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Förord
Försvarsmakten har länge tillämpat principer som hör till det område som 
nu sammantaget benämns informationsoperationer (Info Ops). Under vå-
ren 2007 fastställdes Försvarsmaktens Grundsyn Informationsoperationer 
(Grundsyn Info Ops) som beskriver vad informationsoperationer är för nå-
got. Försvarsmaktens Handbok Informationsoperationer (Handbok Info 
Ops) beskriver hur informationsoperationer blir en del av en operation. 

Handbok Info Ops vänder sig främst till Försvarsmaktens personal i ope-
rativa befattningar och syftar till att beskriva hur Info Ops är en del av 
planering, genomförande och utvärdering av en operation. Till stöd för 
detta beskrivs hur de olika verkansmedlen bidrar till att vara en del av in-
formationsoperationer.

Den operativa planeringsmetodik som handboken tar sin utgångspunkt 
i är den idag gällande GOP (Guidelines of Operational Planning). Vad 
avser eff ektbaserad operativ planeringsmetodik tas det endast begränsad 
hänsyn till denna metodik. Det innebär att om Försvarsmakten beslutar 
sig för att byta från dagens operativa planeringsmetodik till eff ektbaserad 
behöver denna handbok revideras.

Arbetet att tillämpa informationsoperationer under en operation och ut-
veckla metoder för detta är i högsta grad en levande process.

Christer Lidström
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KAPITEL 1

Inledning

1.1 Syfte
Försvarsmaktens Handbok Informationsoperationer (Handbok Info Ops) 
är ett rådgivande och stödjande dokument för personal i Försvarsmakten 
som planerar och leder informationsoperationer i svenskt och internatio-
nellt sammanhang. Med utgångspunkt i Försvarsmaktens fyra militärstra-
tegiska mål1 ger Handbok Info Ops handledning och riktlinjer till plane-
ring, genomförande och utvärdering av informationsoperationer.

1.2 Innehållsbeskrivning
Handbok Info Ops beskriver vad som kan åstadkommas med Info Ops 
och hur det kan realiseras. Vidare beskrivs hur olika operativa syften upp-
nås genom koordinering av resurser och hur synergier därigenom skapas. 
Denna beskrivning av mål, medel och metoder belyser operativ nivå och 
är till del generisk. För detaljer om förbands- och systemnivå hänvisas till 
beskrivningar i form av reglementen Taktisk, Organisatorisk, Ekonomisk, 
Målsättning (TOEM), systembeskrivningar etc.

1 Förebygga att konfl ikter uppstår. Dämpa konfl ikter och förhindra spridning till närområdet och ytterst till 
svenskt territorium. Skydda svenskt territorium och svenska intressen. Försvara landet mot väpnat angrepp, i 
alla former. FM Militärstrategisk doktrin 2002.
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Handbok Info Ops beskriver dagens situation, men blickar även framåt 
och beskriver vad Försvarsmakten utvecklas mot. Beskrivningen omfattar 
de förband som det idag fi nns beslut om att utveckla. Vad gäller utveck-
lingen av operativ planeringsmetodik beskriver Handbok Info Ops dagens 
planeringsmetodik avseende GOP (Guidelines of Operational Planning). 
Beskrivningen gäller för informationsoperationer, varför den inte kan an-
vändas som handbok för operativ planering. Till delar beskrivs även den 
utveckling som sker mot eff ektbaserade operationer (EBAO, Eff ect Based 
Approach to Operations). Exempel på delar av den eff ektbaserade termi-
nologin är användandet av Utförandevärdering (MOP, Measure Of Perfor-
mance) och Resultatvärdering (MOE, Measure Of Eff ectiveness). Handbok 
Info Ops kan nyttjas i olika situationer där gällande operativ planerings-
metodik används, alltifrån nationell krishantering till fullskaligt krig. Vid 
svenskt deltagande i internationella insatser är Handbok Info Ops tänkt 
att utgöra ett stöd, även i de fall när andra länder leder operationen. Vid 
multinationella insatser fi nns resurser tillgängliga som inte är möjliga att 
disponera i en svensk operation. Vilka resurser och hur dessa kan användas 
beskrivs inte i denna handbok. De beskrivningar som återges kan dock till 
del användas som riktlinjer vid sådana operationer.

Handbok Info Ops uppdateringsbehov styrs av ändringar i andra styrdoku-
ment eller processer. Dokumentet är skrivet för att överleva organisations-
förändringar och mindre ändringar i exempelvis försvarsbeslut. Handbok 
Info Ops är aktuell så länge som beskrivna tillgängliga resurser är disponib-
la samt beskriven planeringsmetodik används i praktiken.

1.3 Målgrupp
Handbok Info Ops primära målgrupp utgörs av personal som genomför 
operativ planering av insatser där informationsoperationer ingår, men doku-
mentet vänder sig även till all personal i operativ planering och ledning 
oavsett organisatorisk placering. 

I övrigt är ambitionen att Handbok Info Ops ska kunna användas i utbild-
ning av Försvarsmaktens personal. Indirekt bör den även kunna utgöra ett 
stöd för andra myndigheter än Försvarsmakten.
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Målgruppen antas ha grundläggande kunskap och kompetens avseende 
operativ planering, Försvarsmaktens Grundsyn Informationsoperationer 
(2007) och Försvarsmaktens Doktrin.

1.4 Relaterade dokument
Grunden för Försvarsmaktens Handbok Info Ops utgörs av Försvarsmak-
tens Grundsyn Info Ops (2007) och GOP 2005. Andra dokument av 
betydelse för Handbok Info Ops är NATOs AJP-3.10, Storbritanniens 
JPW-3.80 och USA:s JP-3.13, vilka behandlar informationsoperationer 
doktrinärt samt USA:s handbok Joint Information Operations Planning 
Handbook (2003). Även utvecklingen inom MNIOE (Multi National In-
formation Operations Experiment) samt styrdokument inom ramen för 
multinationella experiment, MNE (Multinational Experimentation), ut-
gör underlag.

Övriga dokument med relation till Handbok Info Ops är Försvarsmaktens 
Doktrin, Operativa insatsledningen Stående StabsOrder (SSO) och Hand-
bok Bekämpning. Informationsöverlappet mellan Handbok Info Ops och 
andra svenska styrdokument har minimerats, men vissa skrivningar åter-
kommer i handboken för att underlätta förståelse. 

Vad avser SSO planering så är det en skillnad mot GOP vad det gäller 
hur operativ planering genomförs i det svenska Högkvarteret. SSO be-
skriver hur Steg ett och Steg två ska genomföras på den strategiska nivån 
för att resultera i ett initieringsdirektiv till den operativa nivån som i sin 
tur fortsätter med steg tre till fem. Det som beskrivs i handboken är dock 
tillämpbart oavsett vilken nivå som genomför planeringen under förut-
sättning att resultatet av respektive steg ska vara detsamma som för GOP. 
Vilket borde vara en förutsättning för att få en komplett operationsplan. 
Handbok Info Ops följer trots SSO inriktning den operativa planerings-
metodik som beskrivs i GOP. 

För mer detaljerade beskrivningar av verkansmedel för informationsopera-
tioner än vad som redovisas i Grundsyn och Handbok Info Ops hänvisas 
till respektive taktiskt reglemente samt TOEM, systembeskrivningar etc.
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Grundsyn Info Ops är, som en del av det svenska doktrinträdet, inriktande 
av informationsoperationer för Försvarsmakten. Detta innebär att Grund-
syn Info Ops defi nierar, presenterar begrepp och avgränsar vad som har 
med informationsoperationer att göra. Dessutom defi nieras och avgrän-
sas informationsarenan och den kognitiva domänen i detta dokument. 
Handbok Info Ops följer denna inriktning och utvecklar framförallt det 
operativa, men även till del det taktiska och strategiska användandet av 
informationsoperationer. Förutsättningen för att kunna tillgodogöra sig 
Handbok Info Ops till fullo är att inriktningarna som ges i Grundsyn 
Info Ops är kända.
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1.5 Användande av begrepp och förkortningar
När ett begrepp förekommer i Handbok Info Ops för första gången anges 
både förkortningen och det fullständiga begreppet. I förekommande fall 
anges även den engelska motsvarigheten av begreppet. För vissa termer 
och förkortningar saknas svensk översättning, då anges endast det eng-
elska begreppet (och förkortningen). Centrala begrepp fi nns förklarade 
i ordlistan, bilaga 12. Förkortningarna är förtecknade i förkortningsord-
listan, bilaga 13. 
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KAPITEL 2

Informationsoperationer

Militära beslutsfattare och förband agerar i en komplex och dynamisk miljö, 
både fysiskt och ur ett perspektiv av information. Informationen når be-
slutsfattaren och hans stab på en mängd olika sätt. Sensorer fi nns överallt, 
datamängder fl ödar och nätverksbaserade ledningssystem innebär att data 
och information som är avgörande för operationen blir allt svårare att iden-
tifi era. Varje beslut eller taktisk verksamhet innebär att information skapas 
och sprids. Information är en central del av den moderna konfl ikthante-
ringen och medias närvaro är en realitet i alla nutida konfl ikter. Opinions-
stöd är viktigt, särskilt för demokratiska nationer. Därför är bilden i media 
betydelsefull, vilket ytterligare understryker informationsfl ödets betydelse. 
En lokal konfl ikt kan innehålla en global kamp om opinionen. Även me-
dias rapportering av en konfl ikt kan betraktas som en ”sensor”, vilket kan 
vara gynnsamt eller ogynnsamt för verksamhetens bedrivande. 

Detta innebär att förhållandet till information, och därmed informations-
operationer, utgör en ständigt pågående process oavsett vilken typ av ope-
ration som genomförs. Det är viktigt att kontinuerligt värdera vilken in-
formation som är nödvändig att ha kontroll över samt vilken information 
som blir följden av en insats. 
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Betydelsen av information och informationsoperationer innebär ökade krav 
på och behov av samordning av olika insatser för att uppnå önskat resultat 
och eff ekt av vår verksamhet. Samordningen utgår från den övergripande 
gemensamma informationsstrategin som skapas på strategisk nivå och som 
utgör grunden för de strategiska maktmedlen. Denna informationsstrategi 
ger en generell grund som kan brytas ned till detaljerade planer och anvis-
ningar i varje operation.

Det som gäller för att bedöma eff ekter av operationer på mark-, sjö- och 
luftarenorna gäller även för informationsoperationer. På samma sätt utgör 
rättsliga och politiska grunder samt generella militärstrategiska, operativa 
och taktiska mål, medel och metoder ramfaktorer även för informations-
operationer.

Inom FM används begreppet informationsoperationer med följande inne-
börd:

Med informationsoperationer koordineras verkan på informations-
arenan genom att påverka data och information i syfte att påverka 
motståndarens eller andra aktörers agerande, samtidigt som egen 
verksamhet på informationsarenan skyddas.

Syftet med informationsoperationer är att skapa fördelaktiga situationer för 
beslutsfattare att agera utifrån samt även att påverka motståndarens age-
rande. Vidare syftar informationsoperationer till att uppnå informations-
överläge för att därigenom uppnå ledningsöverläge. Informationsoperatio-
ner kan användas proaktivt t ex genom att minska motståndarens eff ekti-
vitet eller reaktivt genom att begränsa och neutralisera redan genomförda 
aktiviteter. Inte nödvändigtvis alla aspekter och förmågor som kan påver-
ka information eller informationssystem bör relateras till Info Ops. Det 
är chefens beslut i stort (commander’s intent) som avgör vilken inriktning 
som ska användas för att uppå målet och i och med detta även avgör vilka 
eff ekter och förmågor som ska nyttjas.
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2.1 Informationsmiljön 
 (Information Environment)
Informationsmiljön omfattar alla individer, organisationer och system 
som samlar in, bearbetar, sprider eller agerar på information. Aktörerna 
inkluderar ledare, beslutsfattare, individer och organisationer. Resurserna 
inkluderar materiel och system som används för att insamla, analysera, an-
vända (alt tillämpa) eller sprida information. Det är i den omgivning som 
människor och automatiserade system observerar, värderar (alt utvärde-
rar), beslutar och agerar på information (t ex OODA-loopen). Även om 
Informationsmiljön är specifi k så utgör (alt är) den en del (alt delmängd) 
av alla de fyra arenorna. Informationsmiljön är uppbyggd av tre inbördes 
relaterade delar: den kognitiva domänen, den fysiska världen och infor-
mationsarenan, se bild 1.

Informationsmiljöns starka påverkan är en verklighet som genomsyrar 
Försvarsmaktens alla nivåer. Militära operationer i synnerhet är beroende 
av fl era samtidiga och integrerade aktiviteter, som i sin tur är beroende av 
information och informationssystem, vilka måste skyddas.

Genom att skapa, förändra eller avbryta fl ödet av data och information på 
informationsarenan, påverkas individers olika psykologiska processer och 
handlingar (alt handlingssätt). Det kan t ex innebära att beslutsunderlag 
förvanskas vilket leder till långsammare beslutsprocesser. Denna påverkan 
kan leda till ett önskat beteende i den fysiska världen och därmed önskade 
eff ekter. Likväl kan denna påverkan leda till ett icke önskat beteende och 
därmed icke önskad eff ekt. Det är därmed viktigt att beakta den komplexi-
tet som informationsmiljön medför, resultatet av Info Ops kan bli omfat-
tande både på kort och på lång sikt. Komplexiteten bidrar till att det är 
särskilt svårt att förutsäga eller följa upp eff ekter av Info Ops jämfört med 
andra verksamheter.
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Bild 1. Förenklad modell över hur data fl ödar mellan den fysiska världen, 
informationsarenan och en beslutsfattare.

Bilden beskriver hur data överförs direkt från den fysiska världen eller in-
formationsarenan till människan. Generellt fäster människan större tilltro 
till direkta observationer än till intryck som förmedlas via någon typ av 
kommunikationsmedium (indirekta observationer). Alla aktörer strävar 
efter att deras uppfattning av informationsarenan i möjligaste mån ska 
motsvara en spegling av den fysiska världen, som kan beskrivas i en läges-
bild. Beslutsfattare på högre nivå inhämtar sitt underlag för beslut i större 
utsträckning från indirekta än direkta observationer. Detta medför att den 
egna verksamheten på informationsarenan behöver skyddas.

För att en företeelse eller föremål ur den fysiska världen ska återfi nnas i 
informationsarenan krävs att någon eller något upptäcker och registrerar 
detta. Det görs av olika typer av sensorer som utgör gränsskiktet mellan den 
fysiska världen och informationsarenan. Allt som sker i den fysiska världen 
registreras emellertid inte av sensorer och informationsarenan kommer där-
för aldrig att innehålla en komplett beskrivning av verkligheten. 

Hur innehållet i informationsarenan presenteras spelar stor roll för hur 
det kommer att uppfattas och tolkas av system och aktörer. Beslut tas på 
presenterat underlag vilket ska leda till ett agerande som är önskat i den 
fysiska världen.
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2 Till skillnad från den tidigare svenska hållningen där defi nitionen av begreppet operationer innebar verksamhet 
med förband ur fl era försvarsgrenar och något som var förbehållet den operativa ledningsnivån, ska begreppet 
enligt internationell praxis numera omfatta alla typer av militära insatser oavsett ledningsnivå.

Alla intryck passerar genom ett ”fi lter” benämnt mänsklig varseblivning. 
Filtret är uppbyggt av individens personliga kunskaper och färdigheter, 
erfarenheter, attityder och andra individuella egenskaper. Detta bidrar till 
att den kognitiva domänen är olika för varje individ och grupp.

I den fysiska världen existerar nutid medan informationsarenan och den 
kognitiva domänen innehåller data som speglar den fysiska världen i både 
förfl uten tid och nutid. Dessa data kan användas för att göra förutsägelser 
och prognoser för framtiden som också kan lagras i informationsarenan 
eller den kognitiva domänen. Den fysiska världen kan innehålla spår från 
verksamhet som har skett, dessa kan tolkas med stöd av informations arenan 
och den kognitiva domänen.

Eff ekter på informationsarenan och i den kognitiva domänen uppnås
genom att förändra

• informationsarenans innehåll 
• informationsarenans omfattning 
• tillgången till informationsarenan.

2.2 Koordinering av informationsoperationer 
 och verkan på informationsarenan
Alla operationer som genomförs kräver samordning av ingående delar i 
någon grad. För informationsoperationer är kravet på samordning stort, 
både mellan olika nivåer och arenor och avseende insatser med olika ver-
kansmedel.

En operation2 är en sammanfattande benämning på militära handlingar 
eller genomförandet av uppgifter eller övningar som, oavsett ledningsnivå, 
syftar till att nå ett bestämt mål inom ett område. En operation kan om-
fatta en eller fl era åtgärder som krävs för att genomföra militär verksamhet 
inkluderande förfl yttningar, logistik, anfall, försvar och de metoder som 
behövs för att uppnå uppsatta mål. En operation är alltså en verksamhet 
utan någon organisatorisk knytning som kan genomföras inom alla led-
ningsnivåer. Flera informationsoperationer kan pågå samtidigt under en 
och samma övergripande operation.
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3 Begreppet DIME är hämtat från utvecklingen av eff ektbaserade operationer (EBAO). Kopplingen till EBAO 
avseende vilka eff ekter dessa maktmedel ger fördjupas inte i Handbok Info Ops.

4 På strategisk nivå beskriver informationsmålsättningarna synen på det önskade slutläget i förhållande till in-
formationsmiljön, vilket kan uppnås med ett brett spektrum av makt- och infl ytandeinstrument.

2.2.1 Koordinering mellan olika strategiska maktmedel

I en kris eller konfl ikt disponerar nationer, organisationer och koalitioner 
olika maktmedel. Ett sätt att på strategisk nivå dela in dessa maktmedel 
är att kategorisera dem i Diplomatiska, Informativa, Militära och Ekono-
miska maktmedel (DIME)3.

I en kris- eller konfl iktsituation där många olika aktörer ska samverka är 
det av avgörande betydelse att de olika aktörerna framför ett sammanhäng-
ande budskap. Ett sätt att få de olika maktmedlen att verka samordnat och 
ge önskade eff ekter, är att på strategisk nivå utforma en övergripande in-
formationsstrategi. 

Syftet med en informationsstrategi är att säkerställa att alla informations-
aktiviteter som vidtas avseende operationen är relevanta. Dessutom ska 
informationsaktiviteter
• vara i rätt tid för att undvika informationsluckor
• ge framförhållning för att forma informationsmiljön
• nå synergieff ekter genom koordinering 
• vara anpassade utifrån målgruppen för att uppnå maximal eff ektivitet
• vara trovärdiga för att understödja operationen och dess legimitet
• skydda sårbarheter i lednings- och informationssystem mot störning 

och attacker.
Informationsstrategin omfattar hela nationens, koalitionens, alliansen etc, 
myndigheters och multinationella organisationers förhållande till krishan-
tering inom informationsarenan. Den defi nierar och beskriver
• operationens sammanhang (lägesbeskrivning, mandat och uppdrag, 

omfattande målsättningar och slutläge)
• grundläggande informationsmålsättningar4 för nationens/koalitionens 

insatser
• huvudteman och meddelanden att sprida
• vilka målgrupper som huvudteman och meddelanden ska spridas till 

(godkända av den politiska ledningen)
• inom vilka områden och funktioner som insatser med information 

 genomförs 
• hur insatser med information kan bli en integrerad del av hela opera-

tionen (civilt och miltärt)



19Informationsoperationer

• huvudaktörers respektive ansvar och inblandning 
• planeringskriterier och begränsningar avseende genomförandet.
Exempel på vad som bör ingå i en informationsstrategi fi nns även i 
bilaga 9. 

2.2.2 Koordinering mellan olika nivåer

Med bl a informationsstrategin som grund utformar den militärstrategiska 
nivån målsättningar och syften med den militära operationen. Dessa for-
muleras i ett initieringsdirektiv till den operativa nivån. Med utgångspunkt 
i detta tar den operativa ledningsnivån vid och ansvarar för att planlägga 
och genomföra militära insatser inom samtliga arenor. Informationsstra-
tegin ger förutsättningar för att Info Ops ska kunna verka och utforma 
godkända teman och budskap utan att vara kontraproduktiv med den 
strategiska nivån.

Den operativa ledningsnivån har till uppgift att balansera behov för  taktisk 
verksamhet och avväga konsekvenserna mot ett strategiskt perspektiv, samt 
att vid behov ta upp en dialog med den strategiska nivån avseende av vikelser 
eller politiska konsekvenser. Vidare är den operativa lednings nivåns roll att 
under hela operationen avväga eff ekter på kort och lång sikt samt prioritera 
verksamheten. Styrningen sker i form av att den operativa ledningsnivån 
anger vad som ska ske och vad som inte får ske, vad som ska bekämpas 
samt vad som inte får bekämpas i tid och rum.

Informationsoperationer på den operativa ledningsnivån är främst 
ett syn- och tankesätt för att samordna stridskrafternas verksamhet 
och att säkerställa att de militära åtgärderna inom alla arenor och de 
politiska målsättningarna hänger samman. De verkansmedel som 
används inom informationsoperationer används även inom land-, 
sjö- och luftoperationer. 

Informationsoperationer kan ha en direkt påverkan på motståndaren, men 
kan även genom åtgärder riktade mot tredje part påverka motståndaren 
indirekt. Tredje parts opinionsbildning utgör då en utgångspunkt för ak-
tioner hos motståndaren som i slutändan kan gynna våra mål. Beslut om 
informationsoperationer riktade mot tredje part fattas över den operativa 
ledningsnivån och ska framgå av direktiven från den strategiska lednings-
nivån.
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Det är avgörande att stabsmedlemmar som jobbar med Info Ops är med 
i den operativa planeringen redan från början. Ett bedömande av uppgif-
ten ur perspektivet Info Ops bör genomföras för att utgöra ett stöd till 
kommande planering. Planen för att genomföra informationsoperationer 
kan utvecklas parallellt på olika ledningsnivåer beroende på vilken typ av 
operation som ska genomföras och vilka målsättningar som operationen 
ska uppnå. 

Det är viktigt att personal som arbetar med informationsoperationer bibe-
håller ett ”helikopterperspektiv” under den operativa planeringen för att 
kunna förutse hur olika delar av operationen påverkar genomförandet av 
informationsoperationer. 

2.2.3 Koordinering/relationer mellan arenor 

De fyra arenorna mark-, sjö-, luft- och informationsarenan har olika inbör-
des förhållanden. Luftarenan har t ex ett naturligt beroende av markarenan 
för basering av sina stridskrafter. Informationsarenan är dock alltid en del 
av verksamheten i alla operationer. Möjligheten att överföra data och in-
formation mellan olika enheter vid exempelvis målbekämpning under en 
insats är en förutsättning för att kunna nå uppsatta mål och eff ekter. In-
formationsarenan utgör en förutsättning för att kunna kommunicera, data 
och information, mellan de andra arenorna.

Verkan på informationsarenan kan ge eff ekter även i den fysiska världen 
och i den kognitiva domänen. De eff ekter som kan uppnås med informa-
tionsoperationer kan vara allt från att övertyga eller bistå till att störa eller 
förstöra människor, materiel, data eller information.

2.2.4 Koordinering mellan verkansmedel

Informationsoperationer genomförs med stöd av ett antal verkansmedel. 
Det fi nns beröringspunkter mellan de olika verkansmedlen som innebär 
att Info Ops måste samordna insatser och verkan i operationsområdet på 
den nivå som leder insatsen. För en eff ektivisering och synergi kan sam-
lokalisering av stöd avseende juridik, språk etc för telekrig, psykologiska 
operationer (psyops) och dator- och nätverksoperationer (CNO, Compu-
ter Network Operations) ske.
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2.2.5 Koordinering vid multinationella operationer

Informationsoperationer i en multinationell miljö medför särskilda utma-
ningar. Koordinering måste ske men har visat sig vara svårt, bl a för att 
ledning kan behöva ske från hög nivå och att olika nationer kan ha olika 
syften och synsätt. Alla koalitionspartners behöver inte fysiskt bidra till en 
informationsoperation, men de måste förstå syftet med den och vara till-
räckligt insatta för att inte vidta motstridiga åtgärder. Det är också viktigt 
att ha en helhetsbild av koalitionspartners sårbarhet för motståndarens in-
formationsoperationer. Detta pekar på vikten av att Info Ops fi nns med 
som en central del i planeringscykeln.

En ytterligare komplicerande faktor vid samverkan mellan fl era nationer 
är den höga sekretessnivå som kan omge informationsoperationer och dess 
verkansmedel. Sekretessnivån gör det svårare att dela information, kom-
municera om och samordna aktiviteter inom informationsoperationer. 
Olika aktörer värderar dessutom ofta data på olika sätt, eller har olika grund-
läggande uppfattningar, t ex beroende på sociala eller kulturella faktorer. 
Dessa aspekter är viktiga att beakta i en multinationell insats.

2.2.6 Synkronisering avseende tidsförhållanden

Informationsoperationer har vanligen bäst eff ekt då de påbörjas tidigt. 
Detta beror dels på att det i många fall tar relativt lång tid att nå de upp-
ställda målen, dvs att påverka attityder och beteenden, och dels på att det 
tar lång tid att samla in det omfattande underlag i form av underrättelser 
m m som krävs för att skapa de rätta budskapen och den optimala kom-
binationen av verkansmedel.

Opinioner är vanligtvis svåra att förändra men kan dock ändras snabbt, med 
omfattande konsekvenser. Exempel på detta är hur synen på  internationell 
terrorism som ett globalt hot kom att förändras genom attackerna mot 
World Trade Center i New York den 11 september 2001. Verkans medel 
för Info Ops som t ex telekrig och CNO ger vanligen snabbare eff ekter än 
t ex psykologiska operationer, men det krävs ett underrättelseunderlag av 
hög kvalitet även för att kunna utnyttja dessa verkansmedel. 
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2.3 Graderad verkan och värdering av eff ekter
Verkansmedel som används för informationsoperationer kan möjliggöra 
graderad verkan. Det innebär att verkansmedlen medger stor variation av-
seende omfattning på resurser och uthållighet i tid för att nå önskad eff ekt. 
Det är t ex möjligt att antingen (helt eller delvis) förstöra system eller för-
mågor hos motparten, eller att (under kortare eller längre tid) sätta dem ur 
spel. Det är också möjligt att såväl förhindra att information når fram till 
motparten som att inplantera falsk information i dennes system. 

Informationsoperationer förekommer såväl både öppet och dolt i alla for-
mer av konfl ikter. Genomförandet av Info Ops varierar med konfl iktnivå 
avseende vilka verkansmedel som utnyttjas och hur. Att direkt attackera 
motpartens system med t ex telekrigföring hör vanligen till en högre kon-
fl iktnivå, medan t ex resurser för psykologiska operationer mer uppen-
bart även kan utnyttjas vid lägre konfl iktnivåer. Även operationssekretess 
(OPSEC, Operations Security) är ett exempel på verkansmedel som bör 
användas i alla skeden av en operation. Det handlar om att utnyttja rätt 
verkansmedel i rätt skede. 

Tabell 1. Informationsoperationers möjlighet till graderad verkan

Förhandling Övertalning Tvång Hot om 
våld

Demo 
våld

Fysiskt 
våld

Huvud-
sakliga 
medel

Diplomati 
CIMIC

Psyops 
CIMIC

Telekrig CNO
- kanalisering
- störning
- degradering
- avlyssning
- m m

Psyops Fysisk 
förstörelse 
eller be-
gränsat 
våld mot 
utvalt mål 
i syfte att 
påverka 
viljan

Våld mot 
urvalda 
mål i syfte 
att ta bort 
förmåga, 
t ex genom 
att slå mot-
ståndaren 

Stödverk-
samhet

INFO INFO
Påtryckning
Styrkedemo
- visa 
musklerna

Psyops
INFO

Styrke-
demo 
- visa 
musklerna
CIMIC
INFO

Psyops
INFO

Psyops
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5 Se vidare Kap 6 Utvärdering.
6 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin 2002, sid 75.

Att mäta de eff ekter informationsoperationer ger är ett särskilt problem, 
som nu fått större fokus i och med utveckling av konceptet eff ektbaserade 
operationer (EBAO). Att mäta eff ekten av en insats som syftar till att för-
ändra en grupps beteende eller bedöma om en vilseledning haft framgång 
är avsevärt svårare än att se om en stridsvagn är bekämpad eller inte5.

2.4 Framtida utveckling
Utvecklingen av hur planering, genomförande och utvärdering av opera-
tioner ska ske är en ständigt pågående verksamhet. Den utveckling som 
tidigare skedde inom nationer eller inom allianser sker till stor del nu-
mera i olika typer av samarbeten. Exempel på utveckling är den som sker 
inom MNE. 

Inom MNE utvecklas dessutom processer för staben, optimerade för ge-
nomförande av s k eff ektbaserade operationer, EBAO. Dessa omfattar så-
väl planering och genomförande som utvärdering.

2.5 Informationsoperationer i två huvudspår
Informationsoperationer syftar till att påverka viljan och förståelsen hos ut-
valda beslutsfattare eller andra målgrupper för att därigenom påverka deras 
handlande eller förmåga till handling. Informationsoperationer kan även 
syfta till att direkt påverka motståndarens förmåga genom att begränsa den-
nes fysiska möjlighet till handlande. Informationsoperationer genomförs 
således i dessa två huvudspår (vilja och förståelse, samt förmåga).

Huvudspåret vilja och förståelse kan sägas motsvara två av de tre grund-
pelarna som utgör en aktörs krigföringsförmåga; de moraliska (vilja, ledar-
skap och värdegrund) och de konceptuella (doktriner, policys) faktorerna. 
Huvudspåret förmåga kan jämföras med den tredje grundpelaren; fysiska 
faktorer, som utgörs av stridskrafter, personal och övriga resurser.6
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2.5.1 Vilja och förståelse

Det första huvudspåret handlar om att påverka en aktörs vilja och förstå-
else. Avsikten är att påverka viljan hos beslutsfattare på alla nivåer både 
hos motståndaren samt hos andra grupper som berörs av operationen. Det 
är t ex möjligt att på olika sätt påverka deras attityd och moral och i och 
med detta öka sannolikheten för att de genererar önskvärt beteende. Det 
är även möjligt att via manipulering av information påverka människors 
förmåga att tolka och skapa sig en förståelse av informationen. Exempel på 
verkansmedel som kan påverka människors vilja och förståelse är psyops 
och vilseledning, se bild 2. 

2.5.2 Förmåga 

Det andra huvudspåret inom informationsoperationer syftar till att påverka 
motståndarens förmåga. Detta handlar i huvudsak om att inom gällande 
regler och lagar påverka t ex infrastrukturen för lednings- och informa-
tionssystem samt andra faciliteter för att uppnå önskad eff ekt. Verkans-
medel för att påverka motståndarens förmåga är t ex CNO, telekrig och 
fysisk bekämpning, se bild 2. 

All verksamhet skyddas via OPSEC och IA (Information Assurance). Dess-
utom stöds alla operationer av informationstjänst, underrättelser och civil- 
militär samverkan (CIMIC, Civil Military Cooperation). De ovan nämnda 
verkansmedlen beskrivs och förklaras mer i detalj i nästa kapitel.



25Informationsoperationer

CNO
Telekrig, övrig
signalkrigföring
Fysisk
bekämpmpning 

Förståelse

Vilja

Förmåga

INFO – Und - CIMIC
Stödjande funktioner

Psyops

Vilseledning

I
A

O
P
S
E
C

CNO
Telekrig, övrig
signalkrigföring
Fysisk
bekämpmpning 

Förståelse

Vilja

Förmåga

INFO – Und - CIMIC
Stödjande funktioner

Psyops

Vilseledning

I
A

O
P
S
E
C

Bild 2. Bilden visar hur verkansmedel inom informationsoperationer, i två huvudspår, 
påverkar motståndarens vilja och förståelse samt förmåga. Även omvänt förhållande gäller dvs 

motståndarens påverkan på egen vilja och förståelse samt förmåga. 
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KAPITEL 3

Verkansmedel för 
informationsoperationer

Verkansmedlen för informationsoperationer har ett utpräglat syfte att verka 
på informationsarenan för att på så sätt påverka en motståndares eller an-
nan aktörs agerande. För att uppnå önskad eff ekt används olika verkans-
medel samordnat mot olika mål. Det verkansmedel som skiljer sig från de 
andra är fysisk bekämpning av fysiska betingelser för informationsarenan 
som ger eff ekter på informationsarenan. 

Nedan redovisas de verkansmedel som fi nns för att genomföra Info Ops. 
Dessa kan i kombination med varandra eller enskilt nå önskade eff ekter. 
Dessutom fi nns det verksamheter som stödjer genomförandet av informa-
tionsoperationer på olika sätt. Den viktigaste av dessa är underrättelser, 
vilken utgör en absolut förutsättning för att lyckas med Info Ops. Dessa 
stödjande verksamheter beskrivs i denna handbok endast utifrån det sätt 
som verksamheten i fråga bidrar till informationsoperationer. De är med 
andra ord inte en del av, men måste koordineras med, informationsope-
rationer.
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Beskrivningen av verkansmedlen för Info Ops omfattar mål, medel och 
metod. Dessutom jämförs vissa verkansmedel med varandra eller med stöd-
jande verksamheter, för att tydliggöra likheter och skillnader.

Verkansmedlen utgörs av:

• Psykologiska operationer, psyops.
• Telekrigföring, Tk.
• Dator- och nätverksoperationer, CNO.
• Övrig signalkrigföring.
• Fysisk bekämpning.
• Information Assurance, IA.
• Operationssekretess, OPSEC.
• Vilseledning.

Dessutom stöds informationsoperationer av:

• Underrättelser, Und.
• Informationstjänst, INFO.
• Civil-militär samverkan, CIMIC.
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3.1 Beskrivning av verkansmedel

3.1.1 Psykologiska operationer, psyops

Konfl ikter handlar om kampen mellan viljor och utspelar sig såväl i den 
fysiska världen, som på informationsarenan och i den kognitiva domänen. 
Den kognitiva dimensionen i en konfl ikt är lika viktig som den fysiska. 
Attityder och agerande kommer därför att påverka konfl ikthanteringen.

Defi nition

Psykologiska operationer (psyops) är planerade aktiviteter som an-
vänder kommunikationsmetoder och andra medel riktade mot god-
kända målgrupper i syfte att påverka uppfattningar, inställningar och 
uppträdande för att uppnå egna politiska och militära mål.

Mål

Målsättningen med psyops är att påverka attityder för att ytterst ändra be-
teendet hos målgrupper, på ett för våra avsikter gynnsamt sätt. Detta kan 
göras med budskap som riktas direkt till beslutsfattare eller indirekt t ex 
genom andra målgrupper inom aktörens militära styrkor eller samhälle.

Metod

Metoder för att påverka människor är väl utvecklade bl a inom ramen för 
reklam och marknadsföring, så kallade kommunikativa principer/katego-
rier. Huvuddelen av de metoder som har utvecklats för att sälja produkter 
kan användas för att skapa en metodologisk grund för psyops. Den främ-
sta skillnaden mellan marknadsföring och psyops är att i det förstnämnda 
fallet säljer man oftast en vara eller tjänst medan man med psyops säljer 
en idé.

Psyops är en verksamhet som kräver mycket god kunskap om de målgrup-
per som man avser att påverka. En del av denna kunskap kan inhämtas 
via underrättelser men en stor del av informationen kommer troligtvis att 
behöva inhämtas via i förväg upparbetade formella och informella nät-
verk. Psyops-teman, -aktiviteter och -symboler ska baseras på underrät-
telser och analyser av målgrupperna och utvärderas kontinuerligt för att i 
möjligaste mån säkerställa att budskapet får avsedd eff ekt. Förmågan att 
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leva sig in i målgruppens situation och miljö är av stor betydelse för ut-
gången av uppdraget.

Skydd mot motståndarens psykologiska operationer (counter psyops) in-
går som en del av psyops. Syftet med denna verksamhet är att detektera 
och minska verkningarna av motståndarens försök att påverka målgrupper. 
Psyops-funktionen svarar för att analysera motståndarens psyops och läm-
na förslag till motåtgärder. Det är förbandschefen som har yttersta ansva-
ret för informationen, dock kan informationsfunktionen stötta chefen vid 
denna typ av aktivitet, t ex genom att informera egen personal och media 
om de eventuella motåtgärder som vidtas mot motståndarens psyops7. Vid 
planering av psyops bör det beaktas att informationen inte har några geo-
grafi ska gränser. Det fi nns alltid en risk att andra grupper än de godkända 
målgrupperna kan påverkas av informationen. Denna risk ska analyseras 
och i möjligaste mån minskas.

Psyops måste integreras och koordineras med operationens ingående de-
lar, såsom förmågor och funktioner, så att verksamheten stödjer chefens 
vilja och bidrar till en positiv uppfattning om våra styrkor. Uppdrag och 
uppgifter till Psyops återfi nns i en bilaga till operationsplanen, (annex L), 
se bilaga 4.

Att kunna utnyttja psyops-teman snabbt är ofta en framgångsfaktor. Därför 
är det av stor vikt att det fi nns fastställda rutiner för planering, produkttes-
ter samt godkännandeprocedurer så att ledtider mellan analys, produktion 
och spridning av psyops-budskap, -handlingar och produkter minskas. 

All psyops bör baseras på fakta, då osanningar och fabricerade uppgifter 
lätt kan undergräva trovärdigheten hos avsändaren på lång sikt. Att upp-
fattas som en trovärdig sändare som levererar riktiga budskap är av central 
betydelse för att insatserna ska bli framgångsrika. Det ska dock beaktas att 
budskapet sett ur målgruppens perspektiv inte behöver uppfattas som tro-
värdigt bara för att det är sant.

Medel 

Psyops verkar huvudsakligen genom egna kommunikationskanaler men 
även genom andra kanaler på ett sådant sätt att styrning av budskap, plats, 
tid etc kan ske till de godkända målgrupperna. Verksamheten kan bedri-
vas på strategisk, operativ samt taktisk nivå. Särskilda förband för att pla-
nera, genomföra och utvärdera psyops kan fi nnas på taktisk och operativ 

7 En jämförelse mellan psyops och informationstjänst återfi nns i punkt 3.2.2 Informationstjänst.
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nivå. På den militärstrategiska och strategiska nivån används centrala re-
presentanter för riktad påverkan. Dessa förband besitter normalt förmåga 
att verka med visuella media (affi  scher, fl ygblad, tidningar), audiomedia 
(radio, högtalare) audiovisuella media (TV, fi lm, Internet, MMS) samt di-
rekt kommunikation mellan människor.

Psykologiska operationer verkar i den kognitiva domänen, men använder 
sig av informationsarenan för överföring av data.

3.1.2 Telekrig, Tk

För drygt 100 år sedan lärde vi oss att behärska radiovågor för informa-
tionsöverföring och i dag är detta en betydelsefull del av vår ekonomiska, 
industriella, sociala och även privata tillvaro. Tillgången till elektromagne-
tiskt spektrum är idag oundgänglig för vårt globala informationssamhälle 
med såväl civila som militära aktörer och intressenter. 

Dagens militära operationer påvisar hur ett eff ektivt utnyttjande av elek-
troniksystem är ”force multipliers” på det moderna slagfältet. Det elektro-
magnetiska spektrumet används för att se och känna av slagfältet, förmedla 
stridsavsikt och engagera motståndaren. Det används också för att preci-
sionsstyra vapen och säkerställa ett eget eff ektivt samband. 

Våra lednings- och informationssystem kräver olika tillgång till elektromag-
netiskt spektrum i syfte att stödja varje chefs förmåga att utöva ledning. 
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Vid otillräcklig tillgång fi nns risken för telekonfl ikt med nedsatt prestanda 
(ledningsförmåga) som följd. 

Telekrig är den sammanfattande benämningen på våra militära åtgärder 
för att upptäcka, utnyttja, påverka, försvåra eller förhindra en motstån-
dares användning av det elektromagnetiska spektrumet. Telekrig omfat-
tar även våra egna motåtgärder för att minska verkan av en motståndares 
telekrigföring. 

Genom koordinering med andra verkansmedel utgör telekrig en del av in-
formationsoperationer. 

Defi nition

Telekrig är militär verksamhet som utnyttjar det elektromagne tiska 
spektrumet för att bekämpa, förvanska eller exploatera motpar-
ters inhämtning, bearbetning eller delgivning av information samt 
skydd mot ett för oss ogynnsamt utnyttjande av det elektromagne-
tiska spektrumet.

Mål

Telekrigföring kompletterar informationsoperationer inom det elektromag-
netiska spektrat. Detta görs dels genom extrahering av information dvs in-
hämtning, identifi ering, bearbetning och delgivning, dels genom påverkan 
av information dvs störning och vilseledning.

Metod

För att vinna kampen om det elektromagnetiska spektrumet måste vi ha 
förmågan att samordna och kontrollera vårt utnyttjande av spektrumet. 
Såväl egna som allierade förband och motståndarens enheter utnyttjar det 
elektromagnetiska spektrumet. Telekonfl ikter kan uppstå såväl mellan egna 
och allierade nyttosignaler (t ex radiosamband eller radarsignaler) som 
mellan egna och motståndarens nyttosignaler. Både egen och motstånda-
rens avsiktliga störning kommer per defi nition att störa våra nyttosignaler. 
Dessutom måste man beakta behovet av radio- och radartyst uppträdande 
för att uppnå vilseledning eller överraskning. Därför måste telekrigföring 
inklusive kontroll av egna utsända signaler (EMCON, Emission Control) 
alltid samordnas mellan ingående förband och verksamheter i operationen. 
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Denna frekvensledning omfattar planering, koordinering och hantering av 
det gemensamma nyttjandet av radiosignaler genom operativa, tekniska 
och administrativa metoder. Sambandssystem måste vara redundanta nog 
att operera inom andra delar av frekvensbandet än där vi verkar med våra 
telekrigresurser i form av elektroniska attacker (EA), se nedan.

Ett kontrollerat utnyttjande av vårt elektromagnetiska spektrum innebär 
att våra egna systems samlade resurser kan utnyttjas eff ektivare genom att 
oavsiktliga störningar undviks. Kontrollerat utnyttjande av elektromag-
netiskt spektrum bidrar till vår förmåga att uppträda dolt och att kunna 
genomföra vilseledning. 

Telekrigföring har en given roll vid plattformsskydd och skydd av förband. 
Telekrigföring kan även utnyttjas för ledningsbekämpning genom tillfällig 
eller bestående bekämpning av främst sensorer och kommunikationssys-
tem men även vid angrepp mot informationssystem. Vidare kan telekrig-
föring användas för vilseledning och skydd mot obehörig informationsin-
hämtning. Även vår möjlighet att genomföra underrättelseinhämtning är 
beroende av stöd från telekrigförbandens sensorer. 

För att telekrigföringen ska vara eff ektiv krävs uppdaterade id-stöd i form 
av databaser och bibliotek.

Inom informationsoperationer utnyttjas telekrigföring främst för bekämp-
ning av informations- och ledningssystem samt vilseledning. Metoder för 
detta är:

•  Ledningsbekämpning
 – elektronisk attack mot sensorer, t ex störning mot spaningsradar
 – elektronisk attack mot sambandssystem, t ex störning mot radio- 

eller radiolänkförbindelser
 – elektronisk attack mot ledningsplatser/informationssystem, t ex 

störning mot WLAN (Wireless Local Area Network), HPM-vapen 
(High Power Microwave) med förstörande verkan.

•  Vilseledning
 – elektronisk attack mot sensorer inklusive signalspaning, t ex elek-

tromagnetiska skenmål, falsk signalering
 – elektronisk attack mot navigationssystem (NAVWAR)
 – elektronisk protektion, t ex emissionskontroll; radio- och radartyst 

uppträdande.
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Följande kategorier av telekrigföring förekommer:
•  Elektronisk stödverksamhet (ES, Electronic Support). Verksamhet för att 

upptäcka, identifi era och lokalisera elektromagnetiska källor såsom ra-
dar-, laser- eller radiosystem. ES genomförs i syfte att omedelbart kun-
na fatta beslut eller vidta off ensiva eller defensiva åtgärder. ES har en 
nyckelroll vid allt plattformsskydd och ”force protection” genom att 
bidra till omvärldsuppfattning. Härvid kan ES utnyttjas antingen för 
att inrikta och ge underlag för elektronisk attack, eller för att inrikta 
andra verkansformer.

 ES kan också betraktas som ”elektronisk övervakning” och bidra till 
ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnais-
sance), ofta för att inrikta andra ISTAR-resurser. Den elektroniska över-
vakningen genomförs som teknisk signalspaning (TES) eller som kom-
munikationsspaning (KOS). ES riktar sig mot motståndare och andra 
aktörer men kan även utnyttjas för att identifi era egna, allierade eller 
civila enheter och härigenom undvika vådabekämpning. ES kan använ-
das off ensivt som underlag (data) till elektronisk attack (störsändning) 
eller för målinmätning till andra bekämpningssystem. Signalunderrät-
telsetjänst (SIGINT, Signal Intelligence) är till skillnad från ES, lång-
siktig underrättelseinhämtning och inriktas endast mot motståndare 
och andra aktörer.

•  Elektronisk attack (EA). Defensiv elektronisk attack används främst vid 
plattformsskydd och ”force protection”. Off ensiv elektronisk  attack 
kan används i fl era syften. Ett exempel är inom ramen för SEAD 
 (Suppression of Enemy Air Defences) där EA kan utnyttjas för att stö-
ra spanings- och eldledningsradar. EA används för att stödja informa-
tionsoperationer t ex genom att störa mottagning av för oss oönskade 
radiosändningar eller genom vilseledande signalering. Oavsett om syf-
tet med EA är off ensivt eller defensivt kan EA genomföras som mas-
kerande eller vilseledande störning eller som förstörande EA. Störning 
riktar sig alltid mot system med mottagare såsom radio, radar, globala 
satellitnavigeringssystem (GNSS, Global Navigation Satellite System) 
och elektrooptiska sensorer. Vilseledning mot sensorer och målsökare i 
vapensystem utnyttjar bl a störsändning med hjälp av facklor eller an-
dra elektromagnetiska skenmål. Vilseledning mot motståndarens sig-
nalspaning genomförs genom vilseledande störning.

•  Elektronisk Protektion (EP, Electronic Protection). Elektronisk protektion 
är inte unikt för telekrigsförband eller telekrigssystem. Åtgärder för att 
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minska eff ekten av motståndarens telekrigföring kan åstadkommas med 
tekniska åtgärder som

 – skydd mot störning och vilseledning i målsökare och sensorer
 – skydd mot störning i sambandssystem
 – redundanta system 
 – signaturanpassning inklusive sambandssystem och aktiva sensorer 

med ”smygteknik” (LPI, Low Probability of Intercept).
 Förutom genom tekniska åtgärder skapas EP till stor del genom tak-

tiskt uppträdande (t ex signalskydd, radiotystnad eller radartyst uppträ-
dande). För att undvika elektromagnetiska konfl ikter är taktisk ledning 
och kontroll av egna nyttosignaler (EMCON) i det elektromagnetiska 
spektrumet avgörande. 

EMCON-plan (Emission Control)

Det elektromagnetiska spektrat i och omkring ett operationsområde inklu-
derar en stor mängd civila och militära system och funktioner för ledning 
och underrättelseinhämtning. System för radiokommunikation, navige-
ring och nyttjande av olika typer av sensorer är bara några exempel. Alla 
kända emitterar som genererar någon form av elektromagnetiska nytto-
signaler samordnas genom en frekvensledningsprocess och sammanställs i 
en gemensam emitterkatalog. 

Varje operationsplan kompletteras med en EMCON-plan i syfte att leda 
och kontrollera nyttjandet av dessa kända emitterar (och nyttosignaler) 
under genomförandet av en operation. EMCON-planen är av central be-
tydelse för samordning av alla våra egna systems funktioner och prestanda. 
Denna plan kontrollerar samtliga aktiva emitterar (och elektromagnetiska 
nyttosignaler) inom ett angivet verkansområde (AOR/AOI, Area of Re-
sponsibility/Area of Interest). 

EMCON-planen utgår ifrån operationsplanens skedesindelning men är 
samtidigt ett levande dokument som kan utvecklas beroende på hur läges-
bilden förändras. Planen består av en matris med en sammanställning av 
alla kända emittrar (system) som nyttjas av respektive enheter och förband. 
Varje system tilldelas en statuskod (RSI, Radiation Status Indicator) be-
roende på hur det får användas av respektive enhet i varje angivet skede 
(se tabell 2).
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Tabell 2. Exempel (princip) för ett visst skede

Kommunikation Sensorer, t ex radar Telekrig, EA

HF VHF Sat-
kom

S-
band

C-
band

X-
band

HF VHF/
UHF

GNSS

Stab S U U X X X X X X

Skytte S D D X X X X X X

Telekrig S D D X X X T T S

Art X U U X X X X X X

HKP X D X X L E X X X

Förklaring på RSI-koder i tabell 2

S, Silence Radiotystnad som endast bryts på särskild order

D, Detected Radiotyst fram till dess man är upptäck/känd av motståndaren

E, Engaged Radiotyst fram till dess att man är engagerad av motståndaren

U, Unrestricted Nyttjande utan krav på särskild koordinering

L, Landing Nyttjande vid påbörjande av viss verksamhet t ex luftlandsättning

T, Tactical Nyttjande enligt taktisk order

X, Blank Ingen angiven status då förbandet saknar denna förmåga

Under vissa omständigheter kan denna EMCON-plan även omfatta an-
dra system än de som nyttjar elektromagnetisk vågutbredning. Det vore 
t ex anmärkningsvärt ifall ett fartyg beordrats till radar- och radiotyst för-
fl yttning om man samtidigt tillät okontrollerad användning av aktiv sonar 
som i sin tur skulle kunna detekteras av en motståndare på fl era hundra 
kilometers avstånd. 

Ett bestämt upprätthållande av EMCON-planen är av största betydelse för 
ett eff ektivt nyttjande av våra olika verkansdelar i en informationsoperation. 
Alla överträdelser och avvikelser mot planen måste rapporteras till högre 
chef i syfte att utvärdering ska kunna ske av genomförda åtgärder kontra 
händelseförlopp efterhand som operationplanen fortskrider. 

Ansvarsförhållanden

Ansvaret för EMCON-planen och dess policy ligger hos förbandschefen 
som tar stöd av J3 (Info Ops) och dess särskilda kompetens för telekrig-
ledning (EWCC, Electronic Warfare Coordinating Cell). I övrigt fi nns ett 
särskilt ansvar vid J6 Ledsystavdelning för frekvensledning och koordine-
ring av alla kända elektromagnetiska emitterar i området.
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I operationsområdet upprättas en gemensam s k TFMC (Th eater Frequen-
cy Management Cell), med uppgift att stödja alla förband och funktioner 
med lösande av uppkommen telekonfl ikt (Interference Resolution) samt 
telekonfl ikt för telekrigledning (EW Deconfl iction). 

Exempel på EMCON-plan (matris) enligt underbilaga till bilaga P, se bi-
laga 5.

Medel 

Förmåga till telekrigföring förutsätter lämplig materiel, organisation, per-
sonal och metoder. Dessutom är det ofta avgörande att ha tillgång till re-
levanta telekrigsbibliotek, dvs data för varnings- och motverkanssystem 
(VMS) eller andra telekrigssystem.

Resurser för telekrigföring är:
• Telekrigsförband med huvuduppgifter inom telekrigföring.
• Telekrigssystem, t ex varnar- och motverkanssystem (VMS) och tele-

krigssystem som används i förband med andra huvuduppgifter.
• Stödresurser inom och utanför Försvarsmakten utrustar våra förband 

med telekrigsbibliotek och telekrigssystem.
• Organisationsstrukturer med Tk-kompetent personal t ex EWCC och 

SEWOC (SIGINT Electronic Warfare Operations Centre).

3.1.3 Dator- och nätverksoperationer, CNO

Dator- och nätverksoperationer kan utnyttjas inom ramen för informa-
tionsoperationer, t ex för bekämpning av informations- och ledningssystem 
eller vilseledning. För att vinna kampen om informationen kan CNO vara 
en avgörande förutsättning vid informationsoperationer. CNO är avgö-
rande vid dueller mellan våra och motpartens tekniska system. 

Defi nition

CNO är verksamhet som utnyttjar datorer och nätverk av datorer 
samt dess delsystem för off ensiva och defensiva aktiviteter. Syftet 
är att skydda och försvara egen verksamhet på informationsarenan 
i datoriserade lednings- och informationssystem samtidigt som en 
motståndares verksamhet försvåras eller förhindras.
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Mål 

Dator- och nätverksoperationer bidrar till vår förmåga att

• skydda informationssystem och information, därigenom skyddas även 
förband och plattformar (i luften, på havet och på land)

• inhämta, bearbeta och delge vår lägesuppfattning avseende informa-
tionsarenan

• förvägra motparten tillgång till informationsarenan
• utvärdera egna och andras verkan på informationsarenan.

Dator- och nätverksoperationer har en roll vid skydd av information och 
informationssystem men kan även utnyttjas för ledningsbekämpning genom 
temporär eller bestående bekämpning av sensorer, kommunikationsutrust-
ning, kommunikations- och informationssystem. Dator- och nätverksope-
rationer kan vidare användas för vilseledning och skydd mot motståndares 
informationsinhämtning. 

Ett kontrollerat utnyttjande av informationssystem och nätverk innebär att 
den samlade eff ekten av våra system kan utnyttjas eff ektivare genom att oav-
siktliga störningar och mångtydighet mellan data och informationsresurser 
undviks. Kontrollerat utnyttjande av information och informationssystem 
innebär också att vi kan styra vilken information vi vill att motparten ska 
uppfatta, vilket är avgörande för vår manöverförmåga samt möjligheten 
att genomföra vilseledning.

CNO har stor betydelse och kommer troligen att bli ännu viktigare fram-
över för vår möjlighet att genomföra underrättelseinhämtning, i synnerhet 
eftersom nätverkslösningar utnyttjas i allt större grad för kommunikation 
och informationsöverföring. 

Metod

Grunden för att vinna kampen om informationen är att vi har förmågan 
att samordna och kontrollera vårt utnyttjande av densamma. Information 
är en resurs som utnyttjas av såväl egna och allierade, som av motståndaren. 
Detta innebär att dator- och nätverksoperationer alltid måste samordnas 
med andra pågående operationer, egna och koalitionspartners.

Samordning av dator- och nätverksoperationer och övriga informations-
centrerade stridshandlingar sker lägst på operativ nivå. Civila och eventu-
ella koalitionspartners krav och behov måste beaktas. Inom ramen för den 
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övergripande planeringen behövs ett koordinerande forum, koordinerings-
grupp (CNOCB, CNO Coordination Board), som sammanhållande för 
funktionens utveckling och produktion. 

Vid operativ och taktisk stab kan företrädare från CNO-förband fi nnas och 
delta i planering och genomförande. Denna grupp planerar och samordnar 
bl a utnyttjandet av CNO och av resurser för dator- och nätverksexploa-
tering (CNE, Computer Network Exploitation) och dator- och nätverks-
attack (CNA, Computer Network Attack). Utformningen av anvisningar 
för informationssäkerhet kommer i första hand från säkerhetstjänsten, men 
genomförs via dator- och nätverksförsvar (CND, Computer Network De-
fence) vilket kan inkludera allt från den enskilde operatören/soldaten till 
driftägare och särskilt sammansatta enheter. Vid planering av omfattande 
dator- och nätverksoperationer kan delar av den taktiska ledningen sam-
gruppera med den operativa nivån i syfte att genomföra särskild planlägg-
ning och uppföljning inom ramen för informationsoperationerna. Vilka 
funktioner som ska vara representerade i cellen beror på uppgiften. Vid 
lägre staber ska kunskap om funktionen vara företrädd vid planering samt 
förmåga fi nnas att leda dator- och nätverksoperationer under genomför-
ande. Detta löses företrädesvis genom tillförd kompetens ur funktionen.

CNO beskrivs i en supporting plan till operationsplanen (SUPLAN CNO), 
se bilaga 6.

Följande kategorier av CNO förekommer:
•  Dator- och nätverksexploatering (CNE). CNE är verksamhet som syftar 

till att kartlägga och få åtkomst till en motståndares information, in-
formationssystem, datorer och nätverk av dessa.

 Att upptäcka, identifi era, kartlägga, preparera och eventuellt lokalisera 
informationsplattformar, informationssystem och nätverk genomförs i 
syfte att snabbt kunna fatta beslut eller vidta åtgärder (som t ex dator- 
och nätverksattack) eller annat taktiskt agerande. CNE har en nyckel roll 
i alla operationer genom att bidra till omvärldsuppfattning och för att 
inrikta och skapa förutsättningar för dator- och nätverksattack eller an-
nan åtgärd baserad på tillgänglig data/information. CNE kan  användas 
off ensivt för att inhämta underlag (data) till dator- och nätverksattack 
eller för målhantering avsett för andra bekämpningssystem. Analys av 
inhämtade data/information är en viktig beståndsdel i CNE. CNE bör, 
till skillnad från elektronisk stödverksamhet (ES), endast inriktas mot 
motståndare och andra aktörer.
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•  Dator- och nätverksattack (CNA). CNA är verksamhet som syftar till att 
försvåra eller förhindra en motståndares utnyttjande av information, 
informationssystem, datorer eller nätverk av dessa.

 CNA är omgärdat med stor sekretess och mycket höga krav på tekniskt 
och juridiskt kunnande. Användandet av dator- och nätverksattacker 
jämställs i vissa länder med användandet av massförstörelsevapen och 
man ger sig själv rätten att besvara ett angrepp därefter. 

 CNA kan användas för att stödja informationsoperationer t ex genom 
att störa en motståndares datakommunikation, informationshante-
ring eller genom förvanskning av data/information i motståndarens 
ledningssystem. Exempel fi nns då aktörer använt Internet för att pu-
blicera information som satt personal i en direkt livshotande situation. 
I det fallet kan t ex en s k DOS-attack (Denial of Service) mot aktö-
ren genomföras som ”force protection” om nödvärnsrätten så medger. 
Åtgärderna riktar sig alltid mot system innehållande mjukvara såsom 
nätverk, informationssystem och kommunikationssystem. Vilseledning 
kan t ex ske genom att korrumpera geografi sk information och därmed 
skapa en felaktig lägesbild.

•  Dator- och nätverksförsvar (CND). Verksamhet som syftar till att för-
svara och skydda information, informationssystem, datorer och nätverk 
av dessa från en motståndares off ensiva åtgärder.

Medel

Förmåga till framgångsrika dator- och nätverksoperationer förutsätter för-
utom speciellt utpekade enheter att man har en organisation som består 
av:
• Personal med en allmän kompetens och kännedom om informations 

värde och tillgänglighet, jämte behov och möjligheter att skydda den-
samma. Personalen måste dessutom kunna hantera tillgängliga kom-
munikations- och informationssystem.

• Metoder, regler och tydliga styrningar hur information ska hanteras för 
att nå hög operativ eff ekt. 

• Teknik som stöder såväl skyddet av informationen, som spridning och 
åtkomst av densamma.

Därtill kommer de mer dynamiska komponenterna som utgör grunden 
för dator- och nätverksoperationer: underrättelser, IT-säkerhet, lednings- 
och kommunikationsresurser.
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Resurs för dator- och nätverksoperationer är IT-försvarsförband och CERT 
(Computer Emergency Response Team).
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Jämförelse mellan CNO och telekrig

Dator och nätverksoperationer jämförs ofta med telekrig. Beröringspunk-
ter fi nns i vissa aspekter men på den taktiska och tekniska nivån är skill-
naderna i huvudsak större än likheterna. Bland annat i och med att bak-
omliggande teknik ger olika möjligheter/förutsättningar. På operativ nivå 
fi nns beröringspunkter i och med samordning av insatser och utvärdering 
av eff ekter i egna eller andras system.

3.1.4 Övrig signalkrigföring

För att vinna kampen om omvärldsuppfattningen räcker det oftast inte 
att ha förmåga att samordna och kontrollera utnyttjandet av det elektro-
magnetiska spektrumet. Vi behöver utsträcka detta till att gälla alla typer 
av vågutbredning i alla medier. Exempel på områden som omfattas i detta 
sammanhang är hydroakustik, magnetism och seismologi, vilka samman-
taget benämns övrig signalkrigföring. Övrig signalkrigföring är verksam-
het som främst sker på taktisk nivå. Denna samordnas sällan på operativ 
nivå, men bör ha en operativ inriktning. 



Informationsoperationer42

Mål

Syftet med övrig signalkrigföring är att likt telekrig och CNO exploatera 
området för att medge eget utnyttjande samtidigt som man strävar efter 
att hindra motparten att utnyttja detsamma. Information som kan nyttjas 
inom området ska kunna samutnyttjas med övriga områden för att för-
bättra förmågan till upptäckt, identifi ering och bekämpning.

Metod

Övrig signalkrigföring har sin plats i de fl esta sammanhang. Dock varie-
rar betydelsen med arenan. Under vattnet är t ex hydroakustiska senso-
rer mycket viktiga, varför kampen mellan medel och motmedel inom det 
hydro akustiska området kan bli avgörande för om, hur och när t ex en 
ubåt upptäcks.

Det ställs i dag höga krav på signaturanpassning av såväl förband som sys-
tem. För att en signaturanpassning ska vara framgångsrik krävs att alla typer 
av signaturer och sensorområden uppmärksammas. En helikopter som sig-
naturanpassats inom radarområdet och det elektrooptiska området kan fort-
farande upptäckas och identifi eras på långa avstånd om inte den akustiska 
signaturen minskats. För att nå eff ekt av en minskad signatur inom något 
eller några områden behöver även andra relevanta signaturer minskas.

Övrig signalkrigföring är inte formellt indelad i underområden, men skulle 
kunna omfatta:

• Stödverksamhet med övrig signalkrigföring, dvs verksamhet för att upp-
täcka, identifi era och lokalisera mekaniska vågkällor såsom akustiska, 
hydroakustiska, magnetiska och seismiska system i syfte att kunna fatta 
beslut eller vidta åtgärder.

• Attackverksamhet med övrig signalkrigföring, dvs exempelvis störning 
av hydroakustiska sensorer med hjälp av andra akustiska källor eller 
bullerkällor som exempelvis ett stort antal mindre laddningar.

• Protektion med övrig signalkrigföring, dvs åtgärder för att minska ef-
fekten av motståndarens utnyttjande av övrig signalkrigföring exem-
pelvis materialval vid konstruktion, system och metoder för att mot-
verka/minska signaturer.
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8 De valda exemplen är hämtade ur Alm m fl  i FOI orienterar om sensorer, 2004 nr 3. Där diskuteras motverkan 
mot sensorer under rubrikerna störning, framhäva falska målobjekt och dölja äkta målobjekt. Detta ger också 
möjligheter att se likheter mellan insatser mot t ex radar- och elektrooptiska sensorer (telekrigföring) och 
hydroakustiska sensorer (övrig signalkrigföring). Diskussionen är relativt kortfattad och behandlar inte alla 
sensortyper, då fokus för rapporten är sensorerna och inte motmedlen mot dem.

 9 Här är det också på sin plats att påpeka att vissa (men inte alla) störmetoder som används mot radar också kan 
användas mot sonarer, t ex maskerande brusstörning och repetering.

Nedan ges några exempel på övrig signalkrigföring8.
• Inom det hydroakustiska området kan spaningssonarer utsättas för oli-

ka typer av störning. För bredbandig störning av lågfrekventa passiva 
spaningssonarer kan stora elektroakustiska omvandlare användas. Ett 
alternativ är att utnyttja motmedelspaket bestående av ett stort antal 
mindre laddningar. Genom att laddningarna detonerar successivt kan 
bredbandigt buller genereras under viss tid9.

• Inom det hydroakustiska området fi nns självgående skenmål med akus-
tiska ekorepeterare och målbullersimulatorer som kan användas för 
vilse ledning av spanings- och eldledningssonarer. En ekorepeterare kan 
återsända signaler som efterliknar ekon av verkliga objekt. 

• Elektromagnetiska sensorer under vattenytan kan vilseledas om sken-
mål ges målliknande magnetisk respektive elektrisk signatur. 

• För att motverka elektromagnetiska sensorer under vattenytan kan 
t ex avmagnetisering och magnetisk behandling av fartygen utnyttjas. 
Metoderna har till syfte att göra fartygen mindre synliga för magne-
tiska sensorer.

Nedan följer några exempel på hur övrig signalkrigföring kan utnyttjas 
inom informationsoperationer för bekämpning av tekniska system samt 
vilseledning.
• Ledningsbekämpning, dvs attack mot sensorer, t ex störning av hydro-

akustisk spaningsutrustning.
• Avlyssning av kommunikation (akustisk och eventuellt seismisk).
• Vilseledning, dvs skenmål för att vilseleda akustiska eller elektromag-

netiska sensorer.

Medel

Resurser för övrig signalkrigföring kan vara:
• Sjöstrids- och amfi bieförband med passiva och aktiva spaningssona-

rer.
• Skenmål, fasta och självgående, med bullerskapande utrustning, t ex 

motmedelspaket, målbullersimulatorer och akustiska ekorepeterare
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Jämförelse mellan övrig signalkrigföring och telekrig

Övrig signalkrigföring har likheter med telekrigföring och det kan ibland 
vara svårt att fi nna en tydlig gräns. Det fi nns dock stora skillnader som 
ligger i den taktiska realiseringen där målet för övrig signalkrigföring är 
sensortyper som verkar med hjälp av akustik, hydroakustik, seismik och 
magnetik. Det innebär stora fysikaliska olikheter då det för telekrig genom-
gående handlar om elektromagnetisk vågutbredning medan det för övrig 
signalkrigföring i huvudsak handlar om mekanisk vågutbredning10.

En annan skillnad mellan telekrigföring och övrig signalkrigföring är att 
fl era av de tekniker som samsas under övrig signalkrigföring har sin utbred-
ning i mark (seismik) eller vatten (hydroakustik). Här kan man dock fi nna 
ett exempel på den otydliga gräns som fi nns mellan de bägge begreppen 
och det gäller elektromagnetisk signalkrigföring i vatten som kan räknas 
till övrig signalkrigföring.11 

3.1.5 Fysisk bekämpning
Fysisk bekämpning utgör grunden för alla militära operationer i den fysiska 
världen. Då fysisk bekämpning utförs i syfte att påverka informationsare-
nan är den en del av en informationsoperation. 

Den kognitiva domänen kan påverkas genom fysisk bekämpning, vilket 
kan förstärka de budskap som man genom psyops utnyttjar för att uppnå 
ett önskat agerande hos utvald målgrupp.

Defi nition av fysisk bekämpning vid informationsoperationer

Fysisk bekämpning är verksamhet som påverkar databärare eller 
symbolvärden i syfte att tillfälligt eller permanent ge eff ekter på in-
formationsarenan eller den kognitiva domänen.

Mål

Målet med fysisk bekämpning är att påverka människor eller materiel på 
ett sådant sätt att dess funktioner sätts ur spel tillfälligt eller permanent. 
Syftet är att i den fysiska världen påverka såväl fysiska föremål och män-
niskor som data på informationsarenan och därmed ge eff ekt på informa-

10 För en fylligare, men ändå relativt övergripande, diskussion om vågutbredning och olika sensortyper, se Alm 
m fl  i FOI orienterar om sensorer 2004. Denna skrift innehåller även en kort diskussion om motmedel mot 
olika sensortyper. I Berglund och Kindvall i FOI orienterar om Telekrig, 2005 nr 5, nämns övrig signal-
krigföring endast kortfattat, tillsammans med signalunderrättelsetjänst, som verksamheter som ligger nära 
telekrigföring.

11 För en diskussion om elektromagnetiska sensorer under vattenytan och motverkan mot desamma hänvisas till 
Alm m fl  i FOI orienterar om sensorer, 2004.
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tionsarenan och/eller i den kognitiva domänen, t ex beslutsfattning eller 
förändrat agerande hos en aktör eller motståndare.

Metod

Då fysisk bekämpning utnyttjas för att påverka en aktörs agerande nås öns-
kade eff ekter alltid indirekt utifrån vad som bekämpas eller påverkas. Ge-
nom bekämpning av databärare och infrastruktur för informationsarenan, 
exempelvis en radiolänkmast, kommer mängden och innehållet av data på 
informationsarenan att förändras. 

Ett annat sätt att nå eff ekt är genom att bekämpa symboler med stort vär-
de för den aktör som man önskar påverka. En sådan bekämpning har det 
yttersta syftet att påverka den kognitiva domänen. Information om en så-
dan bekämpning kan indirekt förmedlas via informationsarenan, och på så 
sätt ges stor spridning vilket i sin tur kan förstärka eff ekterna av bekämp-
ningen. Ett exempel på detta är händelsen under inbördeskriget i Somalia 
i början av 1990-talet då amerikansk media visade hur en död amerikansk 
helikopterpilot släpades naken genom Mogadishus gator, vilket ledde till 
en opinionsbildning i USA som bidrog till att de amerikanska styrkorna 
drogs tillbaka. 

I samband med målvalsprocessen12 görs en bedömning om fysisk bekämp-
ning ska utnyttjas för att uppnå önskad eff ekt i ett angivet mål. I samband 
med detta måste bekämpningens verkan på informationsarenan värderas. 
En felaktig insats kan innebära begränsningar i att inhämta data genom 
elektronisk stödverksamhet alternativt dator- och nätverksexploatering.

För att optimalt kunna nyttja fysisk bekämpning i en informationsopera-
tion krävs kunskap om Försvarsmaktens systems prestanda mot aktuella 
måltyper, tillgång på underrättelser av rätt kvalitet och samordning mellan 
olika delar av bekämpningssystemen.

Högvärdiga mål för informationsoperationer är generellt sett placerade på 
ett stort djup av en aktörs eller motståndares område. Dessa system krä-
ver oftast målinvisning, eftersom system utan exakt målinvisning innebär 
risk för vådabekämpning. Detta innebär att möjlighet till att nå graderad 
verkan är begränsad. 

12 Se vidare Kap 4 Planering.
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Det kan fi nnas situationer då fysisk bekämpning inte behöver genomföras, 
utan det räcker med att endast hota om detta. Hot om fysisk bekämpning, 
exempelvis via fl ygblad, kan sägas tillhöra gränszonen till detta verkansme-
del men är egentligen en metod inom psyops. Hotet har här samma syfte 
och får samma eff ekt som den rena fysiska bekämpningen, dvs att påverka 
den kognitiva domänen.

Medel

Alla Försvarsmaktens vapensystem är i princip möjliga att använda för ver-
kan på informationsarenan. Dessa vapen är inte exklusiva för informations-
operationer utan är en gemensam resurs för fl era intressenter. 

3.1.6 Information Assurance, IA

Information Assurance omfattar åtgärder i fred, kris eller krig för att för-
svara/skydda information samt informations- och kommunikationssystem. 
Betydelsen har ökat mångfalt då samhället och Försvarsmakten blir allt 
mer nätverksbaserade och beroende av information och informationstek-
nologi. Genom väl genomförd Information Assurance har Försvarsmakten 
med samverkande aktörer tillgång till en säkrad informationsinfrastruktur 
samt tillgång till information som är korrekt och där behöriga avsändare 
kan identifi eras.

IA bör tillämpas på två sätt. Det vanligaste är att en myndighet eller ett 
företag har en plan/strategi för hur IA ska användas inom den dagliga 
verksamheten. Det andra sättet är då en plan/strategi för hur IA ska till-
lämpas tas fram för operationer. Dessa tillämpningar skiljer sig inte i sak 
utan beror på att det fi nns en operativ tillämpning av verksamheten inom 
Försvarsmakten.

För att säkerställa att vår informations åtkomlighet, riktighet, autencitet 
och oavvislighet, samt att systemen och dess information går att återställa 
vid skada, genomförs Information Assurance. Information Assurance om-
fattar åtgärder för att förebygga, detektera samt då så behövs agera defensivt 
eller off ensivt mot upptäckta hot, se bild 3. 

Stora delar av det som ovan beskrivs härrörs till det som kallas informations-
säkerhet som en förebyggande verksamhet. Denna verksamhet sker utifrån 
olika brister i informations- eller kommunikationssystem i relation till hot. 
Den agerande delen i detta blir då att man förebygger med olika åtgärder.
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Under en operation tillämpas och utvecklas informationssäkerheten för 
operationen på motsvarande sätt som vid normal verksamhet under freds-
drift. Off ensivt agerande används troligen mer under en operation än un-
der normal fredsdrift.

Defi nition 

Information Assurance (IA) är informationsoperationer med syfte 
att försvara/skydda information samt informationssystem genom 
att säkerställa tillgänglighet, riktighet, sekretess, autenticitet, oav-
vislighet och spårbarhet. 

Det fi nns fl era olika begrepp som beskriver förebyggande säkerhet kring 
information och informationssystem, se bild 3. 

Information Assurance

Informationssäkerhet

Administrativ säkerhet Teknisk säkerhet

Fysisk säkerhet

Datorsäkerhet Kommunikationssäkerhet

Agera

Detektera

Förebygga

Metoder

Regelverk

Organisation

Utbildning

Kontroll

IT-säkerhet

Bild 3. Begrepp som underordnas Information Assurance.

Informationssäkerhet, som ett övergripande begrepp, omfattar administrativ 
säkerhet samt teknisk säkerhet. IA omfattar, vilket inte informationssäkerhet 
gör, även möjligheten till att genomföra off ensiva åtgärder.
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Administrativ säkerhet är relaterad till hantering av information i olika 
verksamheter, bl a regler för personal och säkerhetsklassifi cering av infor-
mation.

Teknisk säkerhet syftar till att skydda informationen i informationsbehand-
lande tekniska system och omfattar fysisk säkerhet och IT-säkerhet (tradi-
tionell datasäkerhet). Fysisk säkerhet är det fysiska skydd som omgärdar 
de tekniska systemen. Begreppet IT-säkerhet används för att beskriva tek-
niska skydd av information i informationsbehandlande tekniska system. 
IT-säkerhet delas upp i datorsäkerhet (bearbetning och lagring) och kom-
munikationssäkerhet. 

Mål

Syftet är att kunna uppnå och bibehålla informationsöverläge genom att 
säkra eget nyttjande av informationsarenan från annan aktörs påverkan.

Metod

Att tillämpa Information Assurance innebär riskhantering (Risk manage-
ment) med värdering av hot, konsekvenser av förlusten av eller påverkan 
på information (kritisk) samt möjligheter att vidta åtgärder mot upptäckta 
hot, off ensivt eller defensivt. Ett defensivt agerande skulle kunna innebära 
att nya metoder, regler, brandväggar etc införs, dvs traditionell informa-
tionssäkerhet. Ett off ensivt agerande skulle kunna vara insatser med olika 
verkansmedel för informationsoperationer med syftet att neutralisera det 
detekterade hotet, vilket inte inryms i informationssäkerhet. Utöver detta 
kan naturligtvis beslutet vara att inte göra något åt varken hot eller svaghet. 
Ett sådant beslut kan grunda sig i att man bedömer att neutralisera hotet 
eller förebygga svagheten skulle innebära en större insats än vad värdet av 
den, eventuellt, förlorade informationen skulle innebära. Ett sådant be-
slut måste grunda sig i en detaljerad kunskap om vilken information som 
skulle kunna bli tillgänglig för en motståndare. Ett annat sätt att värdera 
svagheten i systemet är att värdera om den ska användas för att vilseleda 
en motståndare.

Ansvaret för att genomföra och värdera behovet av Information Assurance 
under en operation har J6. Deltagare för att kunna genomföra en relevant 
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värdering av risker, hot och konsekvenser är i övrigt representation från J2, 
J3, Info Ops, samt J5. Denna kärna av representanter kan variera beroende 
på vilket område som ska diskuteras. Vid exempelvis en risk för förlust av 
information avseende logistik bör representation från J4 vara med för att 
värdera konsekvenser.

Medel

För att genomföra off ensiva insatser för Information Assurance kan ex-
empelvis telekrig, dator- och nätverksoperationer samt fysisk bekämpning 
användas. För defensiva åtgärder kan även där telekrig, dator- och nät-
verksoperationer användas men framförallt åtgärder inom administrativ 
och teknisk säkerhet inom informationssäkerhet.

3.1.7 Operationssekretess, OPSEC

Operationssekretess (OPSEC) handlar om att identifi era, kontrollera och 
skydda icke hemlig information13 och verksamhet som har med känsliga 
delar av en operation eller andra aktiviteter att göra, s k kritisk informa-
tion14. Processen ska hindra motståndaren att få tillgång till kritisk infor-
mation. Till skillnad från sekretesslagens uppgift att skydda klassifi cerad 
information, handlar OPSEC om processen att identifi era, kontrollera och 
skydda generellt oklassifi cerade indikatorer som kan kopplas till känsliga 
operationer (eller delar av) eller andra aktiviteter.
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Eff ekten av en IED mot svenskt fordon (vänstra bilden) 
eller att vad som lastas inför en operation (till höger).

13 Så att inte information som tillsammans med annan öppen information avslöjar kommande operativa avsikter 
vid t ex presskonferenser, information på hemsidor, nyhetsutsändningar.

14 Exempelvis förbandsförfl yttningar, stridsteknik vid övningar, operativa kapaciteter inför en operation.
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OPSEC syftar till att motståndaren inte ska kunna inhämta information 
och bearbeta detta till gynnsamma underrättelser eller genomföra egen 
utvärdering av gjorda insatser. En avvägd operationssekretess innebär att 
kritisk information för genomförandet av vår operation förblir okänd hos 
andra aktörer och motståndare, under såväl planering som genomföran-
de. Även efter genomförandet kan det fi nnas skäl för att inte redogöra i 
detalj hur en operation har genomförts mht kommande operationer. Kri-
tisk information är information som har vital betydelse för att bibehålla 
egen handlingsfrihet att planera och agera. Genom att undanhålla denna 
information begränsas motståndarens insikt i vår operation och därmed 
ökar vår eff ekt.

Operationssekretess sammanblandas ofta med operationssäkerhet. Opera-
tionssäkerhet är ett vidare begrepp som omfattar fl er verksamheter. Sådan 
verksamhet kan vara logistik, infi ltrationsvägar, exfi ltrationsvägar, reservstyr-
kor, frekvensplanering, rätt utrustning och träning etc. Operations sekretess 
är ett av sätten att höja operationssäkerheten för en operation.

Defi nition

OPSEC är verksamhet för att systematiskt och metodiskt vidta åtgär-
der för att undanhålla egen kritisk information för en motståndare 
eller annan aktör i syfte att bibehålla egen handlingsfrihet.

Mål

Målet med operationssekretess är att öka eff ekten av våra åtgärder i en ope-
ration genom att våra operativa avsikter inte röjs. 

Metod

OPSEC är en operativ verksamhet, inte en verksamhet för ökad säkerhet, 
och leds av de som genomför den operativa planeringen. Planering och 
genomförande av OPSEC är en kontinuerlig process. Avgörande för en 
väl fungerande OPSEC är att kunna värdera en motståndares förmåga att 
inhämta underrättelser om vår kritiska information. Därigenom skapas 
en bild av hur motståndaren uppfattar vårt läge och vår verksamhet. Det 
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ökande antalet civila källor till information som t ex nyhetsrapportering 
i TV, fotospaningssatelliter med hög upplösning och inte minst allmän-
hetens mobiltelefoner med kamera har blivit ett ökande problem. Det är 
viktigt att hantera dessa då de kan sprida känsliga bilder för en operation. 
Kombineras denna analys med en egen värdering av sårbarheter i den egna 
operationen kommer resultatet att utgöra grund för en väl avvägd OPSEC. 
Den kontinuerliga processen är ett samspel mellan underrättelsetjänsten 
och de som planerar egen verksamhet.

OPSEC existerar i olika omfattning beroende på typ av operation. Detta 
kan innebära att delar av planering och genomförande i en stab sker sek-
tionerat och att en mindre kärna av specialister planerar delar som ska ge-
nomföras för att stödja operationen. Detta kan beröra exempelvis insatser 
med special förband (SF, Special Forces), CNO, vilseledning och psyops. 
För att hålla en sådan hög OPSEC måste deltagare och ansvarsområden i 
en sådan mindre grupp vara tydliga.

För en väl fungerande OPSEC krävs en kombination av aktiva och pas-
siva åtgärder. Passiva åtgärder är sådana som syftar till att höja säkerheten 
i egna system. Aktiva åtgärder är sådana som vidtas för att hindra inhämt-
ning eller påverkan av egen avgörande information. Detta åstadkoms ge-
nom insatser mot en motståndares underrättelseverksamhet, övervakning, 
målbekämpning eller spaning.

OPSEC kan innebära att det uppstår resurskonfl ikter. Dessa ska hanteras 
av chefen för operationen, eftersom det är där avgörandet ligger avseende 
under vilket risktagande en operation ska genomföras. OPSEC måste ge-
nomföras på samtliga nivåer med samma ambition. Risktagningar ställer 
krav på planering och handlingsberedskap för att kunna parera oönskade 
händelseutvecklingar på grund av gjorda risktagningar.

Medel

Vid planeringen av en operation är det främsta medlet en väl fungerande 
underrättelseinhämtning som kan presentera en motståndares kapaciteter15 
samt en planeringsfunktion som kontinuerligt kan analysera egna sårbar-
heter. Under planeringen är samordning av OPSEC, psyops, vilseledning 
och press- och informationstjänst en nödvändighet.

15 Jmf Counter intelligence.
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Vid genomförande av OPSEC kan t ex telekrigföring, maskering och 
signaturanpassning utnyttjas. Även fysisk bekämpning kan vara aktuell, 
eftersom OPSEC kan förstärkas genom bekämpning av motståndarens 
underrättelsesystem. 

3.1.8 Vilseledning

För att uppnå och behålla ett informationsöverläge och ta initiativet mås-
te vi agera på ett sätt så att vi överraskar motståndaren genom en oväntad 
verksamhet till tid, plats eller styrka eller att vi får motståndaren ur balans 
och hindrar denne från att återta initiativet. Ett sätt att uppnå detta är ge-
nom vilseledning.

Defi nition

Medvetna åtgärder som syftar till att ge motståndaren ett felaktigt 
beslutsunderlag för att få aktören att disponera sina resurser på ett 
sätt som gynnar våra syften.

Mål

Vilseledning genomförs för att avsiktligt framhäva viss verksamhet eller 
information och dölja annan. Syftet är att påverka en motståndares beslut 
och agerande, handling eller icke-handling, som gynnar den egna opera-
tionen. Genom vilseledning påverkas en motståndares förståelse för situa-
tionen och förmåga till handling.

Framgångsrik vilseledning kan tvinga motståndaren att reagera på våra åt-
gärder och därigenom feldisponera sina resurser i förhållande till våra. Ex-
empel på resultatet av lyckad vilseledning kan vara att motståndaren har 
en lägre beredskapsgrad eller att motståndaren disponerar och förbrukar 
sina resurser på ett för oss gynnsamt sätt.

Det bör noga övervägas om och när vilseledning ska användas i en opera-
tion, med hänsyn till överenskommelser och fastställda avtal. Vinsten med 
vilseledningen kanske inte uppvägs i förhållande till ett förlorat förtroende 
hos en part som man senare ska förhandla med. Återgången till ett fred-
ligt samarbetsklimat och en återbyggande verksamhet efter konfl iktens 
slut kan försvåras.
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Metod

Metoder att uppnå vilseledning kan indelas i passiva och aktiva. För att 
lyckas med vilseledning krävs ofta en kombination av aktiva och passiva 
vilseledande åtgärder som tillsammans skapar den bild och uppfattning av 
situationen som vi vill att motståndaren ska ha. Man kan vilseleda med in-
formation (ord, bild, ljud, symboler) eller med handling.

• Aktiv vilseledning, avser att framhäva falsk information genom handling 
eller att avsiktligt erbjuda vilseledande kritisk information i syfte att 
skapa ett felaktigt beslutsunderlag och därigenom nå verkan hos mot-
ståndaren. Aktiva åtgärder kan utgöras av manipulering av motstånda-
rens sensor- och bearbetningssystem. Alla motståndarens tillgängliga 
informationskällor kan utnyttjas, inte bara militära. Bästa eff ekten av 
våra aktiva åtgärder erhålls då informationen når motståndaren via de 
system och källor som denne bedömer vara ”säkra”.

• Passiv vilseledning, avser att dölja sann information genom att eliminera 
eller undandra kritisk information i syfte att försämra motståndarens 
beslutsunderlag. Passiva åtgärder kan omfatta de åtgärder som vi vidtar 
för att dölja den verkliga verksamheten, t ex maskera.

Sett till eff ekten kan den aktiva vilseledningen delas in i två distinkta ty-
per. Den första syftar till att öka osäkerheten genom att för motståndaren 
presentera fl era trovärdiga alternativ. Därmed försenas beslut och åtgär-
der, och resurserna måste spridas på ett ofördelaktigt sätt. Den andra ty-
pen syftar tvärtom till att minska osäkerheten så att motståndaren låser på 
en falsk version av verkligheten, vilket historiskt sett är den vanligast före-
kommande typen av vilseledning.

Åtgärderna för vilseledning kan indelas i psykologiska, tekniska och fysiska 
åtgärder, där psykologiska åtgärder kan vara såväl upplysande som mani-
pulerande16. Dessa åtgärder beskrivs vidare i bilaga 2 Målsättningsmatris, 
med koppling till önskade eff ekter. 

Sättet att föra informationen till motståndaren varierar från att förse en av 
hans mänskliga källor med en uppfattning, till att plantera felaktig ”bear-
betad” information direkt i motståndarens system. 

Vilseledning är traditionellt eff ektivast på de politiska och strategiska ni-
våerna, där man har god kontroll över medlen och åtgärderna kan riktas 
direkt mot beslutsprocessen. I syfte att skapa gynnsamma förutsättningar 

16 Furustig, H. (2004). Vilseledning vid informationsoperationer. FOI Memo 1147.
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för en militär operation kan det krävas att förutsättningar skapas på den 
politiska nivån genom att t ex vänta med formella beslut eller att igång-
sätta politiska vilseledningar. 

Vilseledning kan genomföras eff ektivt även på den taktiska nivån. Med da-
gens moderna system tvingas båda parter att värdera sin egen och motstån-
darens omvärldsuppfattning i högt tempo. Det är dock viktigt att komma 
ihåg att vilseledning som genomförs på taktisk nivå kan ge avsevärda följ-
der på den operativa nivån, eller t o m högre upp.

Vilseledningsoperationer kan även planeras i syfte att de ska avslöjas för 
att dölja den riktiga vilseledningen. Motståndarens tilltro till egna under-
rättelsesystem och metoder kan därigenom påverkas inför den egentliga 
operationen.

De operativa eff ekterna av vilseledning kan variera då vilseledning innebär 
ett stort mått av osäkerhet i genomförandet. Historien har dock visat att 
noga planlagda vilseledningar har fått avsedd eff ekt, t ex landstigningen i 
Normandie, där de tyska reserverna inte sattes in i kriget under de första 
dagarna av operationen då det fanns vilseledande information om var hu-
vudanfall skulle ske. 

Det som kännetecknat lyckade vilseledningsoperationer är inte enbart att 
den angripne blivit fullständigt överrumplad, utan även, trots att förvar-
ning givits, den angripne inte har dragit de riktiga slutsatserna och sett 
konsekvenserna av samt regerat på de observerade förberedelserna i tid 
och med tillräcklig kraft.

Det är viktigt att beakta risktagningarna med en vilseledningsoperation. 
Det fi nns ingen garanti för hur en vilseledd motståndare reagerar. Därför 
är det viktigt med utvärdering och återkoppling, vilket beskrivs närmare 
i kap 6, och att vara beredd att modifi era genomförandet efter hand. Det 
kan också vara så att händelseförloppet tar en annan väg än planerat, vil-
ket förutsätter fl exibilitet och löpande underrättelser. Man kan också bli 
lurad i ett ”speglarnas krig” där vilseledningen upptäckts av motståndaren, 
men denne spelar med och svarar med en egen vilseledningsoperation som 
syftar till att vi ska tro att de har gått i fällan medan de genomför en helt 
annan motoperation. Andra risker kan vara att inplanterad information 
negligeras eller förvrängs, situationen förändras så att hela operationen blir 
överspelad eller att samordningen i tid misslyckas.
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Medel

Vilseledning kan komma att kräva åtgärder och resurser utöver de för Info 
Ops defi nierade verkansmedlen, för att skapa den totala bilden för mot-
ståndaren. Det är bara fantasin, tillsammans med kunskapen om motstån-
darens system för att ta in och bearbeta information, som sätter gränserna 
för vilka medel som kan användas att förse honom med den information 
vi vill att han ska ha tillgång till. För en mer utförlig beskrivning av vilse-
ledning och dess principer se bilaga 8.

Jämförelse mellan vilseledning och OPSEC 

OPSEC och vilseledning är kompletterande verkansmedel. OPSEC kan 
närmast jämföras med passiv vilseledning, då man i detta sammanhang vill 
undanhålla information som är kritisk för att motståndaren t ex ska kun-
na bedöma vår avsikt eller våra olika handlingsalternativ. Vilseledning går 
dock ett steg längre genom att förutom undanhålla även utnyttja metoder 
för att exempelvis framhålla information. För att lyckas med vilseledning 
är det avgörande att de delar som inte ska upptäckas verkligen hålls dolda. 
Detta kräver oftast en del som drar uppmärksamheten till sig. 

Oavsett verksamhet är det avgörande med vilseledning att den dolda delen 
inte ska upptäckas samt att den ”öppna” inte ska genomskådas. Att tillämpa 
OPSEC är ett obligatoriskt inslag i alla operationer och fredstida verksam-
heter medan vilseledning genomförs när det bedöms ge god eff ekt.

3.2 Beskrivning av verksamheter som stödjer 
 Info Ops
Observera att dessa stödjande verksamheter i denna handbok endast be-
skrivs utifrån det sätt som verksamheten i fråga bidrar till informations-
operationer. 

3.2.1 Underrättelser, Und

Underrättelsetjänstens stöd till informationsoperationer innebär att lämna 
beslutsunderlag (underrättelser) av rätt kvalitet och i rätt tid för att möj-
liggöra strategiska, operativa eller taktiska informationsoperationer. Dessa 
operationer kräver speciellt inriktade och omfattande underrättelser. 
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Underrättelseunderlaget är i många fall avgörande för att kunna genom-
föra framgångsrika informationsoperationer. 

Defi nition

Underrättelsetjänst är den verksamhet som producerar underrättel-
ser genom planering, inhämtning, analys och delgivning. Under-
rättelsetjänst är även benämningen på den organisation som be-
driver sådan verksamhet17. 
Underrättelser är de produkter underrättelsetjänsten skapar som 
beskriver, förklarar och förutsäger icke egna fenomen (neutrala, 
fi entliga, okända/övriga). Underrättelser består av data, informa-
tion eller kunskap som analyserats av underrättelsetjänsten.

Mål 

För operativ planering är målsättningen med underrättelserna att skapa ett 
tillräckligt detaljerat och uppdaterat underlag genom att

• fastställa vilka aktörer som fi nns i området och vilka medel och meto-
der dessa kan använda mot oss

• bedöma vilka av motståndarens förmågor, metoder och/eller funktio-
ner på informationsarenan som går att påverka med våra tillgängliga 
resurser

• identifi era motståndarens beslutsprocesser
• identifi era motståndarens sårbarheter samt skapa underlag för mål-

gruppsanalys18. 

Metod

Den metod som står till underrättelsetjänstens förfogande för att lösa Info 
Ops behov av underrättelser, kan beskrivas med utgångspunkt i den teo-
retiska modell som beskriver hur data, information och kunskap förädlas 
till underrättelser. Modellen kallas underrättelsecykeln, dess delar utgörs 
av planering, inhämtning, analys och delgivning.

Ledtiderna för strategiska underrättelser kan vara långa. Den operativa 
planeringen av informationsoperationer måste därför, när så är möjligt, 
tidigt inriktas på att ta fram egna underrättelsebehov och initiera dessa i 

17 Försvarsmakten, 2008, Försvarsmaktens Grundsyn Underrättelsetjänst 2008 (Grundsyn Und08). 
18 En detaljerad, systematisk analys av underrättelser för att välja ut målgrupper (Target Audiences) som kan 

underlätta lösandet av uppgiften.



57Informationsoperationer

linje organisationen för att säkerställa att strategiska underrättelser fi nns till-
gängliga i tid. Inriktning för förberedande och proaktiv planering är bl a 
den strategiska underrättelsetjänstens omvärldsbedömande, som uppdateras 
och kompletteras på årlig basis. Områdesunderlag bör arbetas fram i nära 
samarbete med personer som har en mycket god och aktuell erfarenhet av 
operationsområdet. Områdesunderlag för operationsområden (AOO, Area 
Of Operations) kan bl a omfatta historia, kultur, politik, internationella 
relationer, demografi  och informationsinfrastruktur.

I planeringsfasen tas underrättelsebehoven fram. Dessa kan komma från 
den av högre chef fastställda mållistan för Info Ops, vilken är en del av den 
samlade mållistan (JPTL, Joint Prioritized Target List). Primärt används 
den fastställda mållistan avseende Info Ops för underrättelseinhämtning 
och bearbetning. Inhämtning och bearbetning sker inledningsvis på den 
militärstrategiska nivån. Ansvaret kan tilldelas den operativa nivån vid höjd 
beredskap och vid behov.

Organisation och ledning

Våra insatsförband och staber i internationella insatser bedriver själv den 
taktiska och operativa underrättelsetjänsten i insatsområdet. Ansvaret för 
övergripande operativ och taktisk koordinering av hur underrättelseinhämt-
ningen bedrivs i våra insatsområden åligger J2. Den strategiska underrät-
telsetjänsten ansvarar för och genomför erforderlig koordinering, analys-
stöd och samverkan på strategisk nivå. 

För att säkerställa stöd i samband med internationella insatser kan olika ty-
per av strategiska underrättelseresurser samgrupperas med staber i insatsom-
rådet, t ex NIC (National Intelligence Cell), NILO (National Intelligence 
Liason Offi  cer) eller NIST (National Intelligence Support Team). För att 
säkerställa korta ledtider och därmed aktualiteten på slutprodukterna, för-
utsätter underrättelseproduktionen att samarbete och informationsutbyte 
måste vara gränsöverskridande till sin karaktär genom alla nivåer. Särskilt 
viktigt för Info Ops är koordinering och informationsutbyte som påverkar 
den operativa planeringen. Underrättelsetjänstens interna arbetssätt för att 
uppnå detta följer modellen de integrerade underrättelseprocesserna.

För att stödja våra insatsförband och staber i internationella insatser avse-
ende strategiska underrättelser nyttjas tillfälligt sammansatta enheter, varav 
de fi nns två typer: desk respektive arbetsgrupp. De organiseras och leds från 
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MUST och deras sammansättning anpassas till respektive insatsområde. 
Normalt ingår personal ur aktuella 2-sektionen, t ex J2. En desk upprät-
tas om MUST har grupperat strategiska underrättelseresurser i insatsom-
rådet, exempelvis en NIC, och därmed har ett funktionsledningsansvar. I 
annat fall benämns enheten arbetsgrupp. Den operativa nivån får på detta 
vis stöd under såväl planerings- som genomförandeskeden. 

Ett sätt att identifi era de lång- och kortsiktiga underrättelsebehoven är att 
tidigt tillsätta en beredning med olika funktioner representerade för att 
klarlägga ansvarsförhållanden.

För att ta fram underrättelsebehov för Info Ops kan J3 konstituera en In-
formation Operations Coordination Board (IOCB)19. IOCB säkerställer att 
informations- och underrättelsefl ödet från och inom HKV och underord-
nade staber är koherent och i överensstämmelse med beslut i stort och den 
strategiska planen för informationsoperationer. Ett fullständigt strategiskt/
operativt underrättelseunderlag kräver därmed ett stort mått av koordina-
tion och samarbete mellan fl era olika underrättelseaktörer och andra myn-
digheter. Ansvarsförhållanden regleras i MUST verksamhetsorder (MUST 
VO), Försvarsmaktens inriktning för underrättelse- och säkerhetstjänsten 
(FM INRI US) samt Försvarsmaktens Beredskapsorder (FM BerO).

Medel

Underrättelsedisciplinerna nedan visar på de olika metoder som används 
vid inhämtning. Disciplinerna fördelas på nio huvudkategorier enligt 
nedan:20 

• Akustiska underrättelser (ACINT, ACoustic INTelligence).
• Signalunderrättelser (SIGINT, SIGnal INTelligence).
• Bildunderrättelser (IMINT, IMagery INTelligence).
• Tekniska Underrättelser (TECHINT, TEChnical INTelligence).
• Signaturunderrättelser (MASINT, Measurement and Signature INTel-

ligence).
• Personbaserade underrättelse (HUMINT, HUMan INTelligence).
• Underrättelse från öppna källor (OSINT, Open Sources INTelli-

gence)

19 Se vidare Kap 5 punkt 5.3.3, IOCB (Information Operation Coordination Board). 
20 Underrättelsedisciplinerna och dess defi nitioner är hämtade från förhandsutgåvan av Försvarsmaktens 

underrättelsehandbok 2006, FM UndH Fu. 
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• Medicinska underrättelser (MEDINT, MEDical INTelligence).
• Dator- och nätverksbaserade underrättelser (CNI, Computer Network 

Intelligence, kan ibland även kallas för NETINT, NETwork INTelli-
gence)

3.2.2 Informationstjänst, INFO

Begreppet information täcker alla begrepp som används om en organisations 
kunskapsöverföring och attitydpåverkan internt och externt. När själva ar-
betsprocessen ska beskrivas används tre begrepp: information, kommuni-
kation och relation. Information är de strategiska21 budskap som ska leda 
till ökad kunskap. Kommunikation är processen av budskap som bygger 
på interaktivitet bland dem som deltar i processen och som ska leda till 
någon form av attityd eller förhållningssätt. Relation är målet – det vill 
säga ett ömsesidigt engagemang eller gemensamma åtaganden som ska 
leda till handling och resultat. Informationstjänsten är nära relaterad till 
andra informationsaktiviteter och har en viktig del vid implementeringen 
av informationsstrategin. Det är därför viktigt att informationstjänsten ko-
ordineras med andra informationsaktiviteter för att garantera att budskap 
som levereras är konsistenta och verkar för övergripande eff ektivitet och 
trovärdighet vid militära aktiviteter. 

Defi nition

Informationstjänst är planerad kommunikation och fyller en viktig 
funktion i varje företag, myndighet, institution, organisation och 
förening. Informationstjänsten förvaltar och utvecklar organisatio-
nens förtroendekapital och skapar därmed handlingsutrymme för 
pågående och planerad verksamhet.

Mål

Informationstjänsten i ett missionsområde syftar främst till att stödja chefen 
med dennes kommunikation internt och mot media. Det är det primära 
sättet att nå ut till allmänheten och ska därför ha hög prioritet. Massme-
dierna har i sin roll som informationskanal, opinionsbildare och granskare 
ett avgörande infl ytande på vilken bild omvärlden har av förbandet och 
dess verksamhet.

21 Begreppet ”strategiska” ska i det här sammanhanget läsas som ”centrala”, ”övergripande” eller ”långsiktiga”. Det 
har alltså inget att göra med den gängse militära defi nitionen av begreppet.
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Målet med informationstjänsten i ett missionsområde är att informera ut-
valda målgrupper i en för operationen gynnsam riktning.

Metod

Det fi nns tre olika kategorier av informationstjänst:

• Interninformation är information riktad till egen personal med anhö-
riga.

• Externinformation avser information riktad till målgrupper utanför den 
egna organisationen22.

• Presstjänst som utgör en del av externinformationen svarar för kontakter 
med press, radio och TV samt ger underlag för publicering av artiklar, 
presskonferenser, pressorienteringar, pressmeddelande och massmedie-
bevakning.

Det upprättas alltid en plan för informationstjänsten som ger utrymme och 
har beredskap för oförutsedda händelser, internt eller i omvärlden. Planen 
ska alltid innehålla mål för kommunikationen, målgrupper, budskap, me-
tod och strategival och en aktivitetsplan. Den strategiska inriktningen är 
källan för de budskap som förmedlas. Förutom detta baseras budskapen 
också på fakta om förbandets kompetens, förmåga och resultat.

All kommunikation sker på mottagarens villkor. Man måste därför vara 
lyhörd för målgruppernas kunskaper, attityder och prioriteringar, samti-
digt som man värnar om det egna förbandets integritet. Det sker genom 
att man i all kommunikation ständigt återkopplar till de egna budskapen 
och värderingarna. Budskapen måste göras kända internt såväl som externt 
för att målen ska kunna uppnås.

För att nå kommunikativa mål och få genomslag för organisationens bud-
skap måste kommunikationen samordnas med övrig verksamhet och i möj-
ligaste mån integreras. En enskild aktivitet har ofta en begränsad eff ekt. 
Det är genom att kombinera olika aktiviteter och kanaler som kommuni-
kationen kan bli slagkraftig och framgångsrik. De vanligaste kanalerna, t ex 
Internet, trycksaker, media eller olika möten, har alla sina starka och svaga 
sidor. Utgångspunkten för integrerad kommunikation är att varje kanal 
ska användas till det som den är bra på och det gäller att hitta de slagkraf-
tigaste kombinationerna för varje situation.

22 Vid en händelse att det fi nns psyops-resurser i förbandet hanteras extern kommunikation mot målgrupper i ett 
missionsområde av dem.
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För att följa upp och utvärdera informationstjänsten görs regelbundet un-
dersökningar för att mäta utfallet av en aktivitet eller för att undersöka 
målgruppens bild av förbandet. Det innebär att det inte alltid är kommu-
nikationen i sig som utvärderas, utan den verksamhet som kommunika-
tionen ska stödja.

För att kunna bedriva en eff ektiv informationsverksamhet krävs också en 
god medie- och omvärldsbevakning. Den gör det möjligt att snabbt få 
grepp om oförutsedda händelser och ger underlag för den planerade och 
långsiktiga verksamheten. 

Informationstjänst beskrivs i en bilaga till operationsplanen (annex X),
exempel fi nns i bilaga 7.

Medel

Informationstjänsten under en operation genomförs vanligen av en press- 
och informationsoffi  cer (PIO, Public Information Offi  cer). Medel för in-
formationstjänsten är de kanaler som fi nns disponibla. Nedan listas de 
vanligaste kanalerna.

• Media (mediakommunikation, dvs presskonferenser, pressmeddelan-
den, mediaservice, pressbilder, pressmöten, artiklar etc.)

• Internet
• Intranät
• Trycksaker (egna tidningar, broschyrer etc).
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Jämförelse mellan psyops och informationstjänst

Informationstjänst och psyops kan uppfattas ha en stark koppling till var-
andra. Båda kommunicerar budskap till målgrupper, men psyops riktas 
vanligen mot en särskild utvald målgrupp inom operationsområdet och 
får inte riktas mot egna styrkor eller hemmaopinion. Informationstjänsten 
kommunicerar internt och med media. 

Informationstjänst och psyops sprider informationen genom lämpliga me-
dier, t ex radio och tidningar. Försvarsmaktens informationstjänst planerar 
vad som ska kommuniceras när med massmedierna. När och vad mass-
medierna sedan publicerar har inte Försvarsmakten kontroll över. Inom 
psyops är strävan att disponera egna exklusiva resurser för hela kedjan från 
analys av målgrupper till spridningen av enskilda budskap. Det är dock 
vanligt att civila resurser, t ex lokala radiostationer, anlitas genom upp-
handling av sändningstid. Inom psyops är det personliga samtalet med 
nyckelpersoner i en målgrupp ett viktigt inslag för att säkerställa att ett 
visst budskap når fram. 

Psyops och informationstjänst ska ha klara och tydliga gränser vad avser 
ansvarsområden inom en missions externa kommunikation. Psyops och 
Informationstjänsten måste dock ha ett nära samarbete, men presstjäns-
ten får under inga villkor ses som en del av psyops, oaktat att funktionerna 
ibland kommunicerar med exakt samma budskap. 

Det är viktigt att sända budskap från psyops respektive informationstjäns-
ten inte är motstridiga. Detta koordineras genom en överordnad strategi 
vad avser information samt ett tydligt ledarskap inom en mission/opera-
tion. För såväl informationstjänst som psyops är OPSEC ett naturligt in-
slag. I kontakter med media eller annan spridning av information får inte 
information som är kritisk för operationens framgång delges. Personal som 
arbetar med informationstjänst måste under genomförandet av en opera-
tion ha en nära kontakt med de som planerar informationsoperationer för 
att undvika att kritisk information sprids genom massmedia.

Genom en tydlig koordinering med informationstjänsten kommer synergi-
eff ekter att nås som gagnar hela operationen.
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Bild 4. Psyops och informationstjänst i ett internationellt operationsområde.

Bild 4 beskriver extern kommunikation och visar på exempel på gränsdrag-
ningen mellan psyops och informationstjänsten. Gränserna kan skifta och 
bli diff usa beroende på vilken typ av operation det är fråga om. Skillna-
derna mellan informationstjänsten och psyops kan ibland uppfattas bara 
genom skillnader i val av kanal och avsändare. Ett nära och synligt samar-
bete skulle kunna förstöra informationstjänstens trovärdighet och därmed 
verkansmöjligheter.

3.2.3 Civil-militär samverkan, CIMIC

I och med NATOs ökade engagemang och roll i krishanteringsoperationer 
under 1990-talet har civil-militär samverkan, som ett viktigt stöd för den 
militäre chefen vid genomförandet av den militära operationen, fått ett 
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större genomslag. Insikten om betydelsen av de civila aktörerna och deras 
förhållanden för genomförandet av militära operationer för krishantering 
har ökat. Därmed ökar även behovet av att beakta och genom samverkan 
påverka civila aktörer vid den militära planläggningen och genomföran-
det. I den militära krishanteringsstyrkans stab är detta ett ansvar för dess 
CIMIC-funktion, J9. 

Defi nition

CIMIC är verksamhet som garanterar genomförandet av den civil-
militära samverkan. Inom ramen för de övergripande krishanterings-
målen syftar CIMIC till att underlätta genomförandet av den militära 
insatsen. På motsvarande sätt underlättas den civila insatsen genom 
samverkan och samordning med de militära förbanden.

Mål

CIMIC är en funktion som stödjer den militära operationen genom att 
planlägga och koordinera verksamheten inom ramen för den militära che-
fens uppgift. CIMIC stödjer chefen för en operation genom att svara för 
kontakt med och information om det civila samhället i operationsområ-
det. Målet är att samarbetet med civilbefolkningen fungerar, vilket är en 
grundförutsättning för att en operation blir framgångsrik.

Metod

• Civil-militär samordning (CML, Civil-Military Liaison) omfattar för-
bindelserna och samarbetet mellan militära förband och civila myn-
digheter, samarbetet med olika aktörer, organisationer samt med civil-
befolkningen i det område där styrkan sätts in eller planläggs att sättas 
in. Information från CML är viktigt underlag för Info Ops.

 Civil-militärt samverkansarbete genomförs på bred front under alla fa-
ser i en konfl ikt.

• Stöd till samhället (SCE, Support to the Civil Environment) omfattar allt 
stöd från militära enheter till civila myndigheter, aktörer, organisatio-
ner och civilbefolkning.

• Stöd till den militära enheten (STF, Support To the Force) omfattar stöd 
av civila resurser till den militära operationen.
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Medel

CIMIC bidrar till att samla in och analysera information om det civila sam-
hället. CIMIC funktionen, J9, ska förse befälhavaren och Info Ops med 
information om aktörer i det civila samhället i operationsområdet.

CIMIC har sex funktionsområden:

• Kommunikation är en viktig hörnpelare i allt samarbete. Ett sätt att eta-
blera kontakt med befolkningen är att inledningsvis upprätta CIMIC 
Centras där befolkningen lätt kan komma i kontakt med representan-
ter för CIMIC .

• Utbyte av information, CIMIC funktionen bidrar med information om 
den civila befolkningen, IO´s (International Organizations), GO´s (Go-
vernmental Organizations) och NGO´s (Non Governmental Organi-
zations), för att underlätta planläggningen av den militära operationen. 
CIMIC förser också lokalbefolkningen med information om den mili-
tära styrkans avsikter och aktiviteter för att underlätta operationen.

• Koordinering av aktiviteter mellan den militära styrkan och civila aktö-
rer i operationsområdet.

• Avtal (Agreement), CIMIC sluter avtal med civila företag och aktörer i 
samhället för att underlätta den militära operationen.

• Bedömningar, CIMIC förser Info Ops med bedömningar för att klar-
lägga situationen på den civila området.

• Aktiviteter, CIMIC genomför normalt aktiviteter som stöd för att åter-
skapa ett civilt samhälle. Detta kan vara återfl yttningsprogram av fl yk-
tingar där UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) 
normalt är en viktig aktör.

Jämförelse mellan CIMIC och Informationstjänst

Det fi nns likheter mellan CIMIC och Informationstjänst, båda hanterar 
information som rör den pågående operationen. Skillnaden ligger i rollen 
och därmed även arbetssättet, de utgör kommunicerande kärl och är be-
roende av varandra. 

Den mediastrategi som utarbetas av informationstjänsten i samarbete med 
övriga staben måste vara välkänd av CIMIC och andra funktioner som har 
kontakt med olika målgrupper. Detta är viktigt om man ska kunna nå ut 
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med samma budskap i syfte att informera och på samma gång ”forma” mål-
gruppens syn på den fredsbevarande insatsen och dess uppgift.

CIMIC bidrar med underlag till informationstjänsten avseende lämpliga 
hjälp- och stödinsatser att bevaka. Sådana kan exempelvis vara väg- och 
broreparationer, el- och teleledningar, reparationer av vattenpumpar, sko-
lor, sjukhus som gagnar alla i lokalbefolkningen och som kan ge en mycket 
positiv bild av våra egna styrkor. CIMIC-sektionen och Info Ops-cellen 
samarbetar för att kunna stötta varandra med information om vad som 
planeras och genomförs avseende hjälp- och stödinsatser. 

Vid sidan om sin ordinarie verksamhet, bör CIMIC vara involverad i pla-
nering och genomförande av informationskampanjer, såväl som det dag-
liga arbetet med hantering samt analys av information i en insats. CIMIC 
ger möjlighet till att information snabbt kan spridas (inhämtas) på sam-
verkansmöten med lokalbefolkningen, myndighetspersoner samt interna-
tionella hjälp- och biståndsarbetare.

Såväl inom CIMIC, som inom informationstjänsten, strävar man efter att 
information från den militära styrkan ska vara öppen, rak och saklig i sin 
kommunikation, för att lättare kunna bemöta och hindra desinformation 
samt propaganda som är riktad mot den egna styrkan.

3.3 Exempel på verkansmedlens inbördes stöd 
 och motverkan
Då verkansmedlen sällan eller aldrig används separat utan integrerat i en 
operation innebär det att synergieff ekter uppstår då två eller fl era verkans-
medel agerar mot samma mål eller uppgift. På motsvarande sätt kan oko-
ordinerade verkansmedel även motverka varandra, varför det är viktigt att 
vara beredd på de eff ekter, positiva förstärkande eller negativa försvagande, 
som kan uppstå under en operation. Genom att vara förberedd på negativa 
konsekvenser kan dessa mildras eller elimineras. 
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Här följer några exempel:

3.3.1 Stöd

• Psyops stödjer OPSEC genom att minska motståndet och inblandning-
en från civilbefolkningen

• Tk stödjer psyops genom att sända budskap på motståndarens eget 
nät.

• Tk stödjer psyops genom att störa ut mottagningen av motståndarens 
rundradiosändningar.

3.3.2 Motverkan

• CNO kan begränsa möjligheten att få ut rätt psyposbudskap till mot-
tagaren.

• Fysisk bekämpning av ett mål kan innebära att man tappar viktiga in-
formationskällor.

• OPSEC kan medföra begränsningar i utvecklingen av psyops-teman.
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KAPITEL 4

Planering av en 
operation med 
informationsoperationer

Som stöd till framtagning av nedanstående kapitel har främst NATOs 
doktrin för informationsoperationer, AJP-3.10, använts. I Försvarsmakten 
används NATO OPP (Operational Planning Process) som metod för be-
dömande samt verktyget GOP (Guidlines for Operational Planning) som 
stöd för den operativa planeringen. 

Den verksamhet som enligt GOP ska genomföras är omfattande och den 
volym av personal som krävs för detta är baserad på en högintensivkon-
fl ikt. Det innebär att både verksamhet och personalresurser måste anpassas 
till varje typ av mission. Detta gäller under såväl planering, genomförande 
som utvärdering. Därför är kommande beskrivningar av åtgärder främst 
att betrakta som riktlinjer eller checklistor och kräver en prioritering av de 
åtgärder som kan genomföras. 
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Prioriteringen påverkas bl a av:

• Tillgänglig personal för planeringen (genomförandet och utvärdering-
en).

• Möjlighet att direkt underställd chef (DUC) deltar i och understödjer 
planeringen i en större omfattning än i NATO.

• Tid till förfogande innan operationen ska inledas. Möjligheten till 
 parallellplanering ska övervägas för att spara tid.

• Typ av operation23 som ska genomföras.
• Resurser som fi nns tillgängliga under operationen.
Utifrån ovanstående bedömning kan prioriteringen innebära att vissa punk-
ter stryks eller inte genomarbetas fullt ut. Den nedan beskrivna processen 
utgår ifrån en planeringssituation med gott om tid till förfogande för att 
genomföra planeringen.

4.1 Allmänt kring planering inför en operation
Informationsoperationer är en naturlig och nödvändig del i militär verk-
samhet på alla ledningsnivåer, från militärstrategisk till taktisk och i prin-
cip oavsett operationstyp. Därför är det avgörande att stabsmedlemmar 
som jobbar med Info Ops är med i den operativa planeringen redan från 
första början. Den planering som genomförs ska stödja chefens beslut i 
stort (BIS), riktlinjer och önskade slutläge. Info Ops-personal ska ingå som 
medlemmar i chefens närmaste planeringsgrupp samt andra arbetsgrupper 
som bidrar till planeringen och därmed också underlag till målbekämp-
ningsprocessen. Ett bedömande av uppgiften ur perspektivet Info Ops bör 
genomföras för att utgöra ett stöd till kommande planering.

Planen för att genomföra informationsoperationer kan utvecklas paral-
lellt på olika ledningsnivåer beroende på vilken typ av operation som ska 
genomföras och vilka målsättningar som operationen ska uppnå. Det är 
nödvändigt att Info Ops fi nns med integrerat i planeringen från början så 
att Info Ops inte blir en separat operation eller något som planeras in ef-
terhand. Särskilt viktigt är delaktighet vid värdering av avgörande punkter 
(DP, Decisive Point) och tyngdpunkt (CoG, Center of Gravity). Lika vik-
tigt är det att Info Ops behov av underrättelser tidigt framställs till chefen 

23 Fredsframtvingande, fredsbevarande, specialoperation etc.
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för fastställande samt prioritering och därefter tillförs underrättelsesektio-
nens inhämtandeplan som underrättelsebehov (prioriterade underrättelse-
behov PIR, Priority Intelligence Requirements samt underrättelsebehov 
IR, Intelligence Requirements).

Det är avgörande att Info Ops-personal bibehåller ett holistiskt synsätt 
(”helikopterperspektiv”) under den operativa planeringen för att kunna 
förutse hur olika delar av operationen kan påverka genomförandet av in-
formationsoperationer. Detta arbete innebär en hel del samordning och 
koordinering med andra stabsmedlemmar och är dessutom tidskrävande. 

Vissa informationsoperationer som riktar sig mot beslutsfattare är till sin 
natur att betrakta som särskilt känsliga och kräver särskild hantering av 
OPSEC. Det bör övervägas om sådan planering ska genomföras inom en 
begränsad del av den operativa bedömandegruppen (OPG, Operational 
Planning Group). Föredragningar av sådan planering måste ske sektione-
rat från övriga redovisningar och dokumentationen ska ha en begränsad 
spridning.
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4.2 Sammanfattning av planering inför 
 en operation
Info Ops kommer under olika typer av operationer att ha olika betydelse 
för operationens utgång. Oavsett i vilken omfattning Info Ops kommer att 
vara integrerat i operationen ska personal med kompetens avseende Info 
Ops vara delaktig i samtliga steg i planeringen, se bilaga 11 för en sam-
manfattning av planeringsaktiviteter samt resultat i varje steg.

Steg 1 Initiering av operationen
 I vilken omfattning Info Ops kommer att vara en del av operatio-

nen, vilka omedelbara underrättelser det fi nns behov av samt vil-
ken personal som ska eller kan sammankallas för att stödja plane-
ringen av operationen.

Steg 2 Orientering
 Vilka verkansmedel som kommer att vara tillgängliga under ope-

rationen. Vilka eff ekter som är möjliga att uppnå med Info Ops 
samt hur dessa ska kunna mätas.

Steg 3 Utveckling av koncept för operationen
 Utveckla olika handlingsalternativ avseende hur informations-

operationer ska användas i dessa, delta i alternativjämförelse samt 
utveckla CONOPS (Concept of Operation).

Steg 4 Utveckling av operationsplanen
 Utveckling av operationsplanen avseende bilaga O Info Ops (se 

bilaga 1), L psyops (se bilaga 4) och P Telekrig (se bilaga 5). Koor-
dinering av dessa med övriga delar av operationsplanen. Utveckla 
eventuella SUPLAN (Supporting Plan) för särskilt känsliga ope-
rationer såsom CNO (se bilaga 6), vilseledning etc.

Steg 5 Granskning av planen
 Kontroll av att de förutsättningar som var ingångsvärden för pla-

neringen av informationsoperationer fortfarande är gällande.
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4.3 Steg 1: Initiering

4.3.1 Allmänt

Ingångsvärdet till initieringen av en operation är direktivet som kommer 
från den strategiska nivån, i dialog med den militärstrategiska nivån. Det 
sker genom att den militärstrategiska nivån inledningsvis utvecklar ett SMA 
(Strategic Military Assessment) på möjliga militära optioner med avseende 
på det uppkomna politiska problemet. SMA utvecklas därefter av den po-
litiska nivån till ett s k initieringsdirektiv (ID) som ges till den militärstra-
tegiska nivån. Där arbetas underlaget igenom enligt steg 1 och 2 i GOP, 
vilket resulterar i ett HCPG (Higher Commanders Planning Guidance) 
till den operativa ledningsnivån.

Syftet med initieringsfasen är i stort att kontrollera att uppdraget är kom-
plett, klarlägga geografi skt område, klarlägga strategiska målsättningar och 
starta den operativa/taktiska planeringsprocessen.

Under initieringen ska en första värdering av möjligheten till eller behovet 
av vilseledning göras. Oavsett typ av operation ska även behovet av OPSEC 
värderas. Bedöms möjligheterna till vilseledning som goda ska det tidigt 
avdelas en mindre grupp som inleder en parallellplanering av denna. En 
sådan planering omgärdas av en mycket hög grad av OPSEC.

Resultatet av initieringen av den operativa planeringen är att formera be-
dömandegruppen, ge eventuella förberedande order till DUC, kontrollera 
initieringsdirektivet och ta fram eventuella kompletterande frågor till den 
strategiska nivån.

4.3.2 Granskning av initieringsdirektivet

Då initieringsdirektivet når staben ska detta granskas och analyseras. Det 
är avgörande för utvecklingen av såväl planeringen som för operationen 
som helhet, att Info Ops-sektionen fi nns respresenterad i den operativa 
planeringsgruppen (OPG) redan i initieringsfasen. 

Särskilda områden för Info Ops-sektionen att fokusera på i detta skede 
är:

• Ta emot ID och delta i uppstartsmöten inom staben.
• Göra en första värdering utifrån ID av omfattningen av informations-

operationer under den kommande operationen. Värdera översiktligt 
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tidsförhållanden och vilka verkansmedel som det fi nns möjlighet att nå 
eff ekt med. Värderingen omfattar en jämförelse mellan tid, verkansme-
del samt, i samverkan med underrättelsesektionen, tillgängligheten på 
underrättelseresurser.

• Inventera behov av personal samt organisera och kalla på personal som 
ska vara delaktiga i IOCB. Här kan det fi nnas behov av att vända sig till 
förbandsnivån för att få tillgång till personal med bred och rätt kom-
petens.

• Avdela Info Ops personal till Joint Intelligence Preparation of the Batt-
lespace (JIPB), om den inte är slutförd. Metoden JIPB är en systematisk 
och iterativ process i tre steg som ger underlag för operativ chefs plane-
ring och beslut. Vidare stödjer resultatet av JIPB underställda chefer, in-
formationsoperationer, targeting, Force Protection, underrättelseopera-
tioner och rent allmänt operationens genomförande m m24. Med denna 
process skapas underlag för att planera och genomföra verksamhet för 
dem som ansvarar för operativ planering av informations operationer. 

• Avdela resurser ur Info Ops-sektionen för att delta i stabens gemen-
samma möten och aktiviteter såsom målbekämpningsmöten (JTWG, 
Joint Targeting Working Group) eller DUC planeringsmöten. 

• Värdera operationsområdet översiktligt i syfte att kunna börja inventera 
vilka behov av specialistkompetenser, civila eller militära, som kommer 
att uppstå. Rekrytera om nödvändigt personal, civil eller militär, med 
kännedom om lokala förutsättningar.

• Inventera behov av information för uppdragsanalysen och utveckling 
av handlingsalternativ utifrån ID. Identifi era vilken information som 
är tillgänglig respektive måste inhämtas med andra resurser.

• Påbörja planering av och granska redan utformade insatsregler (ROE, 
Rules Of Engagement).

• Identifi era behov av underrättelser och information för de olika ver-
kansmedel som används av informationsoperationer. Vissa av dessa be-
hov kan utgöra Chefens kritiska underrättelse- och informationsbehov 
(CCIR, Commander’s Critical Information Requirements) och består 
av:

 1. Prioriterade underrättelsebehov (PIR).

24 Fm UndH, 2006.
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 2. Känslig information om egna styrkor som inte ska komma till mot-
ståndarens kännedom (EEFI, Essential Elements of Friendly Infor-
mation).

 3. Behov av information om egna styrkor som är vital för möjlighe-
ten att lösa uppgiften (FFIR, Friendly Forces Information Require-
ments).

 Det är redan nu avgörande att beakta de långa ledtiderna för vissa av 
de underrättelse- och informationsbehov som är nödvändiga för Info 
Ops. Att identifi era dessa behov sker återkommande under hela plane-
ringsprocessen. För att genomföra planeringen kommer det tidigt fi nnas 
ett behov av underrättelser, vilket kommer att medföra att underlaget 
har osäkerheter. Kvaliteten på underlaget måste värderas och sakriktig-
heten uppges av den som levererar underrättelsen. Leveransen ska vara 
kontinuerlig och uppdateras efterhand som underlaget blir bättre.

• Delta i utvecklingen av ISTAR som en process i staben med olika ak-
törer som syftar till att klara ut vilka behov och aktörer som fi nns ur 
perspektivet Info Ops och vem som ska ansvara för produktion av un-
derlaget. Exempel på aktörer kan vara IT-försvarsförband, Telekrig och 
psyops.

• Delge underlag och rekommendationer avseende behov av åtgärder från 
andra strategiska maktmedel som behöver vidtas inom verksamheten 
för Info Ops. Exempelvis åtgärder som bör vidtas på diplomatisk nivå 
eller uttalande av UD i en viss fråga (vid presskonferens eller i FN etc). 
Underlaget och rekommendationerna utgör grunden för dialog med 
den strategiska nivån för att skapa förutsättningar för den operativa 
verksamheten.

• Identifi era och vidta omedelbara åtgärder. Exempelvis ge förberedande 
order till ett förband eller DUC.

• Följa upp att analys av behovet avseende OPSEC genomförs inför det 
fortsatta arbetet.

• Lämna förslag på nya eller förändringar i befi ntliga insatsregler (ROE) 
för verkansmedel som hör till Info Ops.

• Identifi era vilket planeringsstöd som behövs för att genomföra plane-
ringen. Stödet omfattar främst stabspersonal men även handräckning 
och tillgången på IT-stöd under planeringen.
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4.4 Steg 2: Orientering

4.4.1 Allmänt

Ingångsvärdet till orienteringsfasen utgörs av det granskade och eventuellt 
kompletterade initieringsdirektivet.

Syftet med orienteringsfasen är att fastställa uppdraget för operationen för 
att kunna besluta om chefens målsättningar och uppgifter samt för att för-
bereda riktlinjer för DUC. 

Resultatet av orienteringsfasen är en föredragning avseende uppdraget 
för chefen för operationen (MAB, Mission Analysis Brief ). Denna före-
dragning kompletteras med Chefens riktlinjer för den fortsatta planeringen 
(Commander’s Planning Guidance, CPG). Chefens riktlinjer bör omfatta 
ett utkast på BIS (Commander’s initial intent) och ett förslag till operativ 
design (operational design).

4.4.2 Uppdragsanalys

Info Ops-sektionen fokuserar särskilt på följande:

• Identifi era vad uttryckta (specifi ed) och underförstådda (implied) upp-
gifter innebär för Info Ops.

• Identifi era vad antaganden, begränsande eller tvingande förutsättningar 
(constraints/restraints) innebär för Info Ops.

• Påbörja arbetet med att defi niera vilka eff ekter som ska uppnås samt 
hur de ska värderas. Till detta ska det klargöras vilka indikatorer som 
kan användas för denna värdering. Dessa ska vara mätbara och be-
nämns Measure of Eff ectiveness (MOE)och Measure Of Performance 
(MOP)25.

• Analysera vilka verkansmedel för Info Ops som fi nns tillgängliga, vilka 
som behövs samt vilka bemyndiganden som krävs för att få disponera 
dessa.

• Identifi era relevanta fysiska, informativa och kognitiva förutsättning-
ar som kan ha inverkan på operationen. Detta ska göras för såväl egna 
som för allierade, neutrala och tredje part. Denna punkt är omfattande 
varför det är troligt att en prioritering måste göras avseende vad som är 
möjligt att genomföra. 

25 Se vidare kap 6 Utvärdering.
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• Beakta telekrigsaspekten inom operationsområdet så att inte egen verk-
samhet kommer begränsas av bristande samordning inom det elektro-
magnetiska spektrumet, t ex organisering av EWCC.

• Utveckla och komplettera tidigare framtagna CCIR.
• Delta i arbetet med att identifi era motståndares och egen tyngdpunkt 

(CoG) och möjliga avgörande punkter (DP) med perspektivet Info 
Ops.

 1. Fastställ hur Info Ops kan användas för att påverka motståndarens 
tyngdpunkt.

 2. Fastställ hur Info Ops kan användas för att skydda egna och allie-
rades styrkors tyngdpunkt.

 3. Ge förslag på förmågor/eff ekter som Info Ops kan bidra med under 
slutet av steg 2 (Initial Force Estimate). Underlag till detta arbete 
är den preliminära förmågebehov som bör framgå av Higher Com-
manders Planning Guidance.

4.4.3 Chefens riktlinjer för planering

Vid presentationen av uppdragsanalysen presenterar chefen sina riktlinjer 
för staben. Exempel på riktlinjer som chefen för operationen kan ge är:

• Vilka åtgärder som ska vidtas avseende operativ vilseledning samt hur 
planeringen avseende vilseledning ska hanteras i staben.

• Vilken grad av OPSEC ska gälla för olika delar i operationen såsom 
vilseledning, insatser med olika förbandstyper, m m.

• Hur resurser som är kritiska för underrättelseinhämtning eller Info Ops 
ska disponeras, t ex Tk.

Info Ops-sektionen fokuserar särskilt på att analysera givna riktlinjer inför 
kommande planering och utveckling av handlingsalternativ (COA, Cour-
ses Of Action) i steg 3 för Info Ops.
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4.5 Steg 3: Utveckling av konceptet för 
 operationen

4.5.1 Allmänt

Ingångsvärdena till utveckling av konceptet för operationen är chefens 
riktlinjer för fortsatt planering (CPG), ett första utkast till beslut i stort 
(Cdr’s initial intent) och underlaget från egna staben. Genom att man ge-
nomför funktionsanalys (staff  analysis) vilket innebär att utarbetat CPG 
går ut på bredden i staben, även utanför JOPG som hittills varit de enda 
som hanterat underlaget kompletteras detta för utveckling av CONOPS. 
Stabens (resp J) uppgift är att ta fram faktorer ur sin respektive funktion 
som bör vara ingångsvärden för nästa moment nedan, dvs utveckling av 
COA. Här tas faktorer fram vilka antingen ska ingå i varje COA eller  lösas 
ut på alternativa sätt.

Syftet är att förfi na utkastet till BIS, utveckla detaljerade handlingsalter-
nativ, föredra alternativen för chefen som väljer ett alternativ och utveckla 
det operativa konceptet av det valda alternativet.

Resultatet blir ett utvecklat koncept för operationens genomförande (CO-
NOPS).

4.5.2  Utveckla handlingsalternativ (COA)

Under utveckling av konceptet utarbetar staben ett fl ertal handlingsalter-
nativ. Under detta arbete bidrar Info Ops-sektionen med att: 

• Repetera och granska uppdragsanalysen och de riktlinjer som chefen 
gett.

• Utveckla alternativ för Info Ops som stödjer de olika handlingsalterna-
tivens operativa idé genom att

 – påverka motståndarens vilja
 – påverka motståndarens möjligheter att inhämta underlag för beslut, 

genomföra beslut, delge fattade beslut, m m
 – skydda egna lednings- och informationssystem samt egen informa-

tionsinhämtning.
 – börja planera koordineringen av de verkansmedel som ska ingå i 

operationen.
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Följande ska analyseras med särskild noggrannhet vid framtagande av 
handlingsalternativ:

• Vilka verkansmedel som kommer att verka självständigt respektive ko-
ordinerat.

• Koordinera insatsregler (ROE) för varje åtgärd med Info Ops efter hand 
som det blir klart vad som ska göras.

• Analysera, redovisa och förorda olika lösningar för egen ledning.
• Testa varje handlingsalternativ (COA) avseende giltigheten ur ett Info 

Ops-perspektiv.
• Ge underlag för att utveckla de olika handlingsalternativen ur perspek-

tivet Info Ops.

4.5.3 Alternativjämförelse

Inför alternativjämförelsen kan urvalsfaktorer som ska användas hämtas 
från

• chefens beslut i stort 
• chefens prioriteringar
• givet uppdrag
• motståndarens förmågor
• operationsområdet
• tillgängliga styrkor
• tillgänglig tid
• politiska hänsynstaganden.

Vid alternativjämförelsen kan krigsspel användas. Vid krigsspel bidrar Info 
Ops-sektionen med att 

• jämföra samtliga handlingsalternativ avseende behovet av resurser i för-
hållande till tillgängliga verkansmedel för Info Ops

• rekommendera förändringar avseende resurser för Info Ops
• identifi era egna och motståndarens högvärdiga mål i informationsare-

nan
• identifi era speciella uppgifter för DUC som använder verkansmedel för 

Info Ops
• analysera förutsättningar för ledning av operationen
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• fastställa beslutstidpunkter för Info Ops
• identifi era tillfällen då operativ samordning behövs samt då operativa 

resurser som ska understödja DUC bör utnyttjas
• värdera särskilt vid vilka tillfällen insatser med vilseledning kan vara 

framgångsrika, nödvändiga eller oönskade.
• prioritera och förorda handlingsalternativ utifrån perspektivet Info Ops 

som stödjer operationens genomförande på bästa sätt. 

4.5.4 Utveckling av CONOPS

Det valda handlingsalternativet utvecklas och kompletteras till ett kon-
cept för operationens genomförande (CONOPS). Under detta arbete ut-
vecklar Info Ops-sektionen inriktningen av bilaga O vilket omfattar BIS 
och riktlinjer för genomförande av informationsoperationer, se bilaga 1. 
Detta utgör dessutom riktlinjerena för utformningen av bilaga L och P, se 
bilaga 4 och 5.

De handlingsalternativ som inte utvecklas till ett CONOPS ska ur per-
spektivet Info Ops värderas i syfte att avgöra om det är möjligt att utnyttja 
eller utveckla dessa alternativ till vilseledning. Denna planering ska utgå 
från en värdering av vilket handlingsalternativ som en motståndare eller 
aktör bedömer som vårt troligaste eller farligaste alternativ. En sådan vär-
dering måste ske i samverkan med 2-funktionen. Vid planering av en vilse-
ledning är det avgörande med en noggrann planering av OPSEC för att 
vilseledningen inte ska bli en för stor risktagning. 
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4.6 Steg 4: Utveckling av operationsplanen

4.6.1 Allmänt

Ingångsvärdet till utveckling av planen är det utvecklade konceptet för ope-
rationen (CONOPS).

Syftet är att utveckla konceptet för operationen till en färdig order med 
samtliga bilagor som ska ingå i ordern.

Resultatet blir en operationsplan (OPLAN, Operation Plan) med bilagor 
samt eventuella stödjande planer (SUPLAN). En stödjande plan är en plan 
som antingen är alltför omfattande eller alltför känslig ur sekretessynpunkt 
för att passa in i en bilaga. Exempel på SUPLANS är

Plan för underrättelseinhämtning
Planer för operationer med specialförband
Planer för insatser med CNO
Planer för vilseledning.

4.6.2 Utveckla och koordinera operationsplanen

Utifrån valt handlingsalternativ utvecklas operationsplanen. Större delen 
av det underlag som behövs har redan tagits fram under genomfört bedö-
mande i steg 1-3 av planeringen. 

Bilaga O (Info Ops), L (Psyops) och P (Telekrig) reglerar detaljer för ge-
nomförande av operationen, se bilaga 1, 4 och 5. Bilaga O är den styran-
de av dessa tre bilagor och påverkar naturligtvis även andra bilagor. Bilaga 
O beskriver hur förmågor, metoder och funktioner samordnas i syfte att 
uppnå målsättningarna för informationsoperationer kopplat till faserna i 
huvuddokumentet. Detta återfi nns normalt i en målsättningsmatris som 
utgör underbilaga till Bilaga O (bilaga 2 i detta dokument). 

•
•
•
•
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I målsättningsmatrisen kan man utläsa mål för Info Ops kopplat till opera-
tiva mål, avgörande punkter (DP) samt önskad eff ekt hos given målgrupp. 
Där kan även utläsas vem som ska lösa uppgiften och hur eff ekten ska vara 
möjlig att mäta. Denna underbilaga utgör grunden för genomförandet av 
informationsoperationer och kan betraktas som det främsta bidraget till 
genomförandet av Info Ops. Underlaget utgör därmed styrdokument för 
huvuddokument och samtliga bilagor. 

Den andra matrisen är synkroniseringsmatrisen. Denna redogör för hur 
olika insatser enligt målsättningsmatrisen samordnas i tid i förhållande till 
varandra, se bilaga 3. 

Målsättningsmatrisen upprättas under planeringen av operationen. Syn-
kroniseringsmatrisen upprättas då olika målsättningar enligt målsättnings-
matrisen ska uppnås under genomförandet.
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4.7 Steg 5: Granskning av planen

4.7.1 Allmänt

Ingångsvärdet till granskning av planen är den aktuella operationsplanen.

Syftet är att granska planen så att den är giltig inför ett genomförande av 
operationen.

Resultatet blir en eventuellt reviderad operationsplan (OPLAN) med bila-
gor samt eventuella stödjande planer (SUPLANS). 

Granskning av operationsplanen kan ske under tre olika förutsättningar:

• Kontinuerlig granskning att utvecklingen av operationen sker enligt 
planläggningen, s k Progress rewiew.

• Kontroll av att förutsättningarna för operationsplanen fortfarande är 
aktuella, s k Periodic Review

• Utveckling av en omfallsplanering till en operationsplan.26 

4.7.2 Utvärdering av fastställd plan

Vid en utvärdering av en fastställd plan kontrolleras att de förutsättningar 
som varit ingångsvärden till den operativa planeringen fortfarande är giltiga. 
Exempel på ingångsvärden kan vara Intitieringsdirektivet med uppdraget 
samt de strategiska målsättningarna, klimatet i operationsområdet, motstån-
daren, ORBAT (Order of Battle) på den styrka som ska genomföra opera-
tionen, truppbidragande länder att de fortfarande kommer att understödja 
operationen. Utifrån hur stora förändringar som det är i förutsättningarna 
genomförs utvärderingen av operationsplanen på olika sätt. Granskningen 
kan genomföras som ett komplett bedömande eller förkortat, med ett fo-
kus på krigsspel på planen och de ändrade förutsättningarna.

4.7.3 Uppdatering av plan

Med den genomförda utvärderingen som grund uppdateras planen så att 
den är genomförbar med de tidigare beslutade eff ekterna som målsätt-
ning.

26 GOP (2005) sid 42-44, punkt 4-49c Turning a COP into an OPLAN.
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Foto: Malin Ahlander, FBB
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KAPITEL 5

Genomförande av 
en operation med 
informationsoperationer

För informationsoperationer är det nödvändigt med en hög grad av sam-
ordning mellan olika militära (och civila) uppgifter och enheter i en ope-
ration, både under planering och genomförande. Varje möjlig handling 
som genomförs, eller inte genomförs, sänder en signal till olika parter som 
kommer att agera utifrån dessa på olika sätt. Informationsoperationer kan 
bidra till att förstärka vårt avsedda budskap som vi vill att en handling ska 
sända så att vi uppnår det av oss önskade agerandet hos en aktör.

5.1 Sammanfattning
Under genomförandet av en operation är den operativa nivåns främsta upp-
gift att genom samordning ge förutsättningar för insatser på och mellan 
de olika arenorna. Koordineringen omfattar rekommendationer avseende 
verksamheter som behöver ske på strategisk nivå och insatser på förbands-
nivå. Samordningen på den operativa nivån sker genom ett antal olika pro-
cesser inordnade i en logisk dygnsrytm för att stödja varandra. Processerna 
styrs genom olika arbetsgrupper. Var och en har ett syfte och en produkt 
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att leverera till andra processer för att det slutligen ska vara möjligt att reg-
lera verksamheten genom order.

En förutsättning för en väl genomförd samordning av den taktiska nivån 
är att samspelet med den strategiska nivån fungerar och att målsättnigarna 
där är tydliga. Hela det operativa genomförandet bygger på en aktiv inter-
aktion mellan den operativa och taktiska nivån. Detta har sin grund i en 
tydlig parallellplanering mellan den operativa och taktiska nivån. De pro-
cesser som redovisas är förslag på hur dessa kan genomföras. Begreppen är 
hämtade från NATO-doktriner. 

5.2 Samordning med den strategiska nivån
För samordning med de övriga strategiska maktmedlen följs riktlinjer i in-
formationsstrategin. Här och i HCPG/ID fi nner den operativa nivån de 
riktlinjer som gäller under genomförandet av operationen. Den operativa 
nivån rekommenderar den militärstrategiska och strategiska nivån vilken 
verksamhet som behöver genomföras för att samordningen ska bli optimal 
ur ett operativt perspektiv. Exempel på rekommendationer kan vara utta-
landen som den strategiska nivån bör göra för att förstärka beslutsamhet 
eller förbereda den internationella opinionen på verksamhet som kommer 
att genomföras inom en operation. Rekommendationer framförs vid de 
regelbundna möten som genomförs mellan den operativa och militärstra-
tegiska nivån. Vidden på behoven av samordning från strategiska direktiv 
till genomförande på förbandsnivå visar på nödvändigheten av långsiktig 
planering och framförhållning.

5.3 Samordning inom den operativa nivån
Samordningen på den operativa nivån sker genom ett antal olika proces-
ser. Processerna styrs genom olika arbetsgrupper. Var och en har ett syfte 
och en produkt att leverera till andra processer för att det slutligen ska vara 
möjligt att reglera verksamheten genom order. De order som reglerar verk-
samheten från den operativa nivån är generellt operationsordern (OPLAN), 
koordineringsorder (JCO, Joint Coordination Order) och kompletterande 
order (FRAGO, Fragmentary Order). Med JCO koordineras verksamhet 
som ligger bortom tidshorisonten 72h medan en FRAGO reglerar verk-
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samheten inom tidsperspektivet 1-3 dygn inom ramen för en gällande JCO 
eller OPLAN. Dessa tidsförhållanden är generiska och måste anpassas till 
varje enskild operation, se bild 5.

Då en JCO produceras innebär det att målsättningen med operationen är 
densamma. Förändring innebär oftast en förändring i tillvägagångssätt el-
ler genomförandet i tid i förhållande till gällande operationsplan, eller en 
tidigare utgiven JCO som måste koordineras med de olika taktiska che-
ferna innan fastställande.

Pågående verksamhet

CJ 3 CJOC CJ 5 PLANS

Långsiktig planering

Synkronisering
av operation

FRAGO D+G

JCO

D+3  D+4  D+5  D+7  D+8  D+9  D+10D D+1  D+2  D+11> 

D+G, direktiv och riktlinjer 

COM
D&G

CCMCSA
JCB

JCBWG
IO CCMIO CSA JPTL

JTNLIOCB JTWG

CCSYNC
matris

Målsätt-
nings- 
matris

Processer Input Ej fastställd produkt Produkt

Bild 5. Olika gruppers samband, produkter och tidsförhållanden under det operativa 
genomförandet. Inom triangeln visas vilken order som reglerar verksamheten inom olika 

tidsperspektiv. JCO (med bilagor) är produkten som genereras från processerna i övre delen av 
bilden (JCB, JCBWG, IOCB och JTWG).
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5.3.1 CJOC (Combined Joint Operation Center)

Syftet med CJOC är att följa upp och koordinera den pågående verksam-
heten inom ramen för operationsplanen eller gällande JCO. 

Sammanhang. Under genomförandet av en operation är det CJOC som 
leder pågående verksamhet. Till pågående verksamhet räknas tiden noll 
till tre dygn. 

Deltagare i CJOC är företrädare för J1–J9 som deltar i pågående verksam-
het. CJOC leds av J3 och reglerar pågående operation. Stridskrafterna och 
funktionerna representeras av företrädare ur J3.

Genomförandet innebär kontinuerlig koordinering, dvs organisera till en-
hetlig verkan, och synkronisering, dvs göra samtidig i tiden, av insatta 
enheter. För att kunna genomföra denna samordning av något för ett ge-
mensamt syfte krävs det en kontinuerlig lägesuppföljning med en tydlig 
lägesbild. Vid en prioritering av resurser är det viktigare att representanter 
för respektive verkansmedel fi nns i CJOC än att en representant för Info 
Ops fi nns där. Prioriteras deltagande i CJOC bort behöver den realtidsin-
formation som är möjlig att inhämta där kompenseras för att kunna följa 
upp verksamheten inför kommande planering av insatser.

Produkten från CJOC är en kompletterande order (FRAGO) som koor-
dinerar och synkroniserar verksamheten under kommande tre dygn. En 
kompletterande order produceras med stöd av respektive funktionscell då 
behov fi nns. Även de funktionsvisa order som utarbetas efter hand av de 
olika funktionscellerna kan ges som kompletterande order. 

5.3.2 JCBWG (Joint Coordination 
 Board Working Group)

Syftet med JCBWG är att producera en JCO/överse gällande JCO.

Sammanhang. JCBWG bereder underlag för att utforma en koordinerings-
order. Behovet att koordinera kan vara uppkommet eller planerat eller en 
kombination av dessa. Det är en kontinuerligt pågående process där in-
gångsvärden tas från både det korta och långa tidsperspektivet.

Deltagare är samverkansoffi  cerare från respektive taktisk chef med mandat 
att fatta beslut avseende kommande operationer. Ur den operativa staben 
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deltar representanter från J1–J9, så även Info Ops. JCBWG leds av C J3 
eller någon av denne utsedd ur J3.

Genomförande. Det är chefen som i slutänden fastställer och ger styrningar/
prioriteringar till JCBWG att påbörja arbetet. Under mötet planeras in-
satser för perioden tre upp till tio dygn. Insatser som behöver koordineras 
identifi eras. Underlag till kommande JCO presenteras av J5 varefter öv-
riga uppkomna behov av samordning presenteras i JCBWG som föreslår 
ansvarsförhållanden för hur dessa målsättningar kan uppnås. Företrädare 
för de olika kommandona och sektionerna samverkar sedan efter behov 
och utarbetar underlag för JTWG.

Produkten från JCBWG är underlag för att genomföra samverkan mellan 
de olika funktioner och taktiska företrädare som behöver koordineras samt 
underlag till att genomföra JTWG och IOCB.

5.3.3 IOCB (Information Operation 
 Coordination Board)

Syftet med IOCB är att ta fram önskade eff ekter och hur dessa ska uppnås 
med Info Ops. 

Sammanhang. Efter genomförd JCBWG påbörjas förberedelser för att ge-
nomföra IOCB som leds av Info Ops-cellen. IOCB bör genomföras före 
JTWG. Resultatet från IOCB kommer innebära att önskade eff ekter ska 
uppnås genom att påverka eller inte påverka bestämda mål, vilket måste 
tas upp i JTWG. 

Deltagare i en IOCB är som för övriga arbetsgrupper en så bred representa-
tion från övriga staben som möjligt, dvs J1–J9. Representation från de olika 
taktiska cheferna är en förutsättning då de insatser som ska ske genomförs 
av enheter ur mark-, sjö- eller luftstridskrafterna. Av särskild betydelse är 
den juridiska och den politiska rådgivaren, men numera förekommer även 
kulturella rådgivare, genus rådgivare (gender advisor). Detta beror på att 
informationsoperationer kan ge strategiska konsekvenser som inte är öns-
kade, samtidigt som lagrummet för genomförande av Info Ops inte till 
fullo är utvecklat, varken nationellt eller internationellt.

Genomförande av IOCB förberedes av Info Ops-cellen genom att underlag 
till bilaga O med underbilaga i form av en synkroniseringsmatris utarbe-
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tas. Underlag till bilaga O hämtas ur målsättningsmatrisen, som sen bifo-
gas som underbilaga. Framarbetat förslag skickas ut till deltagare i IOCB i 
god tid innan genomförandet av IOCB. Under IOCB ska deltagare kunna 
svara upp på om lagd planering kan genomföras eller inte samt eventuella 
konsekvenser som genomförandet kan innebära ur eget funktionsperspek-
tiv. Det är avgörande att de som representerar olika funktioner och taktiska 
chefer är väl insatta i egen verksamhet samt har mandat att fatta beslut. 
Förslag till agenda för IOCB ges i bilaga 10.

Info Ops-planer och SUPLANS ska utvecklas med en röd tråd från infor-
mationsstrategin och med hänsyn till chefens avsikt och de specifi ka mål-
sättningarna för informationsoperationen. Det ankommer på IOCB att 
samordna alla informationsoperationer inom operationsområdet samt re-
kommendera åtgärder som bör genomföras på den strategiska nivån eller 
av andra strategiska maktmedel. 

Under en operation kan fl era informationsoperationer implementeras sam-
tidigt på samma eller olika ledningsnivåer. En del kan komma att överlappa 
varandra avseende mål och tid för genomförande. Det är viktigt att få en 
överblick över hur de olika insatserna hänger ihop och kontrollera att de 
olika verksamheterna inte stör eller motverkar varandra. 

Inom ett operationsområde kommer det alltid att fi nnas ledare/personer 
som har ett stort infl ytande på olika sätt, s k nyckelpersoner. Dessa perso-
ner är viktigt att påverka på ett organiserat sätt. För att genomföra en sådan 
planering utvecklas en Key Leader Engagement Plan (KLEP). Denna plan, 
en matris, redovisar hur tillgängliga resurser ska användas för att påverka 
olika nyckelpersoner på ett koordinerat och synkroniserat sätt över tiden. 
Det är inte enbart viktigt att planera för hur en person ska påverkas utan 
även i vilken ordning som olika nyckelpersoner ska påverkas. Resurser för 
att genomföra denna påverkan är allt från chefen samt chefsgrupp med 
rådgivare till samverkansoffi  cerare och förbandsenheter27. Påverkan kan 
utövas med direkt konfrontation av t ex chef, indirekt via massmedia eller 
förband som får uppgift att patrullera bostadsområden där nyckelpersoner 
bor. För att kunna göra denna planering krävs detaljerade underrättelser 
om nyckelpersonen. Intressen, medlemskap i föreningar (nyckelperson så-
väl som make/maka), social status, nätverk, vanor och ovanor, kontaktytor, 
förhållande till andra nyckelpersoner, beroenden av tredje person är exem-
pel på detaljerade underrättelser som är nödvändiga för att lyckas. KLEP 

27 Dessa enheter utgörs inte endast av förband för Info Ops.
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kan ses som en detaljerad del av den större synkroniseringsmatrisen, den 
kan dessutom användas till stöd för att identifi era mål och uppgifter till 
målbekämpningsprocessen.

Oavsett vilken typ av operation som genomförs är det avgörande att insats-
ledaren för dessa bedömer vilken eff ekt en sådan insats kan ge och delger 
denna till Info Ops-cellen. Att föra en synkroniseringsmatris är nödvändigt, 
exempel på sådan fi nns i bilaga 3 i denna handbok. Parallellt med denna 
förs en målsättningsmatris, bilaga 2 i denna handbok, för att kunna utläsa 
vilken eff ekt respektive synkroniserad verksamhet ska uppnå.

Bilaga O med underbilagor måste vara förankrad bland medlemmarna i 
IOCB innan underlaget levereras till den kommande godkännandeproces-
sen som en del av JCO. När det gäller Info Ops-aktiviteter av känsligare 
natur kan man välja att sektionera viss information och ge den begränsad 
spridning genom att vara restriktiv vid delgivningen, exempelvis genom 
en SUPLAN. Planer avseende Info Ops kan omvandlas till och sedan ges 
ut som en FRAGO, delar av en FRAGO eller som bilagor till JCO. Inom 
ramen för egen operation ansvarar Info Ops-cellen för att rekommendera 
operativ chef lämpliga åtgärder att vidta för att bibehålla en hög grad av 
operationssekretess under genomförandet, detta bör ske i samverkan med 
säkerhetsorganisationer. Dessa rekommendationer kan i sin enklaste form 
omfatta uppmaningar till staben att tänka på operationssekretessen.

Målsättningarna nås i första hand genom aktiviteter på olika nivåer, som 
utvecklas bl a i planer för Info Ops, SUPLANS, FRAGOS och den ge-
mensamma målbekämpningsprocessen (JTP, Joint Targeting Process). Info 
Ops-sektionen nominerar möjliga och tänkbara mål med utgångspunkt i 
målsättningarna i Info Ops-planen. Målsättningarna prioriteras i förhål-
lande till den aktuella fasen i operationen. Vid behov sker en prioritering 
även inom den aktuella fasen. Målsättningarna och verksamheten på den 
strategiska nivån måste löpande stämmas av mot chefens riktlinjer på ope-
rativ nivå.

En viktig del i genomförandet av en informationsoperation kan vara att 
etablera kontakter, länkar, relationer och kanaler till externa civila aktö-
rer, t ex lokala och regionala myndigheter och organisationer. Detta sker 
via CIMIC-funktionen. Även kontakter med andra nationers regeringar, 
myndigheter eller militär kan underlätta och öka eff ektiviteten av infor-
mationsoperationer.
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Nedan ges exempel på vad respektive funktion/stab bidrar med:
• J1 bidrar till planeringsprocessen med fokus på personalförsörjning ge-

nom sammanställning av personalbehov. 
• J2 bidrar med lämpligt underrätteunderlag och analys, ska även kunna 

tillgodose underrättelsebehov på initiativ från C J3. Redovisar möjlig-
heter till att stödja planerad verksamhet med underrättelser.

• J3 (Current Operations) bidrar med sakkunskap om egna och allierade 
styrkor och av dem uppnådda eff ekter. Presenterar bedömning av egna 
och allierade styrkor, politisk situation i hemlandet, TCN (Troop Con-
tributing Nations), grannländer och annan internationell verksamhet 
som berör operationen. Denna bedömning ska svara mot OpCdr (Ope-
ration Commander) och FC (Force Commander) intentioner gällande 
den befi ntliga situationen. Detta innebär att fokus bör vara på den på-
gående verksamheten och hur den förväntas utvecklas för att under-
lätta för beslutsfattare att snabbt identifi era vilka aspekter som måste 
hanteras. 

• J3 Info Ops cell leder IOCB och bidrar med sakkunskap om eff ekter 
på informationsarenan.

• J4 bidrar med aktuell logistikplan och värdering av logistikförmågor och 
begränsningar samt vilken inverkan detta har på framtida aktiviteter. 
Genomför logistikbedömning (Logistic Estimate) initierade av J3.

• J5 bidrar med utvärdering och analys av pågående verksamhet och hur 
denna bär mot målsättningar på lång sikt. Stödjer framtagandet av pro-
dukter. Redovisar värderingar av hur lagd plan påverkar en långsiktig 
utveckling av operationen.

• J6 bidrar med aspekter kopplat till ledningssystem och nyttjande av 
frekvensbandet. 

• J9 bidrar med aktuell CIMIC plan för att säkerställa samstämmighet 
mellan civila och militära aktiviteter. J9 bidrar även med information 
om det civila läget i operationsområdet och om IO och NGO. 

• GENAD (Gender Advisor) bidrar med aktuell plan för genderfrågor.
• LEGAD (Legal Advisor) säkerställer att juridiska aspekter möter be-

fi ntliga behov och krav.
• PIO bidrar med aktuell media plan och säkerställer att koordinering av 

all PIO verksamhet på samtliga nivåer inkluderas i planeringen. 
• ENVIAD (Environment Advisor) bidrar med aspekter kopplat till 

miljö.
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• POLAD (Political Advisor) bidrar med att värdera planerade aktivite-
ter gentemot politiska och andra omvärldsrelaterade aktiviteter.

• ACC/MCC/LCC redovisar om det är möjligt att genomföra planera-
de verksamheter med utvalda resurser. Rekommenderar ändringar eller 
kompletteringar utifrån egen operationsplan på respektive CC.

Produkten efter IOCB är underlag (JTNL, Joint Target Nomination List) 
för att genomföra JTWG, underlag till bilaga O avseende Info Ops till 
JCO med tillhörande synkroniseringsmatris, strategiska rekommendatio-
ner, FRAGO och underrättelsebehov.

5.3.4 JTWG (Joint Targeting Working Group)

Syfte är att ta fram en gemensam mållista som anknyter till vilka eff ekter 
som ska uppnås genom att mål i operationsområdet påverkas eller inte 
påverkas. 

Sammanhang. Utifrån genomförd JCBWG och IOCB har de eff ekter som 
är önskade och icke önskade under kommande verksamhet inom en opera-
tion utarbetats. Dessa eff ekter utgör grund för vilka mål som ska påverkas 
eller inte påverkas, vilka presenteras under arbetsgruppens möte. Det fär-
diga underlaget utgör den prioriterade mållistan (JPTL, Joint Prioritised 
Target List) för kommande JCO. Info Ops-sektionen måste noga följa och 
delta i målbekämpningsprocessen för att löpande kontrollera att resultaten 
stämmer överens med målsättningarna för informationsoperationen.

Deltagarna i JTWG är företrädare för de taktiska kommandona jämte de 
juridiska och politiska rådgivarna. I övrigt deltar företrädare för J1–J9 ef-
ter behov.

Genomförandet av en operation kräver att målnomineringarna ses över och 
uppdateras kontinuerligt. Viktiga förhållanden kan förändras som kräver 
att det görs ändringar i målbekämpningsprocessen. T ex kan strukturen i 
motståndarens informationssystem förändras, personer i roller som cen-
trala beslutsfattare kan skifta eller bli eliminerade och nya informations-
processer hos motståndaren kan upptäckas. Målbekämpningsprocessen 
måste ses som en dynamisk process då eff ekten av tidigare insatser kan 
leda till att nya mål bör nomineras eller till ändrade restriktioner för mål-
bekämpningsprocessen.

Info Ops-sektionen bidrar till målbekämpningsprocessen genom att nomi-
nera mål som kan påverkas med informationsoperationer via påverkan på 
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beslutsfattare och beslutprocesser. Ett aktivt deltagande av Info Ops-cel-
len i målbekämpningsprocessen syftar till att alla tillgängliga medel för att 
påverka ett mål tas under övervägande. Analyser görs av vilka resurser som 
behövs för att genomföra verksamheten samt möjliga för- och nackdelar. 
När alla nominerade mål har förts samman i den gemensamma prioritera-
de mållistan, JPTL, samordnas målen inom ramen för målbekämpnings-
processen. För nominering av mål ur ett perspektiv av informationsope-
rationer är det även viktigt att nominera mål som inte får påverkas, såväl 
hårda som mjuka mål. För exempel på önskade eff ekter se bilaga 2 Mål-
sättningsmatris.

Produkten är en prioriterad mållista med mål som ska eller inte ska påver-
kas och vilken uppnådd eff ekt som önskas. Det är lika viktigt att klargöra 
vilka mål som ska påverkas respektive vilka mål som inte ska påverkas. 

Som ett exempel kan målgrupper för psykologiska operationer generellt 
sett delas in i tre grupper; negativa, påverkbara och positiva. Av dessa är 
de redan negativa oftast mycket svåra att påverka, de positiva redan över-
tygade och behöver inte påverkas men däremot vidmakthållas i sin överty-
gelse. De påverkbara är den grupp där de största resurserna behöver sättas 
in och där den största framgången kan väntas.

Under planeringen och genomförandet av operationen kommer tidskri-
tiska mål (TST, Time Sensitive Target) för Info Ops att identifi eras. Detta 
kan vara mål som är bekämpningsbara en kort stund när de upptäcks eller 
tillgängliga under begränsad tid från operationens start. Exempel på detta 
kan vara beslut som motståndaren ska fatta vid en viss händelse eller till-
gängligheten på informations- och ledningssystem. Datorer och nätverk 
av datorer är andra exempel på TST. Det åligger IOCB att ta upp dessa 
typer av principdiskussioner under planering och genomförande inom ra-
men för JTWG och JCB för att klargöra hur sådana olika typer av olika 
TST ska hanteras.

5.3.5 JCB (Joint Coordination Board)

Syftet med JCB är att koordineringsorder med bilagor ska föredras för och 
fastställas av operativ chef 28.

Sammanhang. JCB organiseras och genomförs då det fi nns behov av att 
ändra verksamheten inom gällande operationsplan, exempelvis om händelse-
utvecklingen har varit gynnsammare eller sämre än planerat. JCB är det 

28 Operativ chef likställs med Commander.
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 forum där beslut om sådana ändringar sker. Besluten har sin utgångspunkt i 
vilken verksamhet, utifrån den operative chefens slutläge, avsikt och priori-
teringar, som behöver koordineras mellan de olika kommandona samt vilka 
mål som ska bekämpas eller eff ekter som ska nås enligt gällande mållista 
(JTL, Joint Target List). IOCB och JTWG lämnar underlag till JCBWG. 
Denna producerar utkast till JCO vilken sedan diskuteras och godkänns 
vid JCB. Den godkända JCO fastställs senare utav operativ chef.

Deltagare i JCB är representanter från J1–J9, rådgivare och taktiska före-
trädare. De viktigaste deltagarna är de taktiska företrädarna. Företrädarna 
ska ha mandat att fatta beslut i sin chefs ställe om så är nödvändigt inför 
fastställande av koordinerings ordern. Info Ops företräds av C Info Ops. 
JCB leds av FC (Force Commander) eller av någon av denne utsedd, del-
tagare är respektive taktiska kom mando och sektionschefer. Andra viktiga 
medlemmar är de juridiska och politiska rådgivarna.

Genomförande av JCB sker genom föredragning av utarbetad koordine-
ringsorder för operativ chef. Ordförande i respektive JCBWG, IOCB och 
JTWG redogör för sina resultat om nödvändigt. Representanten för Info 
Ops ska vara förberedd på att redogöra för eventuell bilaga som omfattar 
Info Ops.

Produkten av JCB är en koordineringsorder för kommande verksamhet. 
En JCO omfattar normalt:

• CCIR, Commander’s Critical Information Requirement.
• Order för koordineringar av kommande insatser.
• Gällande mållista (JPTL29) som bilaga. Presenteras alltid.
• Bilaga med aktuell synkroniserings- och koordineringsmatris.
• Bilaga över koordinering av Info Ops, om nödvändigt.
• Bilaga angående CIMIC-verksamhet som behöver ske, om nödvän-

digt.
• Eventuellt andra bilagor.

5.3.6 JOPG (Joint Operation Planning Group)

Syftet med JOPG under genomförande av operationer är att bedöma hur 
operationen utvecklas mot uppsatta målsättningar och om nödvändigt 
planera för operationens utveckling med ett perspektiv bortom tio dygn. 
Denna planering omfattar även alternativ planering för att nå uppsatta 
29 En mållista (ml) omfattar Prioriterad ml, Tidskritisk ml, Begränsad ml, Förbjuden ml, Högvärdiga ml.
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målsättningar. Ett annat syfte är att om nya målsättningar ges så planerar 
JOPG genomförandet av operationen så att dessa målsättningar uppnås.

Sammanhang. JOPG planerar med en tidshorisont bortom den som JCB 
hanterar, vanligen bortom tio dygn. Underlaget som tas fram presenteras 
för chefen för operationen och efter beslut av denne ges underlag för pla-
nering till JCB.

Deltagare i JOPG har ingen fast sammansättning. Kärnan i JOPG utgörs 
av personal för långsiktig planering, J5. 

Genomförande. JOPG leds av chef inom J5. I övrigt fi nns det behov av en 
bred representation av samtliga funktioner och specialister. Representation 
från HC (Högre Chef ) och DUC är nödvändig om parallellplanering ska 
kunna inledas tidigt.

Produkten är omfallsplanering inom ramen för den gällande operationspla-
nen eller en helt ny operationsplan. Omfallsplaneringen kan innebära att 
gällande operationsplan ska fullföljas men genomföras på ett annat sätt. 
En ny operationsplan innebär att det är nya målsättningar som ska upp-
nås med operationen varför den gällande operationsplanen måste överges. 
En annan produkt från JOPG under genomförandet kan vara de behov av 
åtgärder som identifi erats från krigsspel som JOPG utfört.

5.3.7 DARB (Daily Assets Reconnaissance Board)

Syftet med DARB är att ur ett Jointnivå-perspektiv prioritera och koordi-
nera de resurser för inhämtning av underrättelser som fi nns tillgängliga på 
alla nivåer inom en Combined Joint Task Force.

Sammanhang. Varje funktion eller enhet som har underrättelsebehov vilka 
inte kan tillgodoses med egna resurser, för fram dessa behov till DARB-pro-
cessen. De olika behoven och tillgängliga resurser diskuteras vid DARB-
mötet som hålls dagligen. Ofta råder brist på inhämtningsresurser, varför 
en prioritering måste ske. DARB-processen verkar i tidsspannet 72–240 
timmar. Inhämtning som måste påbörjas i tidsspannet 0–72 timmar löses 
genom prioritering i JOC. 

Viktigt att framhålla är att inhämtning mot de behov som förs fram i 
DARB-processen således tidigast kan påbörjas inom 72 timmar. Inhämt-
ningsfasen, då svaret på underrättelsebehovet ska tillgodoses, kan ta mycket 
lång tid. Ett inhämtningsbehov som löses genom fl ygfotografering kan of-
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tast ske på ganska kort tid, medan inhämtning som sker genom mänskliga 
källor kan ta månader eller år.

Deltagare I DARB-processen deltar företrädare från CJTF-nivån (J2, J3, 
J5, JTWG, Info Ops-cellen m fl ), ACC, MCC och LCC.

Genomförande DARB leds av en Th eatre Collection Manager (TCM), som 
tillika är Collection Coordination Intelligence Requirements Manager på 
J2. TCM håller ihop den löpande processen, och är också mötesordföran-
de vid det dagliga DARB-mötet. TCM är också ansvarig för att produk-
ter levereras i tid. 

Produkten från ett DARB-möte är en Draft Collection Task List (CTL). 
Listan redogör för vilka inhämtningsresurser som ska nyttjas för en viss 
inhämtning. En CTL blir giltig när den ges ut som bilaga till en JCO el-
ler en FRAGO.

5.3.8 Underrättelsetjänst för Info Ops

Inhämtning

Under inhämtningen engageras tillgängliga källor inom ett brett spektrum 
av verksamhetsområden. Behoven kan ha stor spännvidd och gälla allt från 
utpekade tekniska system till sinnesstämningar eller ledningsstrukturer. 
Då Info Ops underrättelsebehov är mångfacetterade kommer sannolikt 
de fl esta underrättelsedisciplinerna (se avsnitt 3.2.1 Medel) att bli invol-
verade. Behoven av både tekniska underrättelser och mer personbaserade 
underrättelser visar på bredden av inhämtning och behoven av väl funge-
rade nätverk där ordinarie inhämtningskanaler inte redan är upparbetade. 
Oftast krävs att information med en mycket hög detaljeringsgrad inhäm-
tas, särskilt för att kunna stödja Info Ops/Psyops vid analyser av sociala 
nätverk och målgrupper. Underrättelsetjänsten måste därför inriktas med 
specifi ka och detaljerade underrättelsebehov.

Bearbetning/analys

Då den inhämtade informationen ska bearbetas ställs höga krav på för-
måga att kunna integrera tekniska underrättelser med de mer personbase-
rade underrättelserna. Bearbetningen ställer höga krav på tvärvetenskap-
lig förmåga.
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Underrättelser på de olika nivåerna kan omfatta information om motstån-
daren och informationsmiljön som är av vikt för operativ planering, t ex:

• Militära underrättelser avseende aktörers operativa förmåga att genom-
föra Info Ops genom bedömningar utifrån t ex taktik och teknik, per-
sonella resurser, utbildning och övningar.

• Geografi ska underrättelser och bedömningar, t ex måldata, koordinater 
på motståndarens kraftförsörjning och informationsinfrastruktur.

• Organisatoriska och biografi ska underrättelser och bedömningar, vil-
ket kan vara storlek, organisationsformer, personalkategorier, sociala 
nätverk, i vissa fall data om sårbarheter hos nyckelpersoner på centrala 
befattningar. 

• Tekniska underrättelser omfattande prestanda, design, och utnyttjan-
de av lednings-, kommunikations- och vapensystem. Identifi era infor-
mationsinfrastruktur, dess sårbarheter, vitala noder och eller delsystem 
vilka utgör kritiska sårbarheter för motståndaren.

• Administrativa underrättelser avseende olika rutiner, t ex kontroll- och 
säkerhetsrutiner samt därtill kopplad utbildning och funktioner. Därtill 
följer bedömning av uppskattad förmåga och sårbarheter.

• Sociologiska underrättelser avseende kultur, sociala strukturer, traditio-
ner, högtider, dominerande kommunikationsmedel (inte nödvändigtvis 
tekniska), läskunnighet och myter och symboler.

Områdesunderlaget ska vid behov uppdateras och kompletteras med un-
derrättelser om nyckelpersoner, beteendemönster, förhärskande attityder, 
psykologiska profi ler på ledare m m. Denna typ av underrättelseinhämt-
ning kräver därför ett brett samarbete avseende t ex beteendevetenskap, 
historia, kulturgeografi , religion och mediaanalys.

Underrättelser av ovanstående typ är helt avgörande om utpekade målgrup-
per ska kunna påverkas. Generellt kan sägas att denna typ av underrättelser 
får större betydelse ju mer målgruppens kultur skiljer sig från den egna.

Delgivning 

För genomförande av informationsoperationer måste svaren från både lång-
siktiga strategiska underrättelsebehov samt de mer kortsiktigt tidskritiska 
underrättelsebehoven kunna delges. Viss information kan delges i hand-
boksform medan annan information kan ha direkt operativt genomslag 



99Informationsoperationer

vilket ställer mycket höga krav på delgivning i nära realtid. Detta ställer i 
sin tur krav på att beställaren av undbehov är ute i god tid och därmed har 
god kunskap om olika underrättelsediscipliners tidsperspektiv. Förband som 
verkar inom informationsarenan måste ha möjlighet att söka information i 
relevanta datasystem oavsett om de verkar inom eller utom landets gränser. 
Det är av yttersta vikt att de underrättelser och svar på underrättelsebehov, 
vilka tas fram av underrättelsefunktionen och är kopplade till genomför-
ande av Info Ops, utan dröjsmål delges till Info Ops personal.

5.3.9 EWCC samt upprättandet av JRFL

”Det är essentiellt att befälhavare på alla nivåer förstår behovet och har er-
faren telekrigspersonal att genomföra operationer för att kontrollera det 
elektromagnetiska spektrumet. Telekriget påverkar stabens aktiviteter och 
operationer som genomförs. Det är därför normalt att aktivera en separat 
koordineringscell för telekrig (EWCC).” 30 

EWCC (Electronic Warfare Coordination Cell)

Syftet med Electronic Warfare Coordination Cell (EWCC) är att utgöra 
befälhavarens verktyg för koordinering av telekrigsresurser inom opera-
tionsområdet samt maximera nyttjandet av dessa.

Sammanhang. EWCC etableras som en integrerad del i staben (J3) för att 
koordinera all telekrigsverksamhet i förhållande till elektronisk protek-
tion, stödverksamhet och motåtgärder. Inom en stab är det EWCC som 
koordinerar telekrigsverksamheten inom staben med övrig verksamhet. 
EWCC etableras i nivåerna taktisk, operativ och/eller strategisk i sam-
råd med stabens underrättelsedelar enligt befälhavarens direktiv. EWCC 
personalen bör ha tillträde till andra delar av staben, underrättelsedelarna 
inkluderande All Source Intelligence Cell (ASIC) och lednings- och sam-
bandsdelen av staben.

Deltagare i en EWCC kan variera över tiden beroende på pågående verk-
samhet; planering, genomförande, uppföljning etc. Dock ska den minst 
bestå av den kompetens som motsvaras av de nyttjande systemen. I ideal-
fallet inkluderas stabsmedlemmar ur underrättelsetjänsten och lednings- 
och sambandsfunktionen. Om inte detta är möjligt måste kontinuerlig 
samverkan med funktionerna säkerställas.

30 SOJEWC (Staff  Offi  cers Joint Electronic Warfare Course - Apr 2005), SYSTEMATIC software engineering 
Ltd, som bygger på Th e NATO EW policy view.
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EWCC bör samverka med SIGINT Electronic Warfare Operations Cen-
tre (SEWOC) i syfte att optimera befälhavarens behov och maximera båda 
organisationernas eff ekt då de båda har begränsade resurser. Dock måste 
tydlighet vad avser gränsdragning mellan Tk och SIGINT prägla samar-
betet.

För att kunna genomföra eff ektivt stabsarbete rörande Tk krävs en eff ek-
tiv samverkan mellan J2 och J3 i syfte att inte skapa konfl ikt mellan ES 
och EA funktionerna.

Genomförande av EWCC innebär att en stor mängd känslig information 
handhas och förvaras. Behovet av ett säkert samband mellan högre chef, 
sidoordnad och underställda staber ska beaktas.

Fem huvudansvarspunkter för EWCC är:
• Planering (se kap 4).
• Koordinering (se nedan).
• Uppföljning (se nedan).
• Direktiv (se nedan).
• Säkerhetsaspekter (se nedan).

Koordinering omfattar:
• Partners Emitters Data Base (PEDB, utbyte av parametrar och data 

mellan samverkande enheter för undvikande av telekonfl ikter och våda-
bekämpning).

• Aktiviteter på joint nivå och rena telekrigskomponenter.
• Framförande av förslag till mål inom telekrigföring för befälhavarens 

ledningskrigföring och Suppression of Enemy Air Defences (SEAD). 
• Prioritering av begärda understöd inom telekrigföringen.
• Administrering, stöd inom logistik- och kommunikation för telekrigsen-

heter.
• Att tillsammans med andra celler och funktioner, ev myndigheter, ut-

veckla, uppdatera och vidmakthålla omfattande telekrigsdatabaser.
• Att i samverkan med lednings- och sambandsfunktionen, underrät-

telsetjänsten och övriga delar av operativ stab vidmakthålla Restricted 
Frequency List (RFL).
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Uppföljning omfattar:
• Att i samverkan med underrättelsetjänsten men även andra funktioner 

bevaka uppträdandet av nya ”hårda och mjuka” hot på respektive mark-, 
sjö-, luft- och informationsarenan, exempelvis förekomst av Remote 
Controlled Improvised Explosive Devices (RCIED) och demoralise-
rande propaganda mot eget förband och eller uppgift.

• Säkerställa att alla tänkbara informationskällor ur telekrigsresurserna 
blir nyttjade.

• Säkerställa spridning av utvunnen data och information inom tidkri-
tiska gränser.

• Bistå befälhavaren vid bedömning av eff ekt från fi entligt telekrig och 
av eget telekrig.

• Bistå lednings- och sambandsdelarna av staben i frekvensplanering och 
Meaconing, Intrusion, Jamming, Interference (MIJI).

• Bevaka tillgången av telekrigsresurser åt befälhavaren.
• Övervaka tillgången på telekrigsmateriel som är förbrukningsvara samt 

begära uppfyllnad.
• Vidarebefordra taktiska EOB (Electronic Order of Battle) uppdate-

ringar.
• Tillse att förbanden har uppdaterade EW-bibliotek och databaser.

Produkten av EWCC är ett antal direktiv som omfattar:
• Allokering av telekrigsresurser.
• Implementering av planer för telekrigföringen.
• Implementering av någon telekrigsresurs för säkerställande av befälha-

varens ledningskrigföring.
• Bevakning av telekrigsprocedurer.
• Upprättande av en RFL för att reglera vilka frekvenser som ska utnytt-

jas till vad under operationen.
• Bevakning av Electronic Protective Measures (EPM) och vid behov re-

videra Emission Control (EMCON) policy.
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Säkerhetsaspekter omfattar:
• Utgöra stabens huvudkontakt för störkontroll.
• Handha störtillstånd eller mottagare av interferens/störanmälan.
• ES kan användas i syfte att identifi era egna och allierades enheter för 

att förhindra vådabeskjutning eller andra incidenter.
• Hantera säkerhetsfrågor vid utnyttjande av multinationella förband.

JRFL (Joint Restricted Frequency List, Gemensam spärrlista)

Inom J6 upprättas en Th eatre Frequency Management Cell –TFMC, som 
har ansvar att koordinera all frekvensledning på operativ nivå. Denna ar-
betsgrupp är samtidigt ett stöd för varje avdelning inom staben, t ex vid 
J3 (Info Ops) framtagning av gemensamma spärrlistor.

Vid framtagning av en Joint Restricted Frequency List (JRFL) nyttjas en 
fastställd indelning för frekvens- och telekrigledning. JFRL är en förteck-
ning, relaterad till tid och geografi skt område, över frekvenser, funktioner 
eller nät som kräver skydd mot egen telekrigföringsinsats. Följande indel-
ning av frekvenser används:

T – Taboo: Varje egen nyttjad frekvens som har sådan betydelse att den 
aldrig får utsättas för störning eller påverkan av egen telekrigföring. Den 
får inte heller utsättas för telekonfl ikt (interferens) med egna styrkor på 
grund av samutnyttjande av frekvensspektra eller andra förutsättningar 
som kunnat förutses. Frekvenser och system som ges denna särskilda sta-
tus är bl a de som innehåller funktioner för skyddande av den egna perso-
nalens liv och hälsa. Internationellt framtagna samförstånd fi nns t ex för 
fl ygande personal; DISTRESS och SAFETY. Andra exempel är automati-
serade navigationssystem; GPS-styrda verkansdelar (intelligenta bomber) 
och radiostyrning av sensorer (UAV, Unmanned Aerial Vehicle). Dessa data 
uppdateras av J6-funktionen.

G – Guarded: De frekvenser som nyttjas av en motståndare men som är av 
intresse för den egna underrättelsetjänsten och genomförande av signalspa-
ning och underrättelseinhämtning. Dessa frekvenser är normalt tidsoriente-
rade eftersom man är intresserad av att följa efter den aktuella användaren 
och dess uppträdande i frekvensbandet. Dessa frekvenser kan utsättas för 
telekrigangrepp efter det att telekrigledaren har värderat eventuella taktiska 
vinster av detta mot förlusten av den underrättelseinhämtning som då går 
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förlorad. Omfattning och tilldelning kan förändras med situation, dessa 
frekvenser uppdateras därför regelbundet av J2-funktionen.

P – Protected: De nyttjade frekvenser som ges höjd prioritet på grund av 
sin betydelse för en särskild insats eller verksamhet. Dessa frekvenser är av 
sådan betydelse att de inte bör utsättas för egen telekrigföring såvida man 
inte kan koordinerar eventuella telekrigangrepp med den aktuella använ-
daren. Dessa frekvenser är i allmänhet tidsorienterade vilket innebär att 
användaren ges en frekvens att nyttja i en bestämd tidslucka. Utanför den-
na tidstilldelning kan användaren inte räkna med att kunna utnyttja den 
specifi ka frekvensen eftersom den egna telekrigledningen verkar för att 
förhindra en motståndare att nyttja densamma. Omfattning och tilldel-
ning kan förändras med situation, och dessa frekvenser uppdateras därför 
regelbundet av J3 (Info Ops), se tabell 3.

Tabell 3. Exempel på en internationell spärrlista

Frequency Authorized Usage Emission 
Designator

Status Source

2182,0 kHz International Search and 
Rescue (SAR)

6K00A3E TABOO J6

3010,0 kHz BAT E (Eldledningsdata) 3K

4207,5 kHz International Distress 
and Safety

3K00J3E TABOO J6

35,250 MHz BAT E (Eldledningsdata) 25K0F3E PROTECTED J3

243,00 MHz AERO Emergency 
International Distress

6K00A3E TABOO J6

362,10 MHz SIGINT (A/G/A) 12K5F3E GUARDED J2

1227,6 MHz Satellite GPS Downlink 24M0F1D TABOO J6

5.4 Implementering av Info Ops-planer 
 på taktiska nivåer
De taktiska kommandona och andra taktiska chefer ansvarar för att im-
plementera de planer för informationsoperationer som tagits fram och för 
att de utvecklas och förfi nas kontinuerligt genom koordinering med Info 
Ops-cellen. Med stöd i operationsplanen kan relevanta och prioriterade 
målsättningar och mål väljas för att stödja ett kommandos egna planer, 
som i sin tur stödjer den övergripande operationen.
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Taktisk verksamhet innebär insatser mot beslutsprocesser, ledarskap och 
lämpliga grupper inom operationsområdet. Sådan kortvarig taktisk verk-
samhet kan genomföras även om den inte är helt inarbetad, förutsatt att 
den är baserad på (och stödjer) de övergripande målsättningarna. Oavsett 
hur kortvarig eller ”lokal” denna verksamhet är så måste den dock sam-
ordnas uppåt i organisationen med chefen för operationen som har en mer 
övergripande bild av läget.

5.5 Skydd mot en motståndares Info Ops
För att skydda egna eller allierades verksamhet är det viktigt att kunna iden-
tifi era motståndares försök att åstadkomma negativ påverkan med hjälp av 
informationsoperationer. 

5.5.1 Analys av egna kritiska sårbarheter

I en stab måste resurser avdelas för att analysera egna kritiska sårbarheter. 
Exempel på sådana sårbarheter kan utifrån egna målsättningar och avgö-
rande punkter vara

• motivation
• förmågor
• informations- och ledningssystem
• beslutsprocesser.

Analysen syftar till att identifi era svagheter och sårbarheter som motstån-
daren kan komma att exploatera. Dessa sårbarheter kan identifi eras i såväl 
de fysiska arenorna, informationsarenan som den kognitiva domänen.

5.5.2 Analys av motståndarens kapaciteter

Info Ops-sektionen i samarbete med underrättelsefunktionen bedömer 
motståndares möjliga resurser för att påverka identifi erade egna sårbarhe-
ter. Bedömningen bör omfatta en beskrivning av samtliga verkansmedel. 
Bedömningen kan ta sin utgångspunkt i följande faktorer

• tidigare erfarenheter
• kapacitet och tillgång på förband med tekniska lösningar
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• informationsinfrastruktur för att genomföra insatser
• teknisk förmåga
• intention och vilja.

5.5.3 Riskhantering och åtgärder för att skydda 
 sårbarheter

Innan insatser för att skydda sårbarheterna verkställs görs en riskhantering, 
dvs en medveten avvägning mellan värdet av uppgiftens lösande, vilka re-
surser som krävs för att införa relevanta skyddsåtgärder och vilka risker 
beslutsfattaren är beredd att ta31. 

När en uppgift ska lösas måste chefen ta hänsyn till vilka skyddsvärden och 
sårbarheter32 som ställs på spel under det att uppgiften löses. När skydds-
värdena identifi erats måste chefen också refl ektera över vad som kan hota 
dessa, och vad konsekvensen skulle bli om ett skyddsvärde skadas eller för-
störs. Utifrån analysen av vår förmåga att skydda skyddsvärdena och mot-
ståndarens förmåga att angripa dessa (enligt punkterna ovan), vägs hot och 
sårbarheter mot varandra i termer av sannolikheten för att ett angrepp ska 
inträff a samt vad konsekvensen i så fall blir. Denna sammanvägning utgör 
den bedömda risken. Det är sedan upp till chefen att avgöra om risken är 
värd att ta i förhållande till värdet av att lösa uppgiften. Om så inte är fal-
let, måste chefen vidta skyddsåtgärder33, antingen för att minska våra sår-
barheter eller för att minska hotet.

31 För vidare läsning om riskhantering hänvisas till Metodanvisning Försvarsmaktens gemensamma riskhanter-
ingsmodell Utgåva 1 2007 (HKV beteckning 01 310:64576).

32 I detta sammanhang är ofta skyddsvärden detsamma som de identifi erade kritiska sårbarheterna. I andra 
riskhanteringssituationer kan skyddsvärden emellertid utgöras av tillgångar som inte alltid är kritiska särbarheter, 
t ex personalens liv och hälsa, viss information eller materiel etc.

33 Skyddsåtgärder är i detta sammanhang ett mycket vitt begrepp och kan vara både aktiva och passiva. Det handlar 
inte heller bara om klassiska fysiska eller psykologiska skydd, utan kan lika gärna utgöras av en förändring i 
sättet att lösa uppgiften, t ex genom att gå från en ”hård” till en ”mjuk” approach.
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KAPITEL 6

Utvärdering

Oavsett hur väl en operation planeras, förbereds och genomförs måste 
enskilda insatser och hur hög eff ekt som uppnåtts utvärderas fortlöpande 
under en operation på ett eff ektivt sätt, för att kontrollera att operationen 
utvecklas enligt den plan som är lagd. Det ska framgå redan i operations-
planen hur utvärderingen ska genomföras. Inhämtning av information för 
detta ändamål samordnas under underrättelsefunktionen. Oavsett källa som 
inhämtar information kring hur operationen utvecklas så är det avgörande 
att den värderas på rätt ställe. Underrättelsefunktion bearbetar och utveck-
lar underrättelser parrallellt med funktioner för planering och analys som 
värderar egna insatser. Info Ops genomför ingen egen bearbetning av en 
motståndares verksamhet, en sådan bearbetning sker i sådana fall i samar-
bete med underrättelsefunktionen.

6.1 Mätning för utvärdering 
För att utvärdera informationsoperationer på operativ nivå mäts och värde-
ras dels hur egna eller allierade insatser med olika verkansmedel genomförts, 
dvs utförande (MOP, Measure Of Performance) och dels vilka eff ekter som 
insatsen lett till, dvs resultatet (MOE, Measure of Eff ectiveness). Man kan 
uttrycka det som att MOP mäter ”hur” medan MOE mäter ”vad”.
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Bild 6. Exempel på skillnad mellan utförande och resultat och kopplingen till 
MOP och MOE.

6.1.1 MOP (Measure of performance, 
 Utförandevärdering)

Utförandevärdering syftar till att mäta hur en insats med Info Ops har ge-
nomförts och är objektiva mått på hur uppgiften har lösts; har uppgiften 
kunnat lösas på planerat sätt eller skedde det något som kommer att på-
verka eff ekten av insatsen? Lyckades man sprida planerad mängd fl ygblad? 
Spreds de i rätt område? Har angiven radiolänkförbindelse störts? Kunde 
störutrustningar gruppera och genomföra verksamhet enligt plan?

6.1.2 MOE (Measure of eff ectiveness, 
 Resultatutvärdering)

Resultatutvärdering används för att bedöma om eller i vilken utsträckning 
som önskad mål/eff ekt uppnåtts. Härvid tas specifi ka tema34 (statements) 
fram som kan beskriva en förändring i antingen den fysiska världen, på 
informationsarenan eller i den kognitiva domänen. Det är ofta subjektiva 
bedömningar av vilka eff ekter den taktiska verksamheten har uppnått, el-

34 Se punkt 6.2.2.
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ler bidragit till för att uppnå den önskade eff ekten. Dessa teman fokuserar 
på förändringar i motståndarens vilja, t ex civilbefolkningens attityd, poli-
tisk aktivitet, uttryck för eller signaler på oro. I det militära sammanhanget 
kan det vara ökad desertering, gränsöverskridanden, vilja till kapitulation 
och reducerad moral bland ledare på motståndarsidan. Även förändringar 
i motståndarens förmåga kan mätas, t ex minskad eff ektivitet, desorganisa-
tion, oordning, fördröjda reaktioner på olika händelser och särskilda hand-
lingar eller uppträdande som svarar på vilseledande åtgärder. Detta kan 
åstadkommas med t ex Personbaserad inhämtning (PBI jmf HUMINT) 
och signalunderrättelsetjänst (SIGINT). 

Resultatutvärderingen specifi cerar också vad man rent praktiskt ska mäta 
och vilken information som ska samlas in för att kunna bedöma eff ek-
terna. Detta kallas för att specifi cera indikatorer och dessa kan vara både 
kvantitativa eller kvalitativa35. Det fi nns oändliga möjligheter att mäta ef-
fektivitet och därför är det viktigt att välja indikatorer som är relevanta för 
uppgiften. Svårigheten här ligger i att hantera graden av subjektivitet när 
man väljer indikatorer. 

6.2 Utveckling av MOP och MOE

6.2.1 Framtagning av MOP och MOE

Mått för utförandevärdering, MOP, och resultatutvärdering, MOE, skapas 
och förfi nas genom hela planeringen och genomförandet av operationen.

Härvid ska följande generella kriterier beaktas:

• Relation till slutläget för insatsen. MOP och MOE ska direkt kunna 
relatera till önskade eff ekter som erfordras för att uppnå målen. Här 
utgör Målsättningsmatrisen36 ett stöd.

• Realiserbarhet. Den förändring som önskas uppnå ska vara möjlig att 
överhuvudtaget mäta med de resurser som är tilldelade för operatio-
nen.

• Mätbarhet. Resultat och utförande mäts antingen kvantitativt eller kva-
litativt. För att kunna mäta eff ektivitet måste ett normalläge defi nieras. 
Efter insats genomförs jämförande mätningar för att på så sätt kunna 
mäta uppnådda eff ekter. 

35 Se punkt 6.4 Mätteori.
36 Se Bilaga 3
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• I rätt tid. Den önskade tidpunkten för feedback ska vara klart uttalad 
och en plan skapad för rapportering inom fastställda tidsperioder.

• Tillgång till resurser. Insamling, kollationering, analys och rapportering 
av feedback och data kräver personal, budget och materiella resurser. 
Under utvecklingen av planerna för en informationsoperation ska dessa 
resursbehov ha försäkrats.

• Underrättelsebehov som krävs för att verifi era resultatutvärderingen ska 
identifi eras och anmälas.

Exempel på MOP och MOE återfi nns i bilaga 2 Målsättningsmatris.

6.2.2 MOE-teman

Med hjälp av det operativa målet (objective), delmål (target), eff ekt och 
syfte i målsättningsmatrisen formuleras MOE-teman (statements), dvs vad 
som ska observeras, rapporteras och bedömas.

6.2.3 Indikatorer

Därefter formuleras indikatorer som stödjer MOE-temat. Indikatorer är 
mätbara variabler som visar på trender eller framsteg mot att uppnå eff ek-
ten med informationsoperationen och i förlängningen det operativa må-
let. De som planerar en informationsoperation bör pröva de potentiella 
indikatorerna genom spel för att se i vilken mån de bidrar till att mäta hur 
informationsoperationens mål uppnås. 

Syftet med att utveckla indikatorer är att:

• Etablera en bas av aktiviteter som kan mäta framgång eller brist på 
framsteg.

• Stödja J2 med att utforma underrättelsebehov.
• Fokusera de andra stabsmedlemmarna och komponenterna på poten-

tiella behov av informationsinsamling.

6.2.4 Exempel på tema med indikatorer

MOE-tema

Motståndarens ledarskap ska påverkas så att hjälporganisationernas per-
sonal inte attackeras.
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Indikatorer

• Minskat antal kidnappningar eller försök till kidnappning av katastrof-
hjälpspersonal.

• Minskat antal attacker på egen/allierad militär personal.
• Reducerat antal telefonhot mot egen/allierade ambassader.
• Motståndarens ledning ökar kontakten med tredje parts sändebud.
• Motståndarens ledning ändrar retorik i öppna media.
• Avsaknad av aggression i uppfångade meddelanden i motståndarens 

kommunikation.

6.3 Genomförande av utvärdering

6.3.1 Uppföljning

Målsättningsmatrisen kompletteras lämpligen med en tablå över pågåen-
de verksamheter, med uppföljning av framtagna mått och indikatorer för 
MOP och MOE. 

6.3.2 Insamling av data 

Informationsoperationens framgång värderas av Info Ops-cellen med stöd 
av fl era sektioner i staben. Till stöd för att kunna genomföra utvärdering 
kommer framförallt underrättelsesektionen att vara, tack vare sin tillgång 
till vitt skilda sensorer och bearbetningskapacitet. Info Ops-cellen samver-
kar med underrättelsesektionen samt utformar RFI för att kunna inhämta 
den information som är nödvändig för att kunna genomföra utvärdering. 
Även information inhämtat från exempelvis taktiska psyops-team fungerar 
som underlag för vidare arbete, denna information ska dessutom överläm-
nas till underrättelsesektionen. 

Utförandevärdering, MOP, genomförs med intern statistikframtagning el-
ler debriefi ng efter genomfört uppdrag. Man ska också om möjligt identi-
fi era den omedelbara inverkan/eff ekten av informationsoperationen, som 
bekräftar att budskapet har levererats som planerat.

Resultatutvärdering, MOE, genomförs genom att från ett stort antal källor 
inhämta feedback och data avseende de framtagna indikatorerna. I första 
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hand måste tonvikten läggas på initiala bedömningar i syfte att göra ome-
delbara justeringar i planerna. Den svåraste uppgiften är emellertid att följa 
upp informationsoperationen över tiden för att säkerställa att den stödjer 
det operativa målet. För att uppnå detta mäts den samlade eff ekten över 
tid och över en serie av händelser. Detta understöds av att

• etablera nuvarande attityder och uppfattningar och tydliggöra möjlig 
respons/gensvar,

• övervaka omgivningen över tid och detektera trender och
• jämföra händelser/verksamheter med en etablerad normalbild för att 

identifi era trender.

6.3.3 Metoder och källor

Metoder och källor för insamling av data/feedback kan vara:

• Taktiska psyops-team (TPT).
• Underrättelseinhämtning från öppna källor bl a Internet, media/press 

– undersökningar och kommentarer.
• Kontakter med civilbefolkningen.
• Personbaserad inhämtning. 
• Telekrigförband. 
• Olika aktörer i operationsområdet. 
• Political Adviser (POLAD)-möten.
• Underrättelserapporter.
• Opinionsundersökningar.
• CIMIC.

6.4 Mätteori
För att genomföra insamling av data både vad det gäller MOP och MOE 
krävs det att lämplig metod används. Vilken metod som bör användas 
beror på vilken typ av information som ska inhämtas, tillgänglig tid och 
resurser samt hur målgruppen ser ut. Många gånger kan det vara bra att 
använda en kombination av olika insamlingsmetoder för att utnyttja res-
pektive metods fördelar. 
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Metoderna benämns oftast som kvantitativa eller kvalitativa metoder. Med 
kvantitativa metoder menas oftast metoder som ger numeriska värden t ex 
antal gånger som det skett dataintrång eller antal gånger civila oroligheter 
inrapporterats. Kvalitativa metoder resulterar oftast i data som kan kate-
goriseras men inte översättas i numeriska värden. Fördelen med kvalita-
tiva metoder är att de oftast kan ge information som kan vara svårt att få 
via kvantitativa metoder, t ex olika personers attityder eller trender i mål-
gruppers ståndpunkt i en viss fråga. Exempel på metoder som kan använ-
das och som genererar kvalitativa eller kvantitativa data beroende på hur 
de används är t ex intervjuer, observationer och enkäter. 

6.4.1 Målgruppsanalys

Ett hjälpmedel för att genomföra MOP och MOE är att först göra en mål-
gruppsanalys. Syftet med en målgruppsanalys är att identifi era och beskriva 
mottagarna eller användarna av informationen. Målgruppsanalysen strä-
var efter att beskriva grupper av användare med likartade behov av infor-
mationen. Det fi nns många metoder för att genomföra målgruppsanalys, 
t ex enkäter, intervjuer och observation. Ofta bör fl era av dessa metoder 
kombineras för att få en reliabel överblick över målgruppen. 

6.5 Utmaningar och överväganden vid 
 utvärdering
Att genomföra utförandevärdering är viktigt och ibland även en förutsätt-
ning för att kunna göra en resultatutvärdering. Om man vet att verkan 
har skett på eller i rätt mål eller målgrupp, har man också en föraning om 
vad man kan förvänta sig för eff ekt, eller resultat. Därmed kan man också 
lägga resurser på att genomföra resultatutvärderingen.

Utförandevärderingen är många gånger enkel. Antingen har en sensor för-
störts eller så fungerar den fortfarande. Antingen har fl ygbladen hamnat 
hos rätt målgrupp, eller så har de inte. Men utförandevärdering kan också 
vara svårt och i många fall t o m omöjlig, om det inte fi nns några relevanta 
sätt att mäta på. När det gäller t ex telekrigsinsatser kräver det kanske att 
man har tillgång till motståndarens sensorsystem, sensorinformation eller 
kan tappa av eller på annat sätt följa samma sändningar som insatsen rik-
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tas mot. En HPM-insats mot en sändare eller en falsksignalering kan man 
värdera till del om man kan lyssna på sändarens frekvens och en störinsats 
kan vara svår att utvärdera om man inte själv kan lyssna eller ta emot un-
der samma betingelser som de man avser störa. Utvärderingen av tekniska 
verkansmedel måste därför ibland ske i förhand genom forskning, labora-
tioner och simuleringar för att utifrån dessa ge anvisningar om hur insat-
sen ska genomföras. Genom detta skapas förutsättningar för att få verkan 
och möjlighet till eff ekt hos den avsedda målgruppen, och därmed kunna 
bidra till en lyckad operation.

Även resultatutvärdering har sina svårigheter, t ex med att isolera särskil-
da faktorer och fastställa en direkt orsak och relation till en önskad eff ekt. 
Detta är särskilt påtagligt när bedömningar görs av den allmänna opinio-
nen eller mänskligt beteende.

Oförutsedda faktorer kan leda till felaktiga tolkningar. T ex kan en trafi k-
olycka med inblandning av en egen eller allierad personal och en lokal med-
borgare påverka en allmänhet att vända sig mot egna eller allierade policys 
oavsett i övrigt framgångsrika informationsoperationer.

Brist på ledarskap, utrustning, vapen eller underhåll kan ha samma påverkan 
på att soldater överlämnar sig som ett fl ygblad som manar till överlämning. 
Å andra sidan kan ett besök av en populär offi  ciell person från eget eller al-
lierat håll bidra till en omedelbar positiv eff ekt i den allmänna opinionen 
som inte kan hänföras till genomförda insatser med Info Ops.

6.6 Utvärdering i samband med 
 vilseledningsoperationer
Vid genomförande av vilseledning är det avgörande att kunna värdera om 
motståndaren ”går på” eller genomskådar att det som sker är en vilseled-
ning.

Det är svårt att fullt ut mäta resultatet av vilseledning. Resultatet kan vid 
genomförandet vara otydligt och först senare visa sig vara lyckat. Genom 
att utgå från motståndarens beredskap och fysiska placering och värdera 
förändringar i förhållande till egna vilseledningsåtgärder, är det möjligt att 
skaff a sig en uppfattning hur pass framgångsrik vilseledningen var. Detta 
är relativt enkelt att konkretisera och utvärdera, men kräver att man har 
en uppfattning hur motståndaren borde komma att reagera. Det är också 
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möjligt att analysera och värdera eff ekterna av egna åtgärder om man kan 
avlyssna motståndarens besluts- och kommunikationssystem. Vad som är 
mätbart och möjligt klarläggs tidigt i planeringsprocessen tillsammans med 
underrättelsefunktionen då den utgör en viktig del i utvärderingen.

Det kommer alltid att fi nnas en osäkerhet avseende motståndarens åtgär-
der, huruvida de är en del av den ursprungliga planen eller ett resultat av 
en lyckad vilseledning. Dessutom föreligger det alltid en risk att motstån-
daren har genomskådat vilseledningsåtgärderna och utnyttjar detta till egen 
fördel. Kravet på vilseledningen och en övergripande analys huruvida ef-
fekterna kan utnyttjas och mätas i förhållande till tidsfaktorn och egna åt-
gärder bör tidigt klarläggas.
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Bilaga 1 Annex O Info Ops

ANNEX O TO
OPLAN XXXX
DATED DD MM YY

OPLAN XXX (TITLE OF COMMANDER) OPERATION PLAN 
(NICKNAME OF PLAN) FOR (OFFICIAL DESCRIPTION OF THE 
OPERATION)

BILAGA O - INFORMATIONSOPERATIONER
(ANNEX O – INFORMATION OPERATIONS)

Referenser (References): 

A. Title of Document, File-Reference-Number, Date

B. Title of Document, File-Reference-Number, Date

1. Orientering (Situation)

 a. Bakgrund (General)
  Information on the background to the development of the plan.
 b. Motståndaren (Opposing forces)
  Th is paragraph should identify the decision-makers and infl uence holders 

at the appropriate levels. It should state their current positions and cla-
rify their decision-making processes identifying both strengths and vul-
nerabilities within them. Plausible themes and approaches that might 
aff ect their decisions should be listed. Th eir ability, available techniques 
and likely intent to carry out Info Ops against allied forces should also 
be identifi ed, as should their defensive capability. Key aspects of the hu-
man factors and infrastructure analyses should be listed.
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 c. Egna styrkor (Friendly Forces)
  Th e main objectives of the Information Campaign and higher-level Info 

Ops plans should be summarised. Th e current positions of relevant allied 
forces, nations, factions and organisations (UN, EU, NATO etc) should 
be stated and strengths and weaknesses identifi ed. National  capabilities 
to carry out Info Ops should be listed.

 d. Andra aktörer (Other actors)
  Th e positions of other infl uential nations should also be identifi ed. Th ese 

may be neighbouring countries, regional organisations or members of 
the UN Security Council. Th eir ability to aff ect the desired end-state 
should be given and the key events or trends that may infl uence their 
action identifi ed.

 e. Huvudsakliga målgrupper (Main target audiences)
  Th e main target audiences should be listed.

2.  Uppdrag (Mission)

Th is should be the Info Ops mission statement from the Joint Commander.

3.  Genomförande (Excution)

 a. Chefens Beslut i Stort för Info Ops (Commander’s intent)
 b. Operationens genomförande (Conduct of operations)
  (Vem, vad, när, var och varför)
  (1) Översikt (Outline)
  Th e concept of operations should list any Info Ops Decisive Points en-

route to the end-state identifying lines of operation and applying tools 
to pursue approaches to achieve the desired eff ect. 

  JTFC’s Intent. Th e intent should state the decision and resulting ac-
tion from each of the players: adversary, friendly or non aligned.

  Main Eff ort.
  (2) Fasindelning (Phasing)
 c. Mål (Objectives)
  Key Info Ops objectives, themes and messages should be stated. 
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 d. Uppgifter (Tasks)
  Tasks should be listed and identifi ed in the Info Ops Objectives Matrix 

and then allocated and amplifi ed in the text. Other annexes/appendi-
ces such as Psyops and EW should refer to the Info Ops Annex as app-
ropriate.

  1) Infl uence Activity. 
  2) Counter-Command Activity.
 e. Koordinering (Coordinating Instructions)
  Coordinating Instructions should include the procedure for authorising 

subordinates Info Ops plans and specify any new coordination mecha-
nisms/meetings. Th e subjects listed below will usually need to be add-
ressed.

  Contained in the Info Ops Objectives Matrix (Appendix).
  1)  Info Ops Objectives.
  2)  Measures of Eff ectiveness and Impact Analysis.
  3)  Intelligence Support.
  4)  Linguistic Support. In particular, the productions of printed, 

voice and image material.
  5) Infrastructure Support.
  6) Approval and Release Authority.

4.  Operativa stödfunktioner (Service support)

5.  Ledning (Command and signal)

 a. Command and Control
 b. Communications

Underbilagor (Appendices):

1. Målsättningsmatris (Info Ops Objectives Matrix)
2. Synkroniseringsmatris (Info Ops Synchronisation Matrix)
3. CNO
4. OPSEC
5. Vilseledning (Deception)
6. Etc
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Bilaga 2 Målsättningsmatris

En målsättningsmatris används som ett verktyg för att systematiskt utar-
beta Info Ops mål, önskad eff ekt, uppgifter till ingående förband (motsv), 
operativa mål, medel och metoder för utvärdering.

Tabell 4. Exempel på målsättningsmatris

Info Ops 
Mål 
(objective)

Önskad 
effekt

Info Ops 
Uppgifter 
(task)

Mål 
(target)

Verkans-
medel 
(means)

Effektivitets-
mått 
MOE

Gynna lag 
och ordning 
och visa 
intolerans 
mot dem som 
motarbetar 
detta

Befolkningen 
övertygade 
om att freds-
överenskom-
melsen är av 
godo

Påverka 
genom infor-
mation om 
konsekven-
serna

Nyckelbe-
slutsfattare

Civilbefolk-
ning

Stridande 
parter

Psyops

Ökad accep-
tans av freds-
överenskom-
melsen 
(mätning 
genom opin-
ionsundersök-
ning)

Uppmuntra 
grupper eller 
individer 
som agerar i 
enlighet med 
fredsöverens-
kommelsen

Propaganda-
makare mot 
fredsöverens-
kommelsen 
nekas möj-
ligheten att 
nå ut med sitt 
budskap

Hindra distri-
butionen av 
propaganda

Radio-
stationer

Tk Färre 
produktiva 
propaganda-
skapare

Spridning 
av fl ygblad 
upphör

Radiosänd-
ningar av 
propaganda 

C2-resurser Tk

CNOInternet

Fysisk 
bekämpning

Propaganda-
makare

1 Arbetsgång

1.1 Bestäm Info Ops mål (objective)
För att påverka motståndarens möjlighet att utveckla, sprida och fatta full-
goda beslut, syftar informationsoperationer till att påverka viljan och för-
ståelsen hos utvalda beslutsfattare eller andra målgrupper för att därigenom 
påverka dessas handlande eller förmåga till handling. Informationsoperatio-
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ner kan även syfta till att direkt påverka förmågan genom att begränsa utval-
da beslutsfattare eller andra målgruppers fysiska möjlighet till handlande. 

För att uppnå detta genomförs informationsoperationer i två huvudspår 
(påverka vilja och förståelse samt förmåga) samt i ett spår som syftar till 
att skydda vår egen verksamhet.

Arbetet inleds med att operationens mål bryts ned till Info Ops mål. Målen 
ska vara möjliga att iaktta och uppnå samt vara mätbara. Med detta menas 
att det ska kunna ske synliga förändringar i ett måls beteende, att tillgångar 
och tillgänglig tid ska vara tillräckliga för att nå målet och att förändringen 
i motståndarens beteende måste kunna relateras till mätbara slutmål.

Om behov fi nns kan Info Ops mål brytas ner i delmål, för att underlätta 
fortsatt utveckling.

1.2 Bestäm önskad eff ekt

Önskad eff ekt är den eff ekt på det operativa målet (target) som behövs för 
att uppnå Info Ops-målet (objective). Det kan t ex röra sig om en föränd-
ring i beteendet hos en beslutsfattare på motståndarsidan. Den önskade 
eff ekten måste dock beskriva en mätbar förändring för att det ska vara möj-
ligt att följa upp resultatet.

Exempel på eff ekt avseende:

• Vilja och förståelse
 – övertyga (convince)
 – vilseleda (deception)
 – bistå (assist)
 – avråda (dissuade).

• Förmåga
 – störa (disrupt)
 – degradera (degrade)
 – blockera/neka (deny)
 – förstöra (destroy).

Defi nition av eff ektbegreppen fi nns i punkt 2.1 i denna bilaga. Som stöd för 
att bestämma lämpligt eff ektbegrepp bör man konstatera vilket angrepps-
sätt och vilken uppgift som ligger till grund för verksamheten. Detta styr 
sedan vilken grad av påverkan som ska uppnås. Exempel på hur eff ekter 
kan relateras till påverkan på vilja och förståelse ges i bild 7. 
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Bild 7. Eff ekter som kan påverka vilja och förståelse samt förmåga.

Om exempelvis syftet är att påverka viljan (se vänstra delen i bild 7) ge-
nom att ändra ett beteende med att förse med information, kan ”övertyga” 
eller ”vilseleda” vara ett lämpligt eff ektbegrepp. Om syftet är att tillfälligt 
påverka förmågan till viss del, kan ”störa” eller ”degradera” vara det efter-
sökta uttrycket. 

1.3 Bestäm Info Ops uppgift (task)

Uppgiften utgör det agerande som leder till den önskade eff ekten. Beskriv-
ningen av uppgiften som ska lösas ligger därefter till grund för att ta fram 
vilka verkansmedel som ska användas. 

Exempel på uppgift avseende:

Bistå

Bevara
beteende 

Övertyga

Framhålla
data/information 

Avråda Vilseleda

Undanhålla
data/information 

Störa

Delvis 

Blockera/neka

Tillfälligt

Fullständigt 

Degradera Förstöra

Permanent 

Påverka vilja och förståelse: Påverka förmåga:

Ändra
beteende 

• Vilja och förståelse
 – styra (shape)
 – påverka (infl uence)
 – avskräcka (deter)
 – avslöja (expose)
 – uppmuntra (encourage).

• Förmåga
 – försvaga (diminish)
 – hindra (prevent)
 – oskadliggöra (neutralize).

Defi nition av uppgiftsbegreppen fi nns i punkt 2.2 i denna bilaga.
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1.4 Bestäm de operativa målen (targets)

De operativa målen ligger till grund för arbetet i JTWG senare i proces-
sen. 

Exempel på operativa mål avseende:

• Vilja och förståelse
 – lokalbefolkning
 – ledare, ledarskap
 – befäl
 – milis
 – motståndarens trupp
 – regering
 – media.

• Förmåga
 – information
 – befäl
 – propaganda
 – system
 – sensorer
 – nätverk
 – kommunikationer.

1.5 Bestäm de medel som ska användas

De medel som används är vanligtvis underställda kommandon, t ex ACC, 
LCC, MCC och i vissa fall även CJPOTF (Psyops Task Force).

Medlen kan också beskrivas som Info Ops verkansmedel, t ex avseende:

• Vilja och förståelse
 – psyops
 – vilseledning
 – (Info, PI)
 – (CIMIC).

• Förmåga
 – CNO
 – Tk (EW)
 – fysisk bekämpning.

1.6 Verksamheter för skydd av egen verksamhet

Uppgiften för skydd av egen verksamhet utgör det agerande som leder till 
den önskade eff ekten. Uppgiften som ska lösas ligger därefter till grund 
för att ta fram vilka verkansmedel som ska användas. 
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Exempel på uppgift avseende skydd av egen verksamhet kan vara

• detektera (detect)
• förebygga (prevent)
• delge (inform)
• skydda (protect, safeguard).
För att bestämma operativa mål för egen defensiv verksamhet som senare 
används i målbekämpningsprocessen (targetting) kan exempelvis följande 
användas

• egna processer
• egna nätverk
• egna operationer
• egen trupp.
Exempel på verkansmedel ur Info Ops som kan användas 

• IA
• operationssekretess (OPSEC).
Utöver dessa kan även resurser ur andra taktiska enheter användas.

1.7  Bestäm MOP och MOE

För att utvärdera informationsoperationer på operativ nivå mäts och värde-
ras dels hur egna eller allierade insatser med olika verkansmedel genomförts, 
dvs utförande (MOP, Measure Of Performance) och dels vilka eff ekter som 
insatsen lett till, dvs resultatet (MOE, Measure of Eff ectiveness). Man kan 
uttrycka det som att MOP mäter ”hur” medan MOE mäter ”vad”, dvs ger 
svar på vilken eff ekt vi får ut av den konstaterade genomförda verksamhe-
ten, se vidare kapitel 6 Utvärdering. Tabell 5 redovisar exempel på MOP 
och MOE för olika verkansmedel.
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Tabell 5. Exempel på MOP och MOE för olika verkansmedel

Medel MOP MOE Anm

Psyops Antal spridda psyops-
produkter per vecka 
till utvald målgrupp.

Kvalitativt:
Omfattning på förändring av 
det påvisade beteendet hos 
målgruppen.
Avhopp, överlämningar och 
icke-stöd för myndigheter som 
kan hänföras till påverkan från 
eller trovärdighet för högtalar-
utsändningar eller fl ygblad.
Kvantitativt:
Trender i målgruppens stånd-
punkt i en speciell fråga, mätt i 
opinionsundersökningar.
Storlek på trupp som överlämnar 
sig enligt instruktioner i en fl yg-
blad utformat för psyops.

Kräver ofta om-
fattande under-
rättelsebehov.

Tk Ökning av motstån-
darens radiosändning 
inom ett angivet fre-
kvensområde, pga 
elektronisk attack.

Kvalitativt:
Effekten på de angripna led-
ningsresursernas möjlighet att 
leverera kritisk information.
Kvantitativt:
Antalet nedgångar i ett radar-
system över tiden, mätt av en 
tillbörlig sensor.

Kräver att det upp-
står en förändring 
av en detekterbar 
och mätbar verk-
samhet.

OPSEC Omfattningen på 
information om 
egna/allierades ope-
rationer som läckt ut.

Kvalitativt:
Verksamhet hos motståndaren 
som indikerar på kunskaper 
avseende egna/allierades 
operationer.

Kräver kollatione-
ring av all 
information som 
har läckt och 
jämförelse med 
motståndarens 
verksamhet.

CNO Antal avvärjda 
nätverksattacker.

Kvalitativt:
Effekten av nätverksattacker på 
målsökande system.
Kvantitativt:
Omfattning på dataintrång över 
tiden, mätt med mjukvara.

Kräver tillgång till 
mätbar utdata eller 
till motståndarens 
egen rapportering 
av attacken.

Vilseledning Upprättande av be-
stämt antal skenmål.

Verksamhet hos motståndaren 
som svarar på de vilseledande 
åtgärderna.

Kräver en be-
dömning av hur 
motståndaren 
förväntas reagera 
om de tror på 
vilseledningen 
eller inte.

Fysisk 
bekämpning

Avsedd bekämpning 
av sensorenhet 
genomförd enl plan.

Kvalitativt:
Effekten på sensorenhetens möj-
lighet och förmåga att leverera 
data.

CIMIC Omfattning på 
kontaktskapande 
verksamhet med 
civilbefolkningen.

Kvalitativt:
Förändring avseende fördomar 
mot utländsk media/radio.
Kvantitativt:
Omfattning och storlek på civila 
oroligheter över tiden, rappor-
terat av egna styrkor.
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2 Defi nition av eff ekt- och uppgiftsbegrepp

2.1 Eff ektbegrepp

Övertyga (Convince). Att övervinna med argument, att åstadkomma över-
tygelse, samtycke eller ett visst handlingssätt.

Vilseleda (Mislead). Att skapa en felaktig uppfattning som får målgrup-
pen att agera på ett sätt som skadar uppdraget och samtidigt gynnar de 
egna målen.

Bistå (Assist). Stödja genom att ge medel eller annan hjälp åt någon grupp, 
organisation eller person.

Avråda (Dissuade). Råda någon att avstå från något.

Degradera (Degrade). Permanent skada tillfogas en funktion, men bara 
delar av funktionen påverkas, dvs funktionen är fortfarande i drift om än 
i begränsad omfattning.

Blockera/neka (Deny). Endast tillfällig skada tillfogas funktionen, men alla 
delar av funktionen påverkas. En funktion är tillfälligt nedsatt men skadan 
omfattar alla delar av funktionen.

Förstöra (Destroy). Permanent skada tillfogas funktionen och alla delar av 
funktionen påverkas.

Störa (Disrupt). Tillfällig skada tillfogas en funktion men bara delar av 
funktionen påverkas. En funktion är tillfälligt nedsatt och skadan omfat-
tar inte alla delar av funktionen.

Kartlägga (Exploit). Att samla information för att kunna utföra operatio-
ner och framkalla andra eff ekter.

2.2 Uppgiftsbegrepp

Försvaga (Diminish). Att förminska eller få att framstå som mindre. Att 
reducera en viss aktivitets verkan. Viss likhet fi nns med defi nitionen för 
degradera men utan tonvikt på faktisk skada.

Avslöja (Expose). Att göra känt eller synligt för allmänheten. Att uppenbara 
något oönskat eller skadligt.



127Informationsoperationer

Påverka (Infl uence). Medveten projicering eller förvrängning av sanning-
en för att få motståndaren att agera på ett sätt som skadar uppdraget, och 
samtidigt gynnar de egna målen. Att åstadkomma förändring av karaktär, 
tankesätt eller handling hos en specifi k målgrupp. 

Delge (Inform). Att vidarebefordra information eller kunskap.

Hindra (Prevent). Att beröva målgruppen hopp eller förmåga att handla 
eller fullfölja handlingar. Att avstyra eller avvärja.

Skydda (Protect/Safeguard). Att skydda från exponering, skada eller förstö-
relse. Att avhålla från skada, anfall eller kartläggning. Att bevara tillståndet 
eller integriteten hos något/någon.

Oskadliggöra (Negate/neutralize). Att göra ineff ektiv, ogiltig eller oförmö-
gen att utföra ett visst uppdrag eller en funktion. Att motverka verksam-
het eller eff ekt av något.

Styra (Shape). Att bestämma eller inrikta handlingssätt. Att ändra beteende 
hos målgruppen genom att belöna förändringar i önskad riktning. Att få 
någon/något att inordna sig.

Detektera (Detect). Påvisa existens av något fördolt eller svårupptäckt.

Förebygga (Prevent). Vidta åtgärder i förväg för att förhindra viss skadlig 
utveckling.

Avskräcka (Deter). Verka avhållande på någon genom hot av varierande 
styrka.

Uppmuntra (Encourage). Påverka någon till att vilja utföra något genom 
att framhäva det positiva i den handlingen eller att påverka en utveckling 
i riktning mot det angivna målet.
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Bilaga 3 Synkroniseringsmatris

Syftet med att utforma en synkroniseringsmatris är tvådelat. Den första 
delen innebär att koordinera och synkronisera informations aktiviteter 
med operationen som ska genomföras. Den andra delen klarlägger vad 
olika enheter har för ansvar vid genomförande av informationsoperatio-
ner. Matrisen utgör under operationen underlag för att utforma order till 
underställda chefer.

Sammanhang. Synkroniseringsmatrisen utformas inledningsvis under det att 
man planerar operationen och senare fortlöpande under det att operationen 
utvecklas. Grunden hämtas i den operativa designen med dess avgörande 
punkter och målsättningar med faser samt operationen som helhet.

Det är viktigt att fortlöpande uppdatera matrisen allt efter som operatio-
nen pågår och därmed ta hänsyn till övrig verksamhet i operationen och 
de ändringar som sker av operationsplanen. 

Den verksamhet som planeras ska ha entydig bäring mot att stödja avgö-
rande punkter (DP) eller målsättningar

Deltagare. Kärnan av deltagare utgörs av Info Ops-cellen och dess med-
lemmar. Cellen börjar utveckla synkmatrisen under det att bedömandet 
görs. För att slutföra matrisen under planeringen och vidareutveckla den 
under genomförandet behövs det ett bredare deltagande med representa-
tion ur de fl esta divisioner, främst 2, 3, 5 och 9 samt olika rådgivare som 
POLAD, PIO, LEGAD etc.

Genomförandet under planeringen är det Info Ops-cellen som genomför 
arbetet. Under det att operationen pågår sker arbetet främst inom IOCB 
och den agenda som fi nns i bilaga 10. Det är Info Ops-cellen som har an-
svaret för synkroniseringsmatrisen.

Arbetet inleds med att en matris med tidslinjal och indelning i skeden upp-
rättas samt att utrymme för tillgängliga verkansmedel samt de taktiska sta-
berna avdelas. Det första steget är att lägga in vad de olika taktiska staberna 
ska genomföra för verksamhet (se bild 8, omr A). Efter detta planeras olika 
aktiviteter med verkansmedlen in som stödjer den planerade operationen 
(se bild 9, omr B). Denna planering sker utifrån de inplanerade aktivite-
terna med de taktiska staberna som fi nns inom område A. Planeringen 
syftar till att koordinera, till verkan, och att synkronisera, till tid, insatser 
med de olika verkansmedlen inom informationsoperationer.
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Info Ops Plan/Synchronization Matrix

Bild 8. Bilden visar schematiskt vilken verksamhet de olika taktiska staberna ska genomföra.
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Info Ops Plan/Synchronization Matrix

Bild 9. Bilden visar schematiskt vilka aktiviteter verkansmedlen skall utföra för att stödja den 
planerade operationen.
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Som väl känt är så används inte enbart exklusiva resurser såsom Psyops-, 
telekrigförband etc för att genomföra informationsoperationer. Reguljära 
förband ur de olika arenorna kommer att ha en minst lika viktig funktion 
att fylla. Därför är det sista steget av synkroniseringsmatrisen lika viktigt och 
avgörande för att lyckas med genomförandet av informationsoperationer.

Det sista steget innebär en detaljerad planering av respektive verkansme-
del. Det sker genom att en matris för respektive verkansmedel utvecklas. 
Grunden i matrisen utgörs av bild 8 med område A. Denna matris syftar 
till att koordinera och synkronisera taktiska förbands verksamheter för att 
uppnå målsättningar med informationsoperationer. Detta sker genom en 
detaljerad planering av aktiviteter som de olika taktiska staberna ska ge-
nomföra (se bild 10, omr C) för att som i detta exempel vilseledning un-
der en operation ska kunna genomföras.

På motsvarande sätt utvecklas matriser för de olika verkansmedlen som 
behövs. Det slutliga momentet omfattar att kontrollera att de olika ma-
triserna inte använder samma resurser vid samma tidpunkt för att uppnå 
målsättningar.

Produkten blir ett antal matriser som utgör underlag till att utforma ordrar 
till underställda enheter samt vilka insatser som behöver ske på den strate-
giska nivån. Exempelvis i form av strategiska psykologiska insatser som kan 
genomföras av högsta politiska nationella eller exempelvis EU nivå.
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Bild 10. Bilden visar en schematisk bild över detaljerad planering av aktiviteter som de olika 
taktiska staberna ska genomföra. I detta exempel beskrivs verksamhet kopplat till vilseledning. 
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Bilaga 4 Annex L Psyops 
ANNEX L TO
OPLAN XXXX
DATED DD MM YY

OPLAN XXX (TITLE OF COMMANDER) OPERATION PLAN
(NICKNAME OF PLAN) FOR (OFFICIAL DESCRIPTION OF THE 
OPERATION)

ANNEX L – Psyops

References: 

A. Title of Document, File-Reference-Number, Date
B. Title of Document, File-Reference-Number, Date

1.  Orientering (Situation)
 a. Bakgrund (General) 
 b. Motståndaren (Opposing forces) 
  – Vilken kapacitet, begränsningar och sårbarheter har motstånda-

ren.
  – Vilken kapacitet har motståndaren att förstöra förhindra eller 

störa vår operation med egen psyops.
 c. Egna styrkor (Friendly Forces) 
  – Vilka allierade faciliteter, resurser och organisationer kan påverka 

vår egen psyops-planering och genomförande?
  – Vilka är de allierade styrkor som underställd chef kan komma 

att understödja eller samverka med i operationen?
 d. Andra aktörer, nationer, organisation (Other actors)
  – Vilka civila eller neutrala faciliteter, kommersiella intressen re-

surser och organisationer kan påverka vår?
  – Kartläggning av tillgänglig infrastruktur.
  – Vilken risk fi nns att tredje part drabbas?
  – Hur påverkar allierade, fi entliga, och neutrala organisationer vår 

planering av psyops?
 e. Huvudsakliga målgrupper (Main target audiences) 
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2.  Uppdrag (Mission)
Högre chefs uppdrag (Th is should be the mission statement from the Joint 
Commander).

3.  Genomförande (Excution)
 a. Chefens Beslut i Stort för Psyops (Commander’s intent)
 b. Psyops genomförande (Psyops Conduct of Operations)
  – Vilken roll har psyops-funktionen i högre chefs strategi? Refe-

rens till gällande CONOPS.
  – Hur kan psyops-funktionen bidra till operationsplanen?
  – Vilka metoder och resurser (i och utanför organisationen) kom-

mer att sättas in/användas i respektive skede? 
  – Hur kommer psyops-funktionen att understödja de andra de-

larna av Info Ops?
   (1) Tidslinjal (Outline) 
   (2) Skedesindelning (Phasing)
 c. Uppgifter (Tasks)
  – Vilka är de enskilda förmågorna och ansvarsområdena för varje 

enhet eller funktion i styrkan? Inkluderar tillgänglighet och be-
gränsningar för den aktuella enheten eller funktionen.

   (1) Psyops Units/Forces Assigned
    (a) CJTF/AOO-Level (Combined joint task force psycholo-

gical operations component commander, CJTFPOCC, 
Combined joint psychological operations task force, CJ-
POTF, or psyops support element, PSE)

    (b) Tactical Level (PSE)
   (2) Psyops Staff  & Liaison Elements
 d. Samordning (Coordination Instructions)
  – Vilka samordningsorder gäller?
  – Vilket krav fi nns på samordning av psyops-insatser?
  – Tillkommande förband eller utrustning för psyops.
   (1) Underrättelsetjänst (Intelligence) 
   (2) Lokala tillgångar (Indigenous Assets)
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   (3) Intern och extern samverkan (Internal and External Liaison)
   (4) Övriga stödjande funktioner (Reach-back)
 e. Beslutsnivåer (Approval Authority)
  (1) Operativ nivå (Operational Level Psyops)
  (2) Taktisk nivå (Tactical Level Psyops)

4.  Operativa stödfunktioner (Service support)
 – Var fi nns underhållshänvisningarna? Grupperingar?
 – Vad ska rapporteras avseende underhåll?
 – Vad ska rapporten innehålla?
 – Vilka logistikhänvisningar fi nns?
 a. Lagerhållning och leveranser (Stocking & Delivery)
 b. Tillgångar, förråd och underhåll (Psyops-specifi c Assets, Supply & 

Maintenance)
 c. Ledning och upprätthållande av lokala tillgångar (Controlling & 

Maintaining Indigenous Assets)
 d. Ekonomistyrning (Budget Coordination)
 e. Personalfrågor (Personnel Matters (including indigenous personnel))

5.  Ledning (Command and signal)
 a. Ledning (Command and control)
  (1) Command Relationships of Psyops Forces
  (2) Psyops Internal Command
 b. Sambandstjänst (Communications)
  (1) Psyops Broadcast Requirements
  (2) Psyops C4 Systems and Requirements
  (3) Psyops Reporting

Underbilagor (Appendices):
1. Psyops Objectives, Target Audiences, Limitations, and Th emes to 

 Avoid
2. Psyops Approval Process (schematic and coordination agencies)
3. Others as required
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Bilaga 5 Annex P Telekrig

ANNEX P TO
OPLAN XXXX
DATED DD MM YY

OPLAN XXXX (TITLE OF COMMANDER) OPERATION PLAN
(NICKNAME OF PLAN) FOR (OFFICIAL DESCRIPTION OF THE 
OPERATION)

ANNEX P – Telekrig

References: 

A. Title of Document, File-Reference-Number, Date

B. Title of Document, File-Reference-Number, Date

1.  Orientering (Situation)

 a. Bakgrund (General)
 b. Motståndaren (Opposing forces)
  – Vilken kapacitet, begränsningar och sårbarheter har motstånda-

ren avseende sensorer, kommunikationssystem, ledningssystem 
och telekrigförmåga.

  – Vilken kapacitet har motståndaren att förstöra förhindra eller 
störa vår operation med egen telekrigföring.

 c. Egna styrkor (Friendly Forces)
  – Vilka allierade faciliteter, resurser och organisationer kan påverka 

vår egen telekrigplanering och genomförande?
  – Vilka är de allierade styrkor som underställd chef kan komma 

att understödja eller samverka med i operationen?
 d. Andra aktörer (Other actors)
  – Vilka civila eller neutrala faciliteter, kommersiella intressen re-

surser och organisationer kan påverka vår telekrigplanering?
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  –  Kartläggning av tillgänglig infrastruktur.
  – Vilken risk fi nns att tredje part drabbas?
  – Hur påverkar allierade, fi entliga, och neutrala organisationer vår 

planering av telekrigföring?
 e. Huvudsakliga målgrupper (Main target audiences)

2.  Uppdrag (Mission)

Högre chefs uppdrag (utdrag ur den operativa ordern).

3.  Genomförande (Execution)

 a. Chefens Beslut i Stort för Telekrig (Commander’s Intent)
 b. Genomförande (EW Conduct of Operations)
  (Who, what, when, where and why)
  – Vilken roll har telekrigfunktionen i högre chefs strategi? Referens 

till gällande CONOPS.
  – Hur kan telekrigfunktionen bidra till operationsplanen?
  – Vilka metoder och resurser (i och utanför organisationen) kom-

mer att sättas in/användas i respektive skede? 
  – Hur kommer telekrigfunktionen att understödja de andra de-

larna av Info Ops?
   (1) Tidslinjal (Outline) 
   (2) Skedesindelning (Phasing)
 c. Uppgifter (Tasks)
  – Vilka är de enskilda förmågorna och ansvarsområdena för varje 

enhet eller funktion i styrkan? Inkluderar tillgänglighet och be-
gränsningar för den aktuella enheten eller funktionen.

  – Exempel på eff ekt- och uppgiftsbegrepp som kan tilldelas ett tele-
krigförband: Blockera/neka, kartlägga, hindra och skydda.

   (1) Enheter/Tillförda förband (Units/Forces Assigned)
    (a) CJTF/AOO-Level 
    (b) Tactical Level 
   (2) Stabstjänst och samverkan (Staff  & Liaison Elements)



Informationsoperationer138

 d. Samordning (Coordination Instructions)
  – Vilka samordningsorder gäller?
  – Vilket krav fi nns på samordning av telekriginsatser?
  – Tillkommande förband eller utrustning för telekrigförmågan.
   (1) Underrättelsetjänst (Intelligence) 
   (2) Lokala tillgångar (Indigenous Assets)
   (3) Intern och extern samverkan (Internal and External Liaison)
   (4) Övriga stödjande funktioner (Reach-back)
 e. Beslutsnivåer (Approval Authority)
  (1) Operativ nivå (Operational Level) 
  (2) Taktisk nivå (Tactical Level) 

4.  Operativa stödfunktioner (Service support)

 – Var fi nns underhållshänvisningarna? Grupperingar?
 – Vad ska rapporteras avseende underhåll?
 – Vad ska rapporten innehålla?
 – Vilka logistikhänvisningar fi nns?
 a. Lagerhållning och leveranser (Stocking & Delivery)
 b. Tillgångar, förråd och underhåll (EW-specifi c Assets, Supply & Main-

tenance)
 c. Ledning och upprätthållande av lokala tillgångar (Controlling & 

Maintaining Indigenous Assets)
 d. Ekonomistyrning (Budget Coordination)
 e. Personalfrågor (Personnel Matters (including indigenous personnel))

5.  Ledning (Command and signal)

 a. Ledning (Command and Control)
 b. Sambandstjänst (Communications)
 c. Val av huvudsamband, reservsamband och inriktning av lednings-

systemstöd beroende på chefens val av ledning i pkt 5a
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Bilaga 6 SUPLAN CNO

Verkansmedel såsom Psykologiska operationer, Telekrig, etc beskrivs i bi-
lagor (annex) till Operationsordern (OPPLAN). CNO regleras i en stöd-
jande order, en s k (SUPLAN) på grund av att funktionen ej kan eller bör 
underordnas någon av de andra verkansmeddelen. Ytterligare en anledning 
är de sekretesskäl som kan föreligga.

Nedan följer en mall för SUPLAN CNO.

SUPLAN TO
OPLAN XXXX
DATED DD MM YY

OPLAN XXX (TITLE OF COMMANDER) OPERATION PLAN 
(NICKNAME OF PLAN) FOR (OFFICIAL DESCRIPTION OF THE 
OPERATION)

SUPPORTPLAN – CNO

References: 

A. Title of Document, File-Reference-Number, Date

B. Title of Document, File-Reference-Number, Date

1.  Orientering (Situation)

 a. Bakgrund (General)
 b. Motståndaren (Opposing forces)
  – Vilken kapacitet, begränsningar och sårbarheter har motstånda-

ren avseende kommunikationssystem, ledningssystem och CNO 
förmåga.

  – Vilken kapacitet har motståndaren för att förstöra eller hindra 
vår operation med CNO.
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 c. Egna styrkor (Friendly Forces)
  – Vilka allierade faciliteter, resurser och organisationer kan påverka 

vår egen CNO-planering och genomförande?
  – Vilka är de allierade styrkor som underställd chef kan komma 

att understödja eller samverka med i operationen?
 d. Andra aktörer (Other actors)
  – Vilka civila eller neutrala faciliteter, kommersiella intressen re-

surser och organisationer kan påverka vår CNO-planering?
  – Kartläggning av tillgänglig infrastruktur.
  – Vilken risk fi nns att tredje part drabbas?
  – Hur påverkar allierade, fi entliga, och neutrala organisationer vår 

planering av CNO?
 e. Huvudsakliga målgrupper (Main target audiences)

2.  Uppdrag (Mission)

Högre chefs uppdrag (Th is should be the mission statement from the Joint 
Commander).

3.  Genomförande (Execution)

 a. Chefens Beslut i Stort för CNO (Commander’s Intent)
 b. Genomförande av CNO (CNO Conduct of Operations) 
  (Who, what, when, where and why)
  – Vilken roll har CNO i commanders strategi?
  – Hur kan CNO bidra till operationsplanen?
  – Vilka metoder och resurser kommer att sättas in/användas? 

 Inkluderar det som fi nns i och utanför organisationen. 
  – Hur kommer CNO att understödja de andra delarna av Info 

Ops?
   (1) Tidslinjal (Outline) 
   (2) Skedesindelning (Phasing)
 c. Uppgifter (Tasks)
  – Vilka är de enskilda förmågorna och ansvarsområdena för varje 

enhet eller funktion i styrkan? Inkluderar tillgänglighet och be-
gränsningar för den aktuella enheten eller funktionen.

  – Exempel på uppgifter som kan tilldelas: Blockera/neka, kartlägga, 
hindra, skydda.
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   (1) Units/Forces Assigned
    (a) CJTF/AOO-Level
    (b) Tactical Level
   (2) Staff  & Liaison Elements
 d. Samordning (Coordination Instructions)
  – Vilka samordningsorder gäller?
  – Vilket krav fi nns på samordning fi nns av CNO insatser?
  – Tillkommande förband eller utrustning för CNO
   (1) Underrättelsetjänst (Intelligence) 
   (2) Lokala tillgångar (Indigenous Assets)
   (3) Intern och extern samverkan (Internal and External Liaison)
   (4) Övriga stödjande funktioner (Reach-back)
 e. Beslutsnivåer (Approval Authority)
   (1) Operativ nivå (Operational Level) 
   (2) Taktisk nivå (Tactical Level) 

4.  Operativa stödfunktioner (Service support)

 – Var fi nns underhållshänvisningarna? Grupperingar?
 – Vad ska rapporteras avseende underhåll?
 – Vad ska rapporten innehålla?
 – Vilka logistikhänvisningar fi nns?
 a. Lagerhållning och leveranser (Stocking & Delivery)
 b. Tillgångar, förråd och underhåll (CNO-specifi c Assets, Supply & Main-

tenance)
 c. Ledning och upprätthållande av lokala tillgångar (Controlling & 

Maintaining Indigenous Assets)
 d. Ekonomistyrning (Budget Coordination)
 e. Personalfrågor (Personnel Matters (including indigenous personnel))

5.  Ledning (Command and signal)

 a. Ledning (Command and control)
 b. Sambandstjänst (Communications)
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Bilaga 7 Annex X 
Informationstjänst

Nedan redovisas exempel på rubriker som skulle kunna återfi nnas i ett an-
nex för Informationstjänst.

ANNEX X TO
OPLAN XXXX
DATED DD MM YY

OPLAN XXX (TITLE OF COMMANDER) OPERATION PLAN 
(NICKNAME OF PLAN) FOR (OFFICIAL DESCRIPTION OF 
THE OPERATION)

ANNEX X – PUBLIC INFORMATION POLICY AND 
PROCEDURES

B. References

1.  Situation

 a. General
 b. Belligerent forces
 c. Friendly forces
 d. Assumptions
  (1) Manning
  (2)  Equipment
  (3) Transportation

2.  Mission

3.  Execution
 a. COMCJTF’s PI Intent
 b. Goals, Objectives and Policy
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 c. Concept of the Operation
  By Phases
 d. Coordinating Instructions
  (1) General
  (2) Messages
  (3) Audiences. Th e following are CJTF PI target audiences: 
   i. Local
   ii. International
  (4) Media Registration
  (5) Embedded media
  (6) Public Information Guidance
  (7) Press Conferences, News Briefi ngs, Press Releases and Media 

 Activities
  (8) Release of Information on Casualties, Accidents and Incidents

4.  Service support

 a. Billeting and mess
 b.  Transportation
 c. Equipment and supplies

5.  Command and signal

 a. POCs
 b. Reporting
 c. Acknowledge: NIL
 d. Offi  cial: NIL

ATTACHMENTS:

APPENDIX A – PI Lines of Authority

APPENDIX B – Th emes and messages 

APPENDIX C – OPSEC guidelines 

APPENDIX D – Media Ground Rules 

APPENDIX E – PA TORs
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Bilaga 8 Vilseledningsmetodik

”Vilseledning har nog fått mer utrymme i krigshistorien än i verkligheten. Det 
är en elegant metod när den lyckas, men för att vilseleda någon måste man 
själv ha grepp om situationen.” 36

Det som historiskt har kännetecknat lyckade vilseledningsoperationer är 
inte att vilseledningsobjektet blivit fullständigt överrumplat. Snarare har 
det handlat om att den vilseledde misslyckats med att dra riktiga slutsat-
ser och bedöma konsekvenser utifrån den tillgängliga informationen, trots 
vissa varningssignaler. Den vilseledde har inte reagerat på de observerade 
skeendena i tid och med tillräcklig kraft. 

Vilseledning används för att medvetet missleda motståndarens militära be-
slutsfattare. En framgångsrik vilseledning omfattar normalt överraskning, 
säkerhet, förbandsmassa och stridsekonomi.

Ett exempel på lyckad vilseledning är amerikanarnas skenmanöver under 
Gulfkriget 1991. 

Den 24 februari 1991 inleddes fl era mindre operationer för att ge sken av 
att ett anfall skulle komma från Persiska viken. Bland annat genomfördes 
spaningsuppdrag längs strandlinjen, det övades även anfall och landstig-
ningsteknik. All aktivitet i Persiska viken resulterade i att ett antal irakiska 
divisioner bands upp till en landstigning som aldrig ägde rum. I själva ver-
ket avancerade amerikanska trupper från väst. På ett relativt enkelt men 
trovärdigt sätt lyckades man därmed avhålla uppmärksamheten från den 
egentliga markoff ensiven. 

Vilseledningens principer
Som vägledning och riktlinjer för planering och genomförande av vilse-
ledningsoperationer kan sex principer användas (stycket hämtat från För-
svarsmaktens PM Vilseledning37).

• Fokusering
 Vilseledningen måste fokusera på den beslutsfattare som är i stånd att 

vidta de önskade åtgärderna. Motståndarens underrättelsesystem är 
normalt inte målet för vilseledningen. Det är bara den primära kana-

36 Falk, L. (2006). Lögn och propaganda ett måste för vilseledaren, Framsyn 2006, Nr 1.
37 Försvarsmakten PM Vilseledning (1997). 21 120:73579, 1997-12-15.
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len genom vilken deceptören (vilseledningsplaneraren) förmedlar den 
vilseledande informationen till beslutsfattaren.

• Mål
 Målet med vilseledning ska vara att få motståndaren att agera (eller att 

inte agera) på ett visst sätt. Han ska alltså inte bara tro vissa saker. Hans 
agerande ska också öka våra chanser att genomföra vår stridsplan.

• Kontroll
 En vilseledningsoperation måste ledas och följas upp av en instans. 

Detta krävs för att undvika förvirring och för att säkerställa att de oli-
ka elementen i vilseledningen spelar upp samma vilseledningshistoria 
och att dessa inte står i konfl ikt med andra taktiska eller operativa mål. 
Genomförandet av vilseledning kan emellertid decentraliseras så länge 
alla deltagare ansluter sig till en gemensam plan.

• Säkerhet
 Motståndaren måste förnekas kunskap om vår avsikt att vilseleda och 

om genomförandet av denna avsikt. Framgångsrika vilseledningsope-
rationer kräver sekretess. Need-to-know-kriterier bör tillämpas i varje 
del av denna operation. Detta säkerställs bl a genom att ge förbanden 
riktiga stridsuppgifter. Vid sidan av aktiva säkerhetsansträngningar för 
att förneka motståndaren kritisk information om både verkliga och 
vilseledande aktiviteter måste den totala vilseledningsplanen och order 
noggrant skyddas mot insyn.

• Tidsamordning
 En vilseledningsoperation kräver noggrann samordning i tiden. Tillräck-

ligt med tid måste avdelas för vilseledningshistorien att spelas upp; för 
motståndarens underrättelsesystem att samla in, analysera och rappor-
tera; för motståndarens beslutsfattare att reagera och för de egna under-
rättelseorganen att upptäcka de åtgärder/aktiviteter som motståndarens 
beslut resulterar i.

• Integration
 Varje form av vilseledning måste vara helt integrerad i den stridsplan 

som den understödjer. Vilseledningskonceptet måste utarbetas som 
en del av utvecklingen av chefens stridsplan. Planering av vilseledning 
måste ske parallellt med operationsplaneringen.
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Bilaga 9 
Exempel på informationsstrategi

En informationsstrategi tas fram på strategisk nivå (nationell, koalitions- 
eller alliansnivå), syftet är att den ska utgöra ett ramverk för alla informa-
tionsåtgärder kopplade till den aktuella operationen. Följande exempel be-
skriver delar som bör ingå i en informationsstrategi med framtida operatio-
ner (t ex på EU-nivå), och är hämtat från MNIOE White Paper.

1.  Situation

 a) Description of the information environment
 b) Coalition mandate
 c) Coalition objectives and strategic end state

2.  Mission

 a) Information objectives
 b) End state in the information environment

3.  Implementation

 a) Audiences 
 b) Execution areas and actors
 c) Th emes and messages
 d) Limitations 
 e) Strategic approach integration 

4.  Coordination 

 a) Approval authority
 b) Interagency coordination 
 c) Coordination with other actors 
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Bilaga 10 
Exempel på agenda IOCB

• Närvarokontroll.
• Syfte med dagens IOCB.
• Genomgång av genomförd/pågående verksamhet (J3 Curr Ops/J2).
• Underlag från JCBWG
 – Uppdrag
 – Önskat slutläge.
• Behov av koordinering på lång sikt (J5).
• Utveckling av synkroniseringsmatris (J3 Info Ops)
 – Målsättning som ska nås inom Info Ops och andra funktioner och 

staber
 – Underrättelsebehov (RFI)
 – Synkronisering av verkansmedel för kommande verksamhet.
• Nominering av mål (targets) om möjligt.
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Bilaga 11 
Lathund till Info Ops planering

Steg i planeringen Info Ops planeringsaktiviteter Resultat

Steg 1
Initiering av 
operationen

Syftet med initieringsfasen är i stort att 
kontrollera att uppdraget är komplett, 
klarlägga geografi skt område, klarlägga 
strategiska målsättningar och starta den 
operativa/taktiska planeringsprocessen.
Aktivitet:
- omfattning av Info Ops i operationen
- behov av omedelbara underrättelser
- personal som ska sammankallas för att 
  stödja planeringen av operationen.

Formering av bedömande-
gruppen
- Ev förberedande order till 

DUC
- Kontroll av initieringsdirektiv
- Framtagande av ev 

kompletterande frågor till 
strategiska nivån.

Steg 2
Orientering

Syftet med orienteringsfasen är att fast-
ställa uppdraget för operationen för att 
kunna besluta om chefens målsättningar 
och uppgifter samt för att förbereda rikt-
linjer för DUC.
Aktivitet:
- Tillgängliga verkansmedel
- Vilka effekter som kan uppnås med Info 

Ops
- Hur effekter ska mätas.

Föredragning avseende 
uppdraget för chefen för 
operationen (MAB)
Kompletteras med:
- Chefens riktlinjer för fortsatt 

planering (Commander’s 
planning guidance)

- Chefens preliminära beslut 
i stort (commanders’s initial 
intent).

Bör omfatta:
- Utkast på BIS och ett förslag 

till operativ design.

Steg 3
Utveckling av 
koncept för 
operationen

Syftet är att förfi na utkastet till BIS, ut-
veckla detaljerade handlingsalternativ, 
föredra alternativen för chefen som väljer 
ett alternativ och utveckla det operativa 
konceptet av det valda alternativet.
Aktivitet:
- Utveckla handlingsalternativ avseende 

hur Info Ops ska användas
- Delta i alternativjämförelse utveckla 

CONOPS (Concept of Operation).

Utvecklat koncept för opera-
tionens genomförande 
(CONOPS).

Steg 4
Utveckling av 
operationsplanen

Syftet är att utveckla konceptet för 
operationen till en färdig order med 
samtliga bilagor som ska ingå i ordern.
Aktivitet:
- Utveckling av operationsplanen av-

seende bilaga O (Info Ops), L (psyops) 
och P (Telekrig). 

- Koordinering av dessa med övriga delar 
av operationsplanen. 
Ev utveckla SUPLAN (Supporting Plan) 
för särskilt känsliga operationer såsom 
CNO, vilseledning etc.

Operationsplan (OPLAN) med 
bilagor.
Ev stödjande planer 
(SUPLAN).

Steg 5
Granskning av 
planen

Syftet är att granska planen så att 
den är giltig inför ett genomförande av 
operationen.
Aktivitet:
- Kontroll av att förutsättningar som var 

ingångsvärden för planeringen av Info 
Ops fortfarande är gällande.

Ev reviderad operationsplan 
(OPLAN) med bilagor.
Ev stödjande planer 
(SUPLANS).
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Bilaga 12 Ordlista

Ord Förklaring
Civil-militär
samordning 
(CML)

Civil-militär samordning omfattar förbindelserna och 
samarbetet mellan militära förband och civila myn-
digheter, samarbetet med olika aktörer, organisationer 
samt med civilbefolkningen i det område där styrkan 
sätts in eller planläggs att sättas in.

Civil-militär 
samverkan 
(CIMIC)

Civil-militär samverkan är verksamhet som garante-
rar genomförandet av den civil-militära samverkan. 
Inom ramen för de övergripande krishanteringsmå-
len syftar CIMIC till att underlätta genomförandet 
av den militära insatsen. På motsvarande sätt under-
lättas den civila insatsen genom samverkan och sam-
ordning med de militära förbanden.

Dator- och nät-
verksoperationer 
(CNO)

Dator- och nätverksoperationer är verksamhet som 
utnyttjar datorer och nätverk av datorer samt dess del-
system för off ensiva och defensiva aktiviteter. Syftet 
är att skydda och försvara egen verksamhet på infor-
mationsarenan i datoriserade lednings- och informa-
tionssystem samtidigt som en motståndares verksam-
het försvåras eller förhindras.

Fysisk bekämp-
ning för Info 
Ops

Fysisk bekämpning är verksamhet som påverkar data-
bärare eller symbolvärden i syfte att tillfälligt eller per-
manent ge eff ekter på informationsarenan eller den 
kognitiva domänen.

Handbok Info 
Ops

Ett rådgivande och stödjande dokument för Försvars-
maktspersonal som planerar och leder informations-
operationer i svenskt och internationellt samman-
hang. Handbok Info Ops ger handledning och rikt-
linjer till planering, genomförande och utvärdering 
av informationsoperationer.

Information 
Assurance (IA)

Information Assurance är informationsoperationer 
med syfte att försvara/skydda information samt in-
formationssystem genom att säkerställa tillgänglig-
het, riktighet, sekretess, autenticitet, oavvislighet och 
spårbarhet.
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Ord Förklaring
Informations-
aktiviteter

Verksamhet med syfte att påverka information och/
eller informationssystem.

Informations-
operationer 
(Info Ops)

Med informationsoperationer koordineras verkan på 
informationsarenan genom att påverka data och infor-
mation i syfte att påverka motståndarens eller andra 
aktörers agerande, samtidigt som egen verksamhet på 
informationsarenan skyddas.

Informations-
tjänst

Informationstjänst är planerad kommunikation och 
fyller en viktig funktion i varje företag, myndighet, 
institution, organisation och förening. Informations-
tjänsten förvaltar och utvecklar organisationens för-
troendekapital och skapar därmed handlingsutrymme 
för pågående och planerad verksamhet.

Initieringsdirekti-
vet (ID)

Initieringsdirektivet utvecklas av den militärstrategis-
ka nivån avseende syften och målsättningar för an-
vändningen av Försvarsmakten som strategiskt makt-
medel. Initieringsdirektivet utgör underlaget för att 
påbörja planeringen av operationen som ska genom-
föras och innebär att initieringsfasen påbörjas.

Miljön för 
informations-
operationer

Miljön för informationsoperationer är uppbyggd av 
tre inbördes relaterade delar: den kognitiva domänen, 
den fysiska världen och informationsarenan.

Operations-
sekretess 
(OPSEC)

Operationssekretess är verksamhet för att systematiskt 
och metodiskt vidta åtgärder för att undanhålla egen 
kritisk information för en motståndare eller annan 
aktör i syfte att bibehålla egen handlingsfrihet.

Psykologiska 
operationer 
(psyops)

Psykologiska operationer är planerade aktiviteter som 
använder kommunikationsmetoder och andra medel 
riktade mot godkända målgrupper i syfte att påverka 
uppfattningar, inställningar och uppträdande för att 
uppnå egna politiska och militära mål.



Informationsoperationer152

Ord Förklaring
Telekrig (Tk) Telekrig är militär verksamhet som utnyttjar det elek-

tromagnetiska spektrumet för att bekämpa, förvanska 
eller exploatera motparters inhämtning, bearbetning 
eller delgivning av information samt skydd mot ett 
för oss ogynnsamt utnyttjande av det elektromagne-
tiska spektrumet.

Underrättelser 
(Und)

Är de produkter underrättlesetjänsten skapar som be-
skriver, förklarar och förutsäger icke egna genomen 
(neutrala, fi entliga, okända/övriga). Underrättelser 
består av data, information eller kunskap som analy-
seras av underrättelsetjänsten.

Underrättelse-
tjänst

Är den verksamhet som producerar underrättelser ge-
nom planering, inhämtning, analys och delgivning. 
Underrättelsetjänst är även benämningen på den or-
ganisation som bedriver sådan verksamhet.

Övrig signal-
krigföring

Övrig signalkrigföring utgörs av verkansmedel som 
omfattar vågutbredning i de medier som inte omfat-
tas av telekrig eller CNO.
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Bilaga 13 Förkortningsordlista

Förkortning Svensk förklaring Engelsk förklaring
ACINT Akustiska underrättelser Acoustic Intelligence
AOI Area of Interest
AOO Operationsområdet Area Of Operation
AOR Områdesansvar Area Of Responsibility
ASIC All Source Intelligence Cell
BIS Beslut i stort
CCIR Chefens kritiska under-

rättelse- och informa-
tionsbehov

Commander’s Critical In-
formation Requirements

CCIRM Collection Coordination 
Intelligence Requirements 
Manager

CCM Campaign Coordination 
Matrix

CERT Computer Emergency 
Response Team

CIMIC Civil-militär samverkan Civil Military Cooperation
CJTFPOCC Combined Joint Task Force 

Psychological Operations 
Component Commander

CJOC Combined Joint Operation 
Center

CJPOTF Combined Joint Psychologi-
cal Operations Task Force

CJTF Combined Joint Task 
Force

CML Civil Militär Samordning Civil Military Liaison
CNA Dator- och nätverksattack Computer Network Attack
CND Dator- och nätverksför-

svar
Computer Network 
Defence
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Förkortning Svensk förklaring Engelsk förklaring
CNE Dator- och nätverks-

exploatering
Computer Network 
Exploitation

CNI Computer Network Intel-
ligence (ibland även kallat 
NETINT NETwork IN-
Telligence)

CNO Dator- och nätverks-
operationer

Computer Network 
Operations

CNOCB CNO Coordination Board
COA Handlingsalternativ Course of Action
CoG Tyngdpunkt Center of Gravity
CONOPS Concept of Operation
CPG Chefens Planerings 

Direktiv
Commanders Planning 
Guidance

CSA Current Situation 
Assessement

CTL Collection Task List
DARB Daily Assets Reconnais-

sance Board
DIME Diplomatiska Informativa 

Militära och Ekonomiska 
maktmedel

Diplomatic, Information, 
Military and Economic 
means

DOS Denial of Service
DP Avgörande punkter Decisive Point
DUC Direkt underställd chef
EA Elektronisk attack Electronic Attack
EBAO Eff ektbaserade 

Operationer
Eff ect Based Approach to 
Operations

ECOINT Ekonomiska under-
rättelser

Economical Intelligence

EEFI Känslig information om 
allierade

Essential Elements of 
Friendly Information

EMCON Kontrollerad Emission 
(eng.)

Emission Control
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Förkortning Svensk förklaring Engelsk förklaring
ENVAD Environmentel Advisor
EOB Electronic Order of Battle
EP Elektronisk protektion Electronic Protection
EPM Electronic Protective 

Measures
ES Elektronisk stöd-

verksamhet
Electronic Support

EWCC Electronic Warfare 
Coordination Cell

FC Force Commander
FFIR Behov av information om 

allierade
Friendly Forces Information 
Requirements

FM BerO Försvarsmaktens 
Beredskapsorder

FM INRI US Försvarsmaktens inrikt-
ning för underrättelse och 
säkerhetstjänsten

FRAGO Kompletterande order Fragmentation Order
GENAD Gender Advisor
GNSS Satellitnavigeringssystem Global Navigation Satellite 

System
GO Statliga Myndigheter 

Organisationer
Governmental Organiza-
tions

GOP Guidelines of Operational 
Planning

HC Högre Chef
HCPG Higher Commanders 

Planning Guidance
HPM-vapen High Power Microwave
HUMINT Personbaserad inhämtning 

jmf PBI
HUMan INTelligence

IA Information Assurance
ID Initieringdirektivet
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Förkortning Svensk förklaring Engelsk förklaring
IED Improvised Explosive 

Device
IK Igenkänningssystem
IMINT Bildunderrättelsetjänst Imagery INTelligence
INFO Informationstjänst
Info Ops Informationsoperationer Information Operations
IO International Organiza-

tions
IOCB Information Operations 

Coordination Board
IR Underrättelsebehov Intelligence Requirements
ISTAR Intelligence, Surveillance, 

Target Acquisition and 
Reconnaissance

JCB Joint Coordination Board
JCBWG Joint Coordination Board 

Working Group
JCO Koordineringsorder Joint Coordination Order
JIPB Joint Intelligence Prepara-

tion of the Battlespace
JOPG Joint Operation Planning 

Group
JPTL Prioriterade mållistan Joint Prioritised Target List
JTL Joint Target List
JTNL Joint Target Nomination 

List
JTP Målbekämpnings-

processen
Joint Targeting Process

JTWG Joint Targeting Working 
Group

JRFL Gemensam spärrlista Joint Restricted 
Frequency List

KLEP Key Leader Engagement 
Plan
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Förkortning Svensk förklaring Engelsk förklaring
KOS Kommunikationsspaning
LPI Low probability of 

intercept
MAB Mission Analysis Brief
MASINT Measurement and Signature 

INTelligence
MEDINT Medicinsk underrättelse-

tjänst
MEDical INTelligence

MIJI Meaconing Intrusion 
Jamming Interference

ML Mållista
MNE Multinationella 

Experiment
Multinational 
Experimentation

MNIOE Multi National Information 
Operations Experiment

MOE Resultatvärdering Measure of Eff ectiveness
MOP Utförandevärdering Measure of Performance
MUST VO MUST verksamhetsorder
NATO OPP NATO Operational 

Planning Process
NAVWAR Elektronisk attack mot 

navigationssystem
Navigation Warfare

NETINT NETworkINTelligence
NGO Non Governmental 

Organizations
NIC Nationell stabsenhet för 

strategisk underrättelse-
tjänst

National Intelligence Cell

NILO Nationell samverkansoffi  -
cer för underrättelsetjänst

National Intelligence 
Liason Offi  cer

NIST Nationell strategiskt 
underrättelseförband

National Intelligence 
Support Team

OPG Operativa planerings-
gruppen

Operational Planning 
Group
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Förkortning Svensk förklaring Engelsk förklaring
OPP Operational Planning Pro-

cess
OPLAN Operationsordern Operation plan
OPSEC Operationssekretess Operations Security
ORBAT Order of battle
OSINT Öppna källor Opens Sources Intelligence
PBI Personbaserad inhämtning 

jmf HUMINT
PEDB Partners Emitters DataBase
PIO Press- och informations-

offi  cer
Public Information Offi  ce

PIR Prioriterade underrättelse-
behov

Priority Intelligence 
Requirements

POLAD Politisk rådgivning/
Politisk rådgivare

Political Adviser

POLINT Politiska underrättelser Political Intelligence
PSE Psyops Support Element
Psyops Psykologiska operationer Psychological Operations
RADINT Radarunderrättelser Radar Intelligence
RCIED Remote Controlled Impro-

vised Explosive Devices
RFI Underrättelsebehov Request For Information
RFL Spärrlista Restricted Frequency List
ROE Insatsregler Rules of Engagement
RSI Statuskod Radiation Status Indicator
SAR Search and Rescue
SCE Stöd till samhället Support to the Civil 

Environment
SEAD Suppression of Enemy Air 

Defences
SEWOC SIGINT Electronic Warfa-

re Operations Centre
SF Specialförband Special Force
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Förkortning Svensk förklaring Engelsk förklaring
SIGINT Signalunderrättelsetjänst SIGnal INTelligence
SMA Strategic Military 

Assessment
SOCINT Sociologiska underrät-

telser
SOCial INTelligence

SSO Stående StabsOrder
STF Stöd till den militära 

enheten
Support To the Force

SUPLAN Stödjande plan Supporting Plan
TCM Th eater Collection 

Manager
TECHINT Teknisk underrättelse-

tjänst
TECHnical INTelligence

TES Teknisk signalspaning
TFMC Th eater Frequency 

Management Cell
TK Telekrigföring
TOEM Taktisk, organisatorisk, 

ekonomisk målsättning
TPT Taktiska psyops-team Tactical Psyops team
TST Tidskritiska mål Time Sensitive Target
UAV Unmanned Aerial Vehicle
Und Underrättelser
UNHCR United Nations High Com-

missioner for Refugees
VMS Varning och motverkans-

system
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