diskussionen. Min tolkning har därefter verifierats med 
handläggare på HKV. 
 
Är de av regeringen, i Regleringsbreven för Försvarsmakten,93 ställda 
uppgifterna avseende MIO relevanta i förhållande till FM målbild, angiven i 
Perspektivrapport 7? 
Mot bakgrund av genomförd analys samt värdering av MIO-O relativt 
manöverkrigföringens grundprinciper, kan följande konstateras: 
 
 
 
 
 

                                                 
91 Regleringsbrev för budgetåret 2002 och 2003 avseende Försvarsmakten, sid 14 (2002) 
och sid 4 (2003) 
92 FM/HKV, Målbildsinriktningar inför Försvarsbeslut 2004: Årsrapport från 
perspektivplaneringen 2002-2003, Bilaga 1 till HKV skr 23 210:63182 
93 Regleringsbrev för budgetåret 2002 och 2003 avseende Försvarsmakten, sid 14 (2002) 
och sid 4 (2003) 
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De uppdrag som ges till FM, avser en kompetensuppbyggnad inom IO-området. 
Kunskapen skall omfatta ”… metoder för att kunna leda och genomföra 
informationsoperationsoperationer, bl a inom ramen för samordnade militära 
operationer”. Om detta skall tolkas som ett först steg till en implementering av 
en operativ MIO-O förmåga, är svaret på uppsatsens huvudfrågeställning – JA.  
 
Om regeringen även på sikt avser att bibehålla ambitionsnivån kunskap, är 
svaret följaktligen – NEJ. Ett logiskt resonemang medför dock att det förefaller 
omotiverat att bygga upp en kompetens inom ett område, utan att avse utnyttja 
densamma. Det är således även troligt att det förstnämnda svaret är giltigt. 
 
 
Vad krävs för att FM skall kunna framgångsrikt implementera MIO-O som 
en reell operativ förmåga? 
 
Vad krävs för att FM skall kunna verka inom ramen för MIO-O? Vilka 
problemområden kan identifieras? Mot bakgrund av genomförd analys, har ett 
flertal faktorer identifierats som måste anpassas efter de specifika krav som 
ställs om MIO-O skall kunna genomföras. 
 
Ledning – den ledningsfilosofi som i dag tillämpas inom FM, uppdragstaktik, 
är i flera avseende mindre lämpad för ledning av MIO-O. Det faktum att MIO-O 
relaterad verksamhet som genomförs på lägsta organisatoriska nivå, kan få 
strategiska konsekvenser, medför att den handlingsfrihet som uppdragstaktik 
innebär kan vara olämplig som ledningsmetod.  
 
Manöverkrigföringen är å andra sidan baserad på den frihet som 
uppdragstaktiken innebär. Hur problematiken skall hanteras ligger utanför 
denna uppsats område, men bör framgent beaktas. 
 
Juridik – nuvarande lagstiftning, såväl nationell som internationell, är inte 
anpassad för den typ av metoder som används inom ramen för MIO-O. 
 
Regeringsformen föreskriver att FM endast får användas vid väpnat angrepp. 
Med de lagtexter som finns i dag, är det troligen så att en stat måste identifieras 
som angripare för att det skall definieras som ”väpnat angrepp”. Aggressioner 
riktade mot Sverige som genomförs av annan aktör än en stat, skall hanteras av 
företrädesvis polis. Ett flertal utredningar inom området pågår.94 Tydligt är 
dock, att med dagens lagstiftning är FM mandat i fred och kris mycket otydlig. 
 
Även i den internationella kontexten är lagstiftningen otydlig och bristfällig 
gälland IO-relaterade hot och metoder. FN-stadgans medger våldsanvändning i 
självförsvar vid väpnat angrepp. Samma problematik som med den nationella 
lagstiftningen uppenbarar sig här. Vem är angriparen? Är det en stat? FN har 
redan gjort en vidare tolkning av självförsvarsbegreppet i samband med att USA 
medgavs rätt till självförsvar efter attacken den 11 september.  
 
                                                 
94 bl a ”11 septemberutredningen, ledd av Johan Munch 
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Det återstår dock ett omfattande arbete innan FN-stadgan och den 
internationella folkrätten är fullt anpassad efter dagens hot. 
 
Utvecklingen inom det legala området måste beaktas vid utformandet av MIO-
O förmågan. Det lagrum inom vilken MIO-O skall verka, är direkt styrande för 
dess utformning och innehåll. 
 
Kompetens – Som tidigare konstaterats, spänner MIO-O över ett brett område. 
De kunskaper som krävs i en organisation som har som målsättning att 
genomföra MIO-O, berör ett flertal kompetensområde. Kompetenser som inte 
finns inom FM i dag.  
 
Beteendevetare och psykologer är exempel på kompetens som krävs för att 
genomföra PSYOP. Avancerad kunskap om programmering och nätverk för att 
hantera CNA. I spannet där i mellan krävs ett flertal specialkompetenser. 
 
För att säkerställa kompetensuppbyggnad inom området, bör såväl anställnings- 
som utbildningsformer överses. Den kompetens som erfordras är eftertraktad, 
vilket kräver att FM är tillräckligt attraktiv som arbetsgivare så att dessa grupper 
attraheras. När de väl har anställts kommer det att vara en utmaning att få dem 
att kvarstanna inom FM. I detta sammanhang är bl a lönesättning en viktig 
faktor då behovet av liknande kunskap med största sannolikhet kommer att vara 
stort även inom den civila sektorn. 
 
I Militärstrategisk doktrin 95konstateras att det finns fyra arenor för krigföring; 
mark, maritim, luft och information. FM utbildning är helt fokuserad på de tre 
förstnämnda områdena. FHS har under 2002-03 för första gången genomfört en 
utbildning omfattande två poäng. Kursen genomförs på chefsprogrammet 
(ChP)och är av orienterande karaktär. Inom ramen för den operativa 
profileringen på ChP, kan därefter en fördjupning omfattande fem poäng väljas. 
 
Mot bakgrund av informationens ökade roll i modern krigföring, bör utbildning 
inom området utökas. Redan på militärhögskolan bör MIO ges ett betydande 
utrymme i kursplanerna. Därefter bör fackprogram för informationsoperativa 
officerare framtas i syfte att fylla de behov som uppkommer då MIO skall 
införas som en reell förmåga. 
 
På FHS bör MIO implementeras som en självklar komponent i de taktiska och 
operativa kurserna. Att inte inkludera, eller endast svepande belysa, en av 
krigföringens arenor i utbildningen, ger en ofullständig bild av krigföringens 
realiteter och de övervägande som måste göras. 
 
Underrättelser – MIO kräver exakta och detaljerade underrättelser. Ett faktum 
som även är giltigt för de traditionella krigföringsmetoderna. Underrättelser som 
krävs i IO-sammanhang har där emot en något annan inriktning. För att med 
framgång kunna genomföra MIO-O, måste målgruppen analyseras ur ett delvis 
nytt perspektiv. Förståelse för motståndarens värdegrund och beslutsprocess, är 
                                                 
95 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin, 2002, sid 37 
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exempel på områden som FM i dag inte har en utvecklad förmåga till att 
genomföra. 
 
Underrättelserna skall därefter överföras till de som skall verkställa den 
offensiva informationsoperationerna, vilket i allt väsentligt är en organisatoriskt 
fråga. De slutsatser Mj Roger Nilsson har redovisat bör här beaktas.96  
 
Övriga aspekter – Processer för målval (targeting), är en betydande funktion 
vid genomförande av MIO-O. Styrande vid målval är, på det övergripande 
planet, operationens syfte och mål.  
 
Den typ av mål som avses i MIO-O-sammanhang, är av sådan karaktär att de 
legala aspekterna ständig måste beaktas. Insatsregler (ROE) måste utformas så 
att de hanterar denna del av problematiken.  
 
Insatsreglerna skall även säkerställa att befälhavarens inriktning följs. En 
förhållandevis ringa insats kan, som tidigare redovisats, få omfattande 
konsekvenser (jmf strategisk korpral). 
 
FM måste här utveckla rutiner och organisation anpassat för de specifika krav 
som MIO-O medför. De av Mj Nilsson föreslagna organisationsprinciperna är 
relevanta i sammanhanget. Avseende ROE bör FM snarast utarbeta regelverk 
och rutiner för utarbetande och användande av ROE. 

6.6 Hypotes 
Metoden som är vald för denna uppsats, bygger på att undersökningen inleds 
med en problemformulering, vilken är styrande för framtagandet av det 
underlag som skall analyseras. 
 
Efter den empiriska analysen, besvaras genomförs en diskussion där uppsatsens 
frågeställningar besvaras. Som en sammanfattande, eller övergripande, slutsats 
formuleras en hypotes. 
 
 
Med genomförd analys och diskussion som grund, formuleras följande hypotes: 
 

Skall svenska insatsförband uppfylla de krav, och lösa de 
uppgifter, som beskrivs i målbild Z med tillhörande STS G, krävs 
en reell operativ förmåga till att genomföra offensiva militära 
informationsoperationer. MIO-O skall kunna genomföras inom 
hela spektret av metoder, på strategisk, operativ och taktisk nivå. 

 
 
Av hypotesen framgår inte vilken grad av förmåga som krävs inom 
metodspektret MIO-O. En problematik som jag inte avser avhandla i denna 
uppsats. Det bör dock påtalas att de olika delmetoderna kan ges olika vikt utan 
att det påverkar hypotesens giltighet. 
                                                 
96 Mj Roger Nilsson, En svensk ledningsmodell för Informationsoperationer, 2002, FHS 
beteckning 19100:2026 
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6.7 Avslutande diskussion 
Försvarsmakten är en organisation under förändring. En förhållandevis tydlig 
målbild har framtagits, med införandet av nätverksbaserat försvar (NBF) som 
det mest tydliga ställningstagandet. Vilka förmågor skall då inrymmas i denna 
försvarsmakt organiserad och uppbyggd enligt principerna kring NBF? 
 
Många känner sig kallade att framföra sina synpunkter. Ofta är inläggen 
influerade av den egna bakgrunden – det är sällan man läser ett debattinlägg där 
en reducerad markoperativ förmåga förespråkas, som är undertecknat av en 
infanterist. Sannolikt kommer FM ekonomiska ramar i framtiden att minska. I 
den konkurrens mellan vapenslag och intressen som då uppstår, är det naturligt 
med en debatt där de egna intressena framförs.  
 
Stramare ekonomiska ramar ställer krav på kostnadseffektivitet. De system och 
förband som skall kvalificera sig för den framtida försvarsmakten, måste ge 
sådan effekt att dess existens motiveras. Min uppfattning är att de förband och 
funktioner som krävs för att kunna genomföra MIO-O, kan anskaffas till en i 
sammanhanget ringa kostnad. Undantaget är telekrigsfunktioner, en struktur 
som finns i försvarsmakten redan i dag. 
 
Jag har i denna uppsats gjort en objektiv värdering av FM behov av en offensiv 
förmåga avseende militära informationsoperationer. Studiens resultat pekar på 
att MIO-O är en väsentlig komponent i en framtida försvarsstruktur. Det skall 
dock understrykas att, utöver manöverkrigföring, skall FM i framtiden 
genomföra gemensamma operationer. Samordnade insatser är även det en 
förutsättning för framgång. Man vinner således inget krig enbart genom MIO-O. 
 
Krig har blivit humanare! En form av ”noll tolerans” avseende egna förluster 
har införts som princip vid västerländska militära insatser. Första och andra 
Irak-krigen kan tjäna som exempel för att belysa genomförda militära 
operationer med ett mycket lågt skade- och dödsutfall. En förklaring i just dessa 
exempel, är det styrkeövertag som de allierade har haft. Det är dock uppenbart 
att benägenheten till risktagning har minskat. Informationsoperationer är här en 
metod som markant minskar behovet av direkt militär konfrontation, vilket 
styrker dess roll i den militära strukturen. 
 
MIO-O, särskilt de delar som rör påverkan av människors uppfattning 
(PSYOP), är ett inte helt okontroversiellt ämne. Ett instrument som möjliggör 
att befolkningens åsikter kan styras, är mycket kraftfullt. I ”orätta händer” kan 
det utgöra ett hot mot grundläggande demokratiska principer. Skall en 
kompetensuppbyggnad ske inom området, bör detta beaktas. Mj Klingvall 
påtalade i sin C-uppsats det olämpliga i begreppet perceptionsstyrning. Han 
föreslog att det i stället skulle benämnas perceptionspåverkan.97 Klingvalls 
motiv till förändringen var att det bättre beskrev vad som avsågs.  
 
                                                 
97 Mj Per Klingvall, Informationsoperationer vid fredsfrämjande insatser – svensk 
förmåga eller oförmåga?, 2001, FHS beteckning 19100:1022 
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Min uppfattning är att det ger en något mer positiv framtoning då det talas om 
påverkan. Det är viktigt att frågor kopplat till metoder för att påverka 
uppfattningar, hanteras varsamt i syfte att undvika ogrundade negativa 
reaktioner 
 

6.8 Förslag till fortsatta studier 
Svaren på uppsatsens andra delfråga - … problemområden vid införande av 
MIO-O, utgör grunden för kommande förslag till fortsatta studier. 
 
- De legala implikationerna på MIO bör studeras och utvecklingen av den 
översyn inom området som sker, såväl nationellt som internationellt, följas. För 
studier på FHS bör fokus ligga på insatsreglernas (ROE) utformning och 
tillämpning. Ämnets omfattning och karaktär gör det även lämpligt för en 
avhandling på högre nivå än c-uppsatsnivån. 
 
- Hur skall kompetens avseende MIO säkerställas. Ett lämpligt ämne för en C-
uppsats vid FHS ChP, är att analysera FM totala behov utbildning inom 
området. Tyngdpunkten bör ligga på den utbildning som genomförs i FHS regi, 
SP och ChP. 
 
- Hur skall det säkerställas att specialistkompetens inom attraktiva områden 
kvarstannar i FM. Skall de kompetenser som krävs inom till exempel CNA 
utbildas av FM, krävs åtgärder för att de skall uppfatta FM som en attraktiv 
arbetsgivare. Studieuppgiften avser inte endast IO-kompetens, utan gäller 
generellt för ett flertal specialistområden. 
 
- Underrättelsefunktionen måste anpassas för de specifika krav som IO ställer. 
Lämplig C-uppsatsuppgift på ChP, är att studera och föreslå såväl 
organisatoriska som metodologiska förändringar anpassade för MIO. 
 
- Målvalsprocessen – användandet av GOP som planeringsmodell, medför att 
begreppet ”targeting” kommer att införas i FM nomenklatur. De specifika krav 
på målval som IO medför bör identifieras och ett förslag till metod utarbetas. 
Uppgiften bedöms som lämplig för en c-uppsats på ChP. 
 

7. Sammanfattning 
Berlinmurens fall och Warzava paktens upplösning, innebar en radikal 
förändring av den säkerhetspolitiska miljön. De hot som tidigare dimensionerat 
Försvarsmaktens utformning försvann vilket utgjorde startskottet för en 
förändringsprocess för de väpnade styrkorna. FM har nu tydliggjort en 
inriktning för de kommande tio åren.  
 
Nätverksbaserat försvar, manöverkrigföring och gemensamma operationer, är 
nyckelord som beskriver den Försvarsmakt som kommer att existera år 2013. 
Vilka förmågor som skall ingå i denna organisation, är föremål för ständig 
debatt. Många känner sig kallade, men få kommer att bli utvalda. 
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Informationsoperationer är ett begrepp som är frekvent förekommande i dagens 
diskussion. Dess militära tillämpning, militära informationsoperationer (MIO), 
kan indelas i två undergrupper; offensiva (MIO-O) och defensiva (MIO-D). 
 
Denna uppsats har haft som övergripande syfte att värdera regeringens uppdrag 
till FM avseende MIO-O, samt att identifiera eventuella implikationer vid ett 
införande av en reell operativ förmåga till att genomföra operationer inom 
området. 
 
Vad är informationsoperationer? Sveriges uppfattning om, och definition av, 
begreppet MIO har studerats i syfte att identifiera eventuella skilda 
uppfattningar i sammanhanget. USA:s doktrin, JP 3-13, har här betraktats som 
en teoretisk grund.98 Det kan konstateras att Sverige definitioner inom området 
är direkta översättningar av de i JP 3-13 förekommande. 
 
Världen förändras. Makarna Tofflers analys av samhällets utveckling relativt 
krigföringens metoder, visar på att västvärlden nu befinner sig i ett 
informationssamhälle. Krigföringen principer har därmed förändrats och 
karaktäriseras av informationskrigföring och en strävan efter minimala förluster. 
Tofflers tes är i detta avseende intressant. Är den giltig, bör även Sverige ha en 
förmåga till att kunna verka på informationsarenan.  
 
Det framtida slagfältet kommer, analogt med ovanstående resonemang, att ändra 
karaktär. Mellanstatliga konflikter syftande till att utöka den egna intressesfären, 
kommer att var mindre vanliga. Asymmetriska krigföringsmetoder kommer att 
gå en mer framträdande roll. Genom att identifiera motståndarens svagheter och 
fokusera de egna insatserna på det området, ökar möjligheterna till framgång. 
Det moderna samhällets struktur, gör att IO-relaterade metoder är effektiva i 
sammanhanget. 
 
Det förefaller råda enighet kring informationens betydelse. USA, Kina och 
Ryssland, har en liknande syn på frågan. Ryssland bedömer här IO-hot som så 
allvarliga att de jämställer de med massförstörelsevapen. Även icke-statliga 
aktörer som al Qaeda, IRA och Aum Shinrikyo har uppmärksamhet IO som 
metod. Här kan dock konstateras att de resurser som krävs för att genomföra 
insatser av sådan dignitet att en stat menligt påverkas, i dagsläget inte finns. 
 
Regeringen har i sammanhanget varit tydlig i sitt uppdrag. ”Utöver operativ 
förmåga i olika avseenden skal Försvarsmakten upprätthålla följande 
kompetenser: Kompetens inom informationsoperationer omfattar 
kunskaper om metoder för att kunna planera och genomföra 
informationsoperationer, bl.a. inom ramen för samordnade militära 
operationer.”99 
 
 

                                                 
98 US Joint Chiefs of Staff: ”Joint Doctrine for Information Operations”, Joint Pub 3-
13, 9 October 1998 
99 Regleringsbrev för Försvarsmakten 2002 
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Uppdraget är relevant, förutsatt att det syftar till att bygga upp en kompetens 
inför ett införande av en reell förmåga till att genomföra MIO-O.  
 
Det finns ett antal problemområde kopplade till en eventuell implementering av 
MIO-O. FM ledningsfilosofi är uppbyggd kring principerna för uppdragstaktik. 
Genomförandet av MIO i en kräver en direkt styrning i syfte att undvika misstag 
som kan medföra konsekvenser på politisk och strategisk nivå. Det legala 
ramverket är avseende IO oklart. Principer för kompetensuppbyggnad, behovet 
av en för IO anpassad underrättelseorganisation och processer för målval, är 
även det områden som kräver en utveckling för att FM skall kunna bygga upp 
en reell operativ förmåga till MIO-O. 
 
Kopplat till FM målbild och det här studerade strategiska typscenariot, har 
följande hypotes formulerats: 
 
 

Skall svenska insatsförband uppfylla de krav, och lösa de 
uppgifter, som beskrivs i målbild Z med tillhörande STS G, krävs 
en reell operativ förmåga till att genomföra offensiva militära 
informationsoperationer. MIO-O skall kunna genomföras inom 
hela spektret av metoder, på strategisk, operativ och taktisk nivå. 
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