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ABSTRACT 
 
 
War Gaming with information Operations? 
 
This essay explores the possibilities of using information operations in war-
gaming, and offers a proposal of how to integrate that in operational staff 
exercises at the Swedish National Defence College (SNDC). What is the 
difference in using traditional war games? Is it possible to use the older war 
games if you want to exercise other methods? 
 
The essay starts with an overview of military theory, war-gaming and 
information operations in general. The latter two will be more deeply explored 
with the business modelling method, objective, concept and process. My theory 
conclusions will be referred to in to the discussion part of my essay. 
 
After that I will compare the results of my comparison and look after 
similarities and differences between war games with or without information 
operations. The result shows that there is no difference in objectives, but more 
in the different processes that appear under concepts related to war-gaming. 
The biggest changes were to be found in the time-frames and evaluation. 
 
The remaining part of the essay, the discussion part, gives examples of what a 
future exercise concept at the SNDC could look like with elements of 
information operations. I will also point out key factors that must be performed 
before using war games to exercise this. The key factors are also strongly 
connected to the Swedish military doctrine, which the essay is based on.  
 
Keywords: Information Operations, War Games, Staff exercise 
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1. INLEDNING 
1.1 Introduktion 
Manöver! 
Stabschefen är märkbart irriterad när han påkallar sektionschefernas uppmärk-
samhet. Det ligger en påtaglig frustration i operationsrummet då de närvarande 
kan konstatera att händelseutvecklingen inte har följt den så noga planerade 
operationsplanen.  
 
Jag vill först inleda med att hälsa er välkomna. Som vi tidigare orienterat om, 
så har FN-missionen under längre tid varit föremål för granskning av både in-
hemsk och internationell press. Det vi redan har konstaterat är att alla på-
ståenden om samröre med prostituerade, svartabörshandel och fylla och 
slagsmål varit fabricerat. Frågan är nu bara vilken skada det medfört för mis-
sionen och FN-truppernas trovärdighet? Det är dock inte av den anledning 
som jag samlat er här. Det har nyligen från informationscellen kommit till vår 
kännedom att vi haft intrång i våra datorer. Huruvida man lyckats ta del av vår 
operationsplan eller inte kan jag i nuläget tyvärr inte ge något mer utvecklat 
svar på…Övningen avbryts. Om tjugo minuter samlas staben och övningsled-
ningen i samlingssalen för genomgång. 
 
Det ovan beskrivna scenariot skulle kunna vara en del i en stabsövning där man 
övar med inslag av informationsoperationer. 
 
Omvärldsutvecklingen har det senaste decenniet förändrats dramatiskt. Det 
sovjetiska storanfallet är inte längre det stora hotet. Det kalla krigets slut med 
upplösandet av Warszawapakten har bidragit till en ändrad hotbild för de flesta. 
Utvidgningen av både NATO och EU mot de forna öststaterna bidrar också till 
att stärka relationerna mellan stater och inom organisationerna. Det har dock 
tornat upp nya hot på den säkerhetspolitiska himlen. Terrorism, organiserad 
brottslighet, miljökatastrofer samt störningar av el, tele och IT är bara några 
exempel på hot som nu fått större aktualitet.  
 
Den snabba teknikutvecklingen har inte bara medfört möjligheter för oss, utan 
även bidragit till att antagonister med förhållandevis små medel kan tillfoga oss 
stor skada. De flesta har säkert terrorattacken mot World Trade Center den 11 
september i färskt minne. Asymmetriska1 metoder kraftsamlas mot våra 
svagheter. Det öppna samhället gör oss mer sårbara mot en svårdefinierbar 
motståndare. Våra strategier och doktriner är fortfarande i stor utsträckning 
anpassade och utformade för att möta en tämligen välkänd motståndare. 
Informationsoperationer är en metod som en framtida motståndare skulle 
kunna tänka utnyttja för påverka och förstärka sina egna syften. Denna, minst 
sagt, omvälvande omvärldsomriktning kräver att vi omvärderar vårt tidigare 
konceptuella och doktrinära tänkande.  
 

                                                 
1 Asymmetri se bilaga 3, s 1. 
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Tidsfaktorerna kommer i framtiden att ha än större betydelse2, då man i realtid 
kan överföra större mängd data. Mätbarheten i effektbaserade operationer 
kommer också att ställa andra krav när fokus flyttas mot att påverka mjuka mål 
istället för, som tidigare, huvudsakligen hårda.3 Kravet på våra framtida chefer 
kommer således att skifta fokus från att bara hantera hårda mål, som vi 
traditionellt varit inriktade på.  
 
Chefsprogrammet på Försvarshögskolan utbildar årligen ett hundratal 
officerare. Ett forum för denna utbildning är de operativa stabsövningarna som 
exempelvis Marin Flyg stabs övning (MFSÖ ), Armé stabs och sambands 
övning (ASSÖ) etc. Syftet med utbildningen är att eleverna ska kunna fungera 
som chefer på den operativa och strategiska nivån.  
 
Hur ska man anpassa utbildningen för att kunna tillmötesgå dessa förändrade 
krav?  

1.2 Syfte 
Försvarsmakten har behov av att fördjupa sin kunskap inom informationsope-
rationer (IO). Chefsprogrammet innehåller en profilering som ger den möjlig-
heten. Försvarsmakten har sedan tidigare ett intresse för utbildningsmetoder 
och frågor rörande övningsupplägg. Därför är det intressant att i studien belysa 
implementeringen av IO-funktionen inom ramen för de operativa stabsövnin-
garna på Försvarshögskolan (FHS).  
 
Då det gäller kunskap och erfarenhet att praktiskt genomföra stabsövningar har 
försvaret en lång tradition. Är tidigare utbildning fortfarande relevant när 
inriktningen skiftar och prioriteringarna att möta nya hot aktualiseras? 
Utmaningen ligger i att studera om det går att förena det teoretiska, som 
beskriver framtidens hotscenarier, med dagens praktiska erfarenheter angående 
stabsövningar. Är våra tidigare krigsspelskoncept applicerbara mot nya typer 
av hot även i framtiden? Försvarsmakten som tidigare har varit bra på att 
genomföra krigsspel syftande till att skapa verkansöverlägsenhet mot hårda 
mål måste nu också bli bra på att skapa verkansöverlägsenhet mot mjuka mål. 
Det övergripande syftet med att göra denna studie är att undersöka om man kan 
skapa ett koncept för stabsutbildning på operativ nivå med inslag av 
informationsoperationer.  

1.3 Problemställning 
Inom ramen för min studie är den övergripande frågeställningen: 

• Vad är skillnaden ut om det i spelet ingår, eller inte ingår, informa-
tionsoperationer (IO)? 

För att kunna svara på den övergripande frågeställningen kommer det först att 
krävas svar på några delfrågeställningar. 

• Scenariers betydelse för att öva IO ? 
• Tidsfaktorns betydelse för att öva IO? 

                                                 
2 Försvarsmakten, ”Remiss  PerP Rapport 7”, Bilaga 1 till 23 210:61835, s 27. 
3 Hårda och mjuka mål avses i detta sammanhang vara fysiska och psykiska mål. Det vill säga 
gamla traditionella mål som stridsvagnar, broar etc. och kognitiva mål inom perseptionsarenan-
viljestyrning. 
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• Organisationens betydelse för att öva IO? 
• Hur kan IO mätas i spel? 

Valet och motivet av delfrågeställningar kommer att utvecklas längre fram i 
studien under kapitel 1.7. I studiens diskussionsdel görs en reflektion av 
författaren. Där ges förslag på hur ett spel med inslag av informa-
tionsoperationer kan se ut i framtiden på Försvarshögskolan. 

1.4 Förkortningar och definitioner 
Se bilaga 3. 

1.5 Avgränsningar 
Inom ramen för denna studie medger varken tiden eller omfånget möjlighet att 
undersöka alla typer av informationsoperationer och alla typer av krigsspel. 
Studien kommer att koncentreras till att närmare beskriva en av de operativa 
stabsövningarna4  på FHS. Den övning som kommer att granskas närmare är 
MFSÖ, då endast denna övning kan ge primärdata medan de övriga genomförs 
efter slutdatum för studien. När det gäller spelen kommer huvudfokus att vara 
på krigsspel (se bild 3, sid 14). Där kommer inriktningen vara mot den lärande 
och utbildande delen (se bild 3, sid 16). Syftet med detta är att data från MFSÖ 
endast svarar upp mot dessa delar.  
 
När det gäller informationsoperationer kommer avgränsningen att endast av-
handla den militära delen av en dylik operation5. Studien kommer dessutom att 
använda den av svenska försvarsmaktens fastställda definitionen av vad en in-
formationsoperation är.6 Studien kommer att ha sitt huvudfokus mot metoder 
inom informationsoperationer kopplat till det kognitiva området, övriga delar 
kommer att beröras med då endast ytligt. 
 
Studien kommer inte i något avseende ta ställning till de lagliga och juridiska 
aspekterna som är kopplat till informationsoperationer. Det kan konstateras att 
i dag gällande lagstiftning inte är tillfylles, vare sig nationell eller inter-
nationell. Att belysa denna aspekt av problemet är i sig tillräckligt omfattande, 
för framtida chefsprogramselever på FHS, att fördjupa sig i. 

1.6 Teoribeskrivning 
Studien tar teoretisk utgångspunkt i försvarsmaktens militärstrategiska doktrin. 
All krigföring handlar i slutändan om att nå ett avgörande. Det traditionella 
militärteoretiska tänkandet har dock utgått från att enbart använda militära 
medel för att uppnå detta. Synsättet i detta avseende måste alltså vidgas. Därför 
kommer studien att utgå från ett välkänt militärteoretiska resonemang. Den 
valda är manöverteori med delmängden indirekt metod. Denna teori svarar väl 
upp mot syftet att nå ett avgörande, men det som är intressant är valet av metod 
och förutsättningar för att göra detta val. 

                                                 
4 MFSÖ (Marin Flyg stabs övning), ASSÖ (Armé stab och sambands övning), OBS 03 
(Operativt beslutfattningsspel) 
5 Operation. Se bilaga 3, s 4. 
6 Försvarsmakten, (2001-02),”PerP Rapport 6”, s 126-127. 
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1.7 Kort metodbeskrivning  
Studien kommer att belysa förutsättningarna för att implementera informations-
operationer i operativa krigsspel. För att möjliggöra detta kommer en modell 
för verksamhetsmodellering att användas, Business Modelling7.  Modellen 
omfattar mål, begrepp och process. När det gäller begreppen så kommer 
jämförelse av scenario, tid, organisation och utvärdering att ske. Att dessa valts 
beror på att de är dimensionerade för respektive undersökt krigsspels 
verksamhet, och en förutsättning för att kunna göra likvärdiga jämförelser. 
Man riskerar då inte att undersöka ”äpplen och päron”. I sammanhanget bör 
nämnas att krigsspel inte i sig själv är ett självändamål utan ett instrument som 
kan användas för att nå det önskade målet.  
 
Scenario i krigsspel skall svara upp mot den verklighet som en IO ska kunna 
verka i. Tiden är en avgörande faktor för vilka metoder som kan väljas. 
Organisatoriska frågor är av avgörande betydelse för att kunna skapa och 
genomföra dessa verksamheter. Utvärdering är slutligen en förutsättning för att 
kunna validera genomförda insatser och se vilka resultat som uppnåtts. När det 
gäller mål kommer det övergripande syftet med respektive verksamhet att vara 
det som jämförs. Processerna kommer att belysas, och vissa underprocesser 
som är nödvändiga för respektive krigsspels verksamhet kommer att ingå i den 
jämförande delen av studien. Mål, begrepp och process kommer alltså att vara 
den metod som används för att belysa skillnader och likheter mellan krigsspel 
med eller utan informationsoperationer. Dessa slutsatser förs sedan in i stu-
diens resultatdel och används också som underlag i diskussionsdelen. 

1.8 Källmaterial 
Det material som har använts i denna studie består av böcker och artiklar inom 
området krigsspel och informationsoperationer. För att ytterligare inhämta data 
har även tidigare studier och rapporter inom ämnet studerats. För att samla 
fakta kring operativa stabsövningar har övningsorder och operationsorder för 
MFSÖ 2002 använts. Då vissa delar av studien fortfarande är ”obruten mark” 
kommer författarens iakttagelser att se till att primärdata kommer studien 
tillhanda. Det kommer att ske främst från erfarenheter från ASSÖ 03. 
 
Vid besök i Frankrike så redovisades uttrycken Fire Centric Operation (FCO) 
och Information Centric Operation (ICO). Dessa uttryck är inte officiella eller 
fastställda men mycket av studiens tankar kretsar just kring dessa två uttryck. 
Det viktiga med att välja detta underlag är att föra in läsaren  kring tankar på 
hur olika metoder och resurser kan utnyttjas för att uppnå sina syften med 
verksamheten. 
 
Bilderna (FCO och ICO) på sidorna 22,34 och 36 ska främst utläsas som hur 
viktningen av vilka metoder som väljs är beroende på vad som är syftet och 
vad som önskas uppnås för tillfället  med operationsplanen. 
 
 

                                                 
7 Nilsson G Anders, (1997) “The Business Developer’s Toolbox-Chains and Alliances between 
Established Methods.” 
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1.9 Disposition 
Studien är indelad i sex kapitel: inledning, metod och modell, litteraturstudie 
av krigsspel och informationsoperationer, resultatdel, diskussion och en avslu-
tande del med inriktning för fortsatt arbete. 
 
Kapitel ett omfattar en inledning som syftar till att väcka intresse för den be-
skrivna problemställningen. Redogörelse för syfte med studien och över-
gripande frågeställning i ämnet. Avgränsningar, begrepp och definitioner kom-
mer också avhandlas i detta kapitel. 
 
Det andra kapitlet beskriver vilka metoder och analytiska instrument som har 
använts under studien. 
 
Det tredje kapitlet är deskriptivt och beskriver militärteori, krigsspel och infor-
mationsoperationer med dess möjligheter och begränsningar. Beskrivningen 
görs med utgångspunkt från mål, begrepp och process. 
 
Det fjärde kapitlet, som är studiens resultatdel, omfattar en tolkning av fram-
komna resultat och slutsatser utifrån dessa. I denna del kommer även studiens 
huvudfråga att besvaras. 
 
Slutsatserna förs sedan in i studiens femte del som är diskussionsdelen. Här 
genomför författaren en egen reflektion över informationsoperationers roll 
inom ramen för krigsspel.  
 
Avslutningsvis sammanfattas studien och skribenten ger förslag på fortsatt 
forskning och utnyttjande av informationsoperationer vid stabsövningar. 
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1.10 Flödesschema 
Bild 1: Processens flöde med studiens sex olika kapitel 
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2.  METOD FÖR STUDIEN 
 

2.1 Motivering av vald metod 
För att kunna beskriva möjligheten att använda informationsoperationer under 
krigsspel struktureras arbetet utifrån data, design och analys8. Arbetet genom-
förs i två faser, vilka är sammankopplade med kapitel tre till fem, som beskrivs 
under punkten 1.9. samt bild 1, kapitel 1.10.  
 
Data skall svara på frågan vad som eftersöks, och på vilket sätt studien tillförs 
den informationen.  
 
Designen skall svara på frågan hur informationen skapas, och på vilket sätt den 
blir åskådliggjord.  
 
Avslutningsvis, en analys som skall svara på frågan vilket analysinstrument 
som behöver användas för att få svar på frågorna i studien. 
 
Fas ett och tillika kapitel tre är en kvalitativ litteraturstudie. Där används en 
modell som beskrivs utifrån perspektiven mål, begrepp och process. Designen 
för modellen utgår från Anders Nilssons (1997) beskrivning av en verksam-
hetsmodulering (modellen beskrivs utförligare under punkten 2.3). Den kom-
parativa analysen som används under denna fas tar fasta på likheter och 
olikheter mellan de båda krigsspelen utifrån mål, begrepp och process. Under 
denna fas kommer ett antal frågor att uppstå. Dessa frågor kommer att ligga till 
grund för utformningen av studiens resultat- och diskussiondel, tillika fas två. 
 
Fas två är också den del där en värdering görs och slutligen också besvarar 
studiens huvudfråga. 

2.2 Kvalitativ datainsamlingsmetod 
Data inhämtas genom kvalitativa metoder, vilket är det genomgående till-
vägagångssättet under hela arbetet med studien. Metoden medger ett flexibelt 
upplägg av studien, något som också passar det valda ämnesområdet. I valet av 
metod förefaller den kvalitativa metoden svara bäst mot studiens behov. 
Anledningen är att i den kvalitativa metoden är varje fenomen en unik kom-
bination av kvaliteter och/eller egenskaper, varför man inte normalt kan mäta 
eller väga dem. Metoden skall resultera i verbala formuleringar, skrivna eller 
talade. Sålunda används kvalitativ metod då utredningen har svårt att mäta och 
väga aktiviteter och händelser i den situation den är tänkt att utreda9. 

                                                 
8 Metoddel av Major Peder Ohlsson, (2002), C-uppsats, ”Totalförsvarssamverkan på regional 
nivå- Militärdistrikt och Polismyndighet”, 19 100: 2001. 
9Heine  Andersen , (Lund 1994),”Vetenskapsteori och metodlära”, Studentlitteratur. 
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2.3 Verksamhetsmoduleringsmodell 
I studien återkommer Nilssons (1997)10 modell för verksamhetsmodulering vid 
ett flertal tillfällen. Som tidigare har beskrivits utgör den grunden för 
utformningen av studien. Syftet med att använda modellen är att kunna 
beskriva likheter och olikheter mellan krigsspel med och utan informations-
operationer där samma förutsättningar råder. Modellen består av tre storheter: 
mål, begrepp och process. I anslutning till respektive storhet kan ett antal 
frågor användas för att belysa och förstärka det som efterfrågas. Att utnyttja en 
modell är en förutsättning för att ha ett vetenskapligt tillvägagångssätt att 
analysera detta komplexa och i många avseenden outforskade område som 
informationsoperationer i krigsspel innebär.11 
 
Mål består i att beskriva syftet med krigsspel, oaktat om det finns inslag av 
informationsoperationer eller inte. Frågan som skall besvaras är vilket eller 
vilka syften respektive krigsspel har samt om det finns något/några syften som 
mer generellt kan kopplas till att man sammanför dessa två? 
 
Begrepp innefattar att beskriva/definiera de båda undersökta krigsspelens 
centrala begrepp med anknytning till övergripande syfte, som framkommer 
efter granskningen av respektive krigsspels målsättning. Begreppens syfte är att 
alla inom Försvarshögskolan skall ha en och samma uppfattning av ett 
begrepps betydelse/definition för att undvika missuppfattningar. Detta är av 
största betydelse när organisation använder en stor flora av likvärdiga begrepp. 
 
Processen skall innehålla en beskrivning av arbetssätt och lydnadslinjer vid två 
skilda scenarier. Dessa scenarier som kommer att belysas är dels verkligheten, 
dels det skapade scenariot. Syftet med olika scenarier är att uppnå en enkel och 
funktionell arbetsform som passar respektive studerad del. Detta för att kunna 
dra karakteristiska slutsatser från krigsspel både med eller utan informations-
operationer, något som senare skall användas i den komparativa analysen.  
Scenariot för krigsspel är MFSÖ12. För informationsoperationer är det den dag-
liga verkligheten. 
 
Genom att fastställa karakteristika hos krigsspel utifrån modellens ingående 
delar enligt ovan, blir det lättare att jämföra spelen med och utan inslag av 
informationsoperationer. Denna jämförelse kommer att ske i studiens fjärde 
kapitel.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 G Anders Nilsson , (1997) “The Business Developer’s Toolbox-Chains and Alliances 
betweenEstablished Methods”. 
11 J.M.J. Bosch m.fl (1999). “Information Operations”  s 47 
12 Scenario för MFSÖ 02 finns på FHS interna dataserver, Finally situation report och Crises 
development (until deployment of UNMOGIRK), S:\F H S - Gemensam - Anställda - 
Student\ChP01-03\mfsö-03. 
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3. MILITÄRTEORI-KRIGSSPEL-

INFORMATIONSOPERATIONER 

3.1 Inledning 
Detta kapitel omfattar en kort teoribakgrund kopplat till det militärteoretiska 
tänkandet. Slutsatserna från detta kommer att lyftas in i studiens diskussions-
del. Krigsspel och informationsoperationer kommer att belysas i allmänna 
ordalag för att sedan sättas in i modellen, mål, begrepp och process. Genom att 
i kapitel fyra jämföra dessa kan slutsatser dras och användas för att besvara 
studiens huvudfråga.   

3.2 Militärteoretiskt tänkande 
 

3.2.1 Manövertänkande 
Krigföringsförmågan bygger på fysiska, konceptuella och moraliska faktorer. 

 
Bild 2: Grundpelarna i krigföringsförmåga, Fysiska faktorer, konceptuella faktorer och 

moraliska faktorer.( Källa försvarsmaktens  Militärstrategisk doktrin) 

 
Manövertänkande bygger på att det är viktigt att kunna påverka motståndarens 
konceptuella och moraliska faktorer för att förlama dennes krigföringsförmåga. 
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I den svenska militärstrategiska doktrinen framgår det att grunden för försvars-
makten är manövertänkande. Manövertänkande motsvarar kraven på att13: 

• Kunna avgöra konflikter till vår fördel i komplexa dynamiska 
situationer, ofta under stor osäkerhet och tidspress, enskilt eller i 
samverkan med andra. 

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

• Överensstämma med våra sociala, kulturella och politiska värderingar. 
 
Syftet med manövertänkande är att nå ett avgörande genom systemchock hos 
motståndaren. Systemets delar rasar samman och viljan att fortsätta upphör. 
Detta låter sig göras om man använder sig av indirekta metoder och slår mot 
motståndarens kritiska sårbarheter. Genom att ta och behålla initiativ komma 
innanför motståndarens beslutscykel14 och på så sätt tvinga honom att hela 
tiden parera våra åtgärder. Det i sin tur leder till att när motståndaren inte 
längre förmår att parera så kollapsar hans vilja till fortsatt strid15.  
 
En förutsättning för att man själv ska kunna behålla initiativet är att de egna 
beslutsvägarna är snabba. En metod är att utnyttja sig av uppdragstaktik, en 
högre chef ger uppgifter och tilldelar resurser. Med en gemensam målbild som 
genomsyrar hela verksamheten och en hög grad av decentraliserad ledning, kan 
enheterna sedan handla i högre chefs syfte och ta vara på tillfällen som 
uppkommer. Denna metod kräver stort mått av flexibilitet och förtroende 
mellan över och underordnade. 
 
”Manöverteorins bärande idé är därför inte själva ödeläggelsen av motstån-
darens resurser utan att istället på det mest optimala sättet bryta ner hans 
vilja.”16 
 

3.2.2 Direkt och indirekt metod 
När man inom manöverteori pratar om metoder görs det skillnad på direkt och 
indirekt metod. Den direkta metoden syftar till att med offensiva förmågor slå 
mot motståndarens offensiva förmågor. Detta är ett statiskt förhållningssätt, 
utnötningskrig, där den part som har det numerära, kvalitativa och strids-
tekniska övertaget, går segrande ur striden. Genom att säkerställa att den egna 
förmågan är och förblir överlägsen och att motståndaren successivt nöts ner 
och förvägras möjlighet till återväxt, skall hans vilja till fortsatt motstånd på 
sikt upphöra. Den direkta metoden har sitt ursprung i de gamla fältslagens era, 
då krigets avgörande låg i huruvida motståndarens arméer krossades eller inte. 
Teknikutvecklingen har det senaste århundradet gjort detta förhållningssätt 
ohållbart, då effekterna att möta motståndarens offensiva tät med sin egna 
förband resulterade i masslakt.17  
 

                                                 
13 Ibid. s 76. 
14 Ibid. s 87, OODA-loopen. 
15 Mönöverkrigföring. Se bilaga 3, s 3. 
16 ASSÖ 2003, Analysgruppens preliminära rapport, s 7. 
17 Utnötningskrig. Se bilaga 3, s 4. 
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För att undvika att arméerna stod och stångades mot varandra utvecklades nya 
koncept – indirekta metoder. Där kan nämnas den tyska och den ryska skolan 
som syftade till att snabbt hitta en svaghet hos motståndarens förband. Genom 
att kraftsamla sina resurser där svagheter identifierats och sedan gå på djupet 
av motståndarens gruppering uppnåddes systemchock.18  
 
Den främste tänkaren inom detta område var Sir Basil Lidell Hart som i sin bok 
från 1927, ”The Indirect Approach”, trycker på vikten på att angripa 
motståndarens kritiska svagheter19. Detta innebar en förskjutning av 
styrkeförhållandena för att med minsta möjliga motstånd uppnå största möjliga 
effekt. Förskjutningen är av både fysisk och psykologisk natur. Genom att 
fysiskt manövrera ut och hota motståndaren och psykologiskt skapa oreda och 
förlorat initiativ. 
 
Den stora skillnaden mellan den direkta och indirekta metoden ligger i att man 
med den direkta angriper motståndarens styrka medan den indirekta angriper 
motståndarens kritiska sårbarheter. 
 

3.2.3 Teorislutsatser 
Nedan listas de viktigaste slutsatserna från manöverteorin och vilka 
konsekvenser dessa medför. Metoder och koncept för att undvika att slå mot en 
motståndares hårda resurser och istället hitta andra sätta att uppnå mer 
stridsekonomiska effekter för att bryta hans vilja summeras. 
 

• Kritiska svagheter: Innebär att vi måste ha metoder att identifiera och 
påverka situationer, förmågor och moraliska faktorer som är kritiska för 
motståndaren. 

• Fysisk och psykisk utmanövrering: Innebär för oss att våra beslutspro-
cesser måste vara snabbare än motståndarens, möjligheter till fysisk 
omgruppering snabbare än motståndaren och metoder att kognitivt på-
verka motståndaren snabbare än han påverkar oss. 

• Påverka konceptuella och moraliska faktorer: Mindre fokusering på 
hans fysiska faktorer. 

• Kunna avgöra konflikter till vår fördel i komplexa dynamiska situa-
tioner, ofta under stor osäkerhet och tidspress, enskilt eller i samverkan 
med andra: Innebär för oss att vi måste utbilda och öva våra förband 
och staber utifrån detta. 

• Fungera över hela konfliktskalan, på alla krigföringsnivåer, och skapa 
den flexibilitet som krävs för att möta nya hot: Innebär för oss att det 
inte längre är fruktbart att endast kraftsamla våra resurser mot gamla 
och traditionella hot. Vi måste skapa koncept och doktriner för att även 
möta nya typer av hot. Exempelvis asymmetriska. 

                                                 
18 Försvarsmakten, ”Militärstrategisk doktrin”, (2002), 09 833:66414, 2002, s 81. 
19 Ibid. s 85. 
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3.3 Beskrivning av krigsspel 

3.3.1 Allmänt om krigsspel 
Att använda krigsspel är något som fältherrar gjort i alla tider genom historien. 
Arkeologiska utgrävningar i Grekland, Egypten, Persien, Kina och Indien visar 
att man redan för flera tusen år sedan utnyttjade spel för att förenkla tillvaron 
när man teoretiserade om hur man skulle använda sina styrkor på ett optimalt 
sätt. Med teknikutveckling kom dessa spel att bli allt mer sofistikerade, i takt 
med att förmågan att bearbeta en allt större mängd av data och variabler blev 
bättre. Under 1900-talet använde de flesta stormakter krigsspel (Map Exercise) 
för sin militära utbildning. Men krigsspelen betydelse skulle också komma att 
omfatta utvecklingen av doktriner, organisationer och koncept. Det lät sig 
göras då man använde spelen för att testa sina operativa planer (Operational 
Games). 
 
Historien är full med exempel på hur man först spelat på sin operativa idé och 
sedan, efter vissa justeringar, genomfört denna. Att analysera tekniska imple-
menteringar och låta dessa vara en parameter i krigsspelen medförde också att 
man snabbt kunde anpassa sina koncept samt strukturella och doktrinära behov. 
Man hade genomfört forskningsspel (Research Games) 
 
Brewer och Shubik sammanfattar dagens användning av krigsspel i fyra kate-
gorier. Dessa är utbildning/övnings-, operativa-, forsknings- och nöjesspel20. 
Beroende på vad som är syftet med spelet/simuleringen så är kravet på realism 
högre eller lägre. Graden av enkelhet och tillgänglighet är också starkt knuten 
till vad det är man vill uppnå och hur man väljer att lösa detta. Graden av 
abstraktionsnivå är även denna omvänt proportionell till realismen i verk-
samheten (se bild 321). 

Military
Field
Exercise 

Military
Field
Experiment

Map
Exercise

War
Game

Computer
Simulation

Analytical
Models

Operational realism

Degree of Abstraction

Convenience and Accessibility

High Low

Low High

 

                                                 
20Garry  Brewer, & Martin Shubik, : (1979) ”The War Game: A Critique of Military Problem 
Solving”, Massachusetts: Cambrige, s 32-39. 
21 Thomas B Allen, : (1987) ”War Game”, New York: MacGraw-Hill, s 4. 
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Bild 3: Skalan av olika typer av övningar och förhållandet med realism, abstraktion och 
tillgänglighet. (Källa Allen, Thomas B) 
 
Beroende på vad syftet är med ett spel så kraftsamlar man på olika delar. I 
Rapporten ”Spel för ökad kunskap”, som är utgiven av krigsspelcentrum, be-
skrivs att spel kan delas in i olika faser22. Dessa faser är scenario, genom-
förande och analys. Den första fasen syftar till att skapa en ram och en realism 
inom vilken sedan spelet kan genomföras. Här försöker man efterlikna verklig-
heten för att i största möjliga mån skapa förutsättningar för beslutsfattare att 
förlika sig med situationen. Hur pass omfattande och utsträckt över tiden 
scenariodelen är styrs av vad som önskas uppnås med spelet. Ett problem med 
denna fas är att tiden skall medge att samtliga inblandade har haft tid att noga 
sätta sig in i och skapat sig en gemensam utgångsbild av läget. 
 
Genomförandedelen är när samtliga utgångsvärden är fastställda och det egent-
liga spelet sätter i gång. För att kunna genomföra spelet krävs att man skapat en 
organisation som är i harmoni med de delar som ska övas och de delar som 
leder övningen. Antalet övade nivåer är också av betydelse, övas för många 
kontrollspann blir någon nivå alltid lidande. Det blir för stora skillnader inom 
de respektive stabernas tidscykler. Här styr övningsledningen spelets karaktär 
med inspel i form av händelser kopplat till målsättningen av verksamheten. En 
annan metod är att ha två staber som agerar mot varandra - dubbelsidigt.  
 
Tiden är en viktig faktor vid spel och för att skapa större realism är realtid 
ytterligare en metod att nyttja. För att kunna belysa händelser som sträcker sig 
utöver den tilldelade övningstiden, kan övningsledningen använda sig av 
tidshopp eller multiplar på realtiden. Oavsett vilken metod man väljer är det 
viktig att scenariot fortlöper med en röd tråd och att övningsdeltagarnas 
vidtagna åtgärder får implikationer under spelet. 
 
Den avslutande delen, och kanske den viktigaste, är analysfasen. Denna del har 
egentligen två övergripande syften, dels att återkoppla den övade stabernas 
vidtagna åtgärder under spelets gång och dels att skapa en erfarenhetsbank för 
övningsledningen. Vid längre övningar kan det vara lämpligt att göra spelstopp 
för att där analysera vad som skett och besluta om det är aktuellt med 
förändring eller förstärkning. Vid framtagandet av spel ankommer det på 
övningsledningen att utforma mål och syften för verksamheten och att skapa 
analysverktyg som kan mäta de uppställda målen och syftena. Svårigheten att 
skapa adekvata analysverktyg ökar ju längre ut på skalan av abstraktion man 
kommer23. 
 
För att skapa förutsättningar att genomföra ett spel krävs bland annat att man 
skapar en organisation för ändamålet. Nedan är ett exempel på hur en 
spelorganisation kan se ut.24 

                                                 
22Försvarets Krigsspelscentrum ”Spel för ökad kunskap”,  1995:01, s 13-14. 
23 Se bild 3, s 14 
24Försvarets Krigsspelscentrum, ”Spel för ökad kunskap”,  1995:01, s 17. 
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Bild 4:Förslag på hur en övningsorganisation kan se ut. (Källa Krigsspelcentrum) 

 

 
Kunskap är av central betydelse för ett flertal typer av spel. Antingen befäster 
man tidigare kunskaper eller så utvecklar man och söker nya. Är målgruppen 
övningsdeltagarna är det ett utbildningspel. Ligger fokus på de spelansvariga 
har det mer karaktären av ett undersökningsspel. Genom att ställa sig frågorna 
för vem och för vad kan en enkel matris låta sig göras25. 
 
Funktion/ 
Syfte 

A. Spel för att föra över 
kunskap 

B. Spel för att generera 
kunskap 

1. Spel som  
utbildningsmetod 

A 1.  
Utbildande 

B 1. 
Lärande 

2. Spel som  
undersökningsmetod 

A 2. 
Expertspel 

B 2. 
Värderande spel, testspel 

 
Bild 5: Olika typer av spel samt syfte. (Källa Dreborg) 
 
Spelet får en mer utbildande karaktär ju högre upp i vänstra hörnet på bild fem 
som övningsledaren väljer att ha målsättningen för övningen. Har 
övningsledaren istället mer fokus på bildens nedre högra del är det mer frågan 
om forskningsspel. 

3.3.2 Mål med MFSÖ 
Genom att först allmänt granskat krigsspel kommer nu i denna del av studien 
en specifik övning som genomförts på Försvarshögskolan att undersökas 
utifrån A Nilssons modell. 
Målet som tidigare redovisats kan ha olika syften. Denna studie koncentreras 
till A1 och B1, det vill säga utbildning och lärande (se bild 5, s16). 

                                                 
25 Karl-Henrik Dreborg, (1993) ”Spela för att lära”: FOA C 10356-1.2,s 23-24. 
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Vid MFSÖ 02 var den övergripande målsättningen att, inom ramen för en 
gemensam operation (Joint)26, träna staber att fatta beslut och få förståelse för 
de processer som bedrivs. Tyngdpunkten låg främst i att öva stabsprocesserna 
och mindre, eller inget fokus låg på att leda verksamheten. , Att utifrån den 
svenska militärstrategiska doktrinen få den gemensamma synen för nomen-
klatur och användandet av militära medel och metoder.27 Vid genomförande av 
en militär operation har cheferna på de olika nivåerna en rad olika instrument 
att tillgå. Beroende var på konfliktskalan och vilka mandat som givits har man 
olika metoder och medel att nyttja. Av tradition har utbildningen vid operativa 
stabsövningar fokuserat på striden av hårda mål. Följaktligen har metoderna 
varit kopplade till fysisk förstöring, förmågeöverlägsenhet, tele- krigföring, 
operationssäkerhet, vilseledning etc. 
 
I övningsorder framgår syftet och målsättningen med övningen, att ge samtliga 
studerande kunskap och förståelse om hur stabsarbetet bedrivs och fungerar i 
en internationell stab, enligt konceptet Combined Joint Task Force (CJTF).  
 

3.3.3 Övergripande mål MFSÖ  
 
De studerande skall efter genomförd stabsövning ha uppnått28: 
• att som chefer och stabsmedlemmar få färdighet i att lösa uppgifter i en 

internationell stab, under olika krisnivåer, inom ramen för en Peace Support 
Operation (PSO), 

• förståelse för samordningsbehov under en internationell insats samt för-
ståelse för behovet av interoperabilitet på operativ/taktisk nivå, 

•  färdighet  i att utnyttja engelska som kommandospråk, 
•  färdighet/förståelse för logistiska behov vid kris och konflikthantering, 
• färdighet/förståelse för medias betydelse vid kris och konflikthantering, 
• färdighet/förståelse för informationsoperationer som en del i PSO, 
• färdighet/förståelse för den legala aspekten vid våldsanvändning i en PSO 

uttryckt i t.ex. Rules Of Engagement (ROE). 
 
Det övergripande syftet för eleverna är att få färdighet att utnyttja de processer 
som möjliggör planering, genomförande och utvärdering av en operationsplan. 
För att uppnå detta övergripande mål har övningsledningen sedan brutit ner den 
till delmål. Här har informationsoperationer en hög målsättning vilket kommer 
att avhandlas längre fram i studien. 
 

3.3.4 Begrepp gällande MFSÖ 
För att möjliggöra en jämförelse mellan krigsspel med och utan IO granskar 
studien begrepp som återfinns inom båda dessa områden. Det som varit gräns-
sättande är möjligheten och relevansen av inhämtade data för studien. De be-
                                                 
26 Joint: Adjective used to describe activities, operations and organisations in which elements 
of at least two services. 
27 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, M7740-774002, 2002, s 10. 
28 Order avseende Marin och Flyginriktad Stabsövning 2002,FHS, 19 610:60375. 
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grepp som närmare kommer att granskas är följande: scenario, tidsomfång, 
organisation och utvärdering. 
 
Scenario MFSÖ 
Inledande bakgrund29: Övningen har utvecklats för att bedriva stabstjänst under 
en Peace Support Operation (PSO) med hög konfliktnivå. Övningen har vidare 
drivits mot att bli alltmer ”joint”, vilket tydligt framgår av organisationen. Öv-
ningen har också kopplats till ett internationellt operativt exempel, som genom-
förs av de studerande på ChP 00-02, med operativ profilering . Under exemplet 
genomfördes planläggning av en insats varefter själva genomförandet skedde 
under MFSÖ. Internationell stabsarbetsmetodik tillämpades. Genomförandet av 
övningen var organiserad efter konceptet Combined Joint Task Force (CJTF30), 
där den primärt övade delen utgjordes av ACC och MCC31 med tillhörande 
underställda enheter. CJTF-staben utgjorde tillika spelstab (DISTAFF) och 
responderade på underställda enheters åtgärder.  
 
Scenariot under MFSÖ byggde på att Sverige var en del av en multinationell 
styrka som under ett FN-mandat genomförde en operation under kapitel VII32 
inom ramen för en Peace Support Operation (PSO). För att sätta in de övade 
delarna i situationen hade det skapats ett omfattande bakgrundsscenario. Här 
framgick fakta om de inblandade parternas militära styrkor och svagheter. 
Bakgrundsbeskrivningen gav även information om de olika ländernas 
ekonomiska, geografiska, politiska och kulturella status. Denna information var 
mycket omfångsrik och måste i vissa fall parallelläsas i olika dokument för att 
kunna sättas in i sitt sammanhang. För att ytterligare förstärka realismen och på 
ett pedagogiskt sätt ge en förklaring till varför det såg ut som det gjorde när 
övningen började, utnyttjades en mediafunktion som via TV åskådliggjorde 
detta visuellt.  
 
Operationen ”Gentle Giant”33 var indelad i fyra faser. Fas 1 Force Activation, 
Fas 2 Deployment, Fas 3 Stabilization och Fas 4 Re-Deployment. Under spelet  
övades sedan bara delar av Fas 2. I bilaga 1 finns exempel på de viktigaste 
händelserna som inträffade under hela tidsspannet där MFSÖ endast 
avhandlade en mindre del. Övning belyste rent övningsmässigt således endast 
en mycket liten del av det totala scenariot och man spelade tidsmässigt bara en 
liten del av fas 2 (Deployment). 
 
Tidsomfång under MFSÖ 
När man pratar om tidsomfång vid stabsövningar måste man först göra 
distinktionen genom att skilja på spelad tid och övrig tid. Den spelade är 
således när de övade delarna verkligen genomför verksamhet, den övriga tiden 
är all annan verksamhet som förberedelser, spelstop, genomgångar och 
erfarenhetsinsamling. 
 

                                                 
29 Order avsende Marin och Flyginriktad Stabsövning 2002, FHS, 19 610:60375. 
30 CJTF, En gemensam operation med delar ur flera försvarsgrenar och olika nationer 
31 ACC: Air Componed Command, MCC: Maritime Componed Command 
32 kapitel VII operation: Legitimt våldsutnyttjande. 
33 Gentle Giant var namnet på operationen under MFSÖ 02. 
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Övningen omfattades av två veckors genomförande (2002-04-15—25). Tid för 
att organisera staberna, duka stabsplatserna, förstegsutbildning för nyckel-
befattningar och inläsning av scenario tilldelades nio timmar på måndagen och 
sju timmar på tisdagen den första veckan, ca 15-16 timmar. Effektiv speltid var 
från tisdag första veckan fram till onsdag vecka två. Övningen gick i realtid 
med spelstop över helgen och tiden mellan 2100-0830. För att uppdatera 
samtliga staber vad som hänt under icke bemannad stabstid genomfördes varje 
morgon ett mediainslag i tv om genomförd verksamhet och inträffade 
händelser.  
 
Dag, Datum Tid Benämns Anmärkning 

Onsdag 04-17 08.30-21.00 Exercise day 1  
Torsdag 04-18 08.30-21.00 Exercise day 2  
Fredag 04-19 08.00-12.00 Exercise day 2 Förmiddag 
Måndag 04-22 10.00-21.00 Exercise day 3  
Tisdag 04-23 08.00-21.00 Exercise day 4  
Onsdag 04-24 08.00-17.00 Exercise day 5  
Bild 6 utvisande när övade staber är bemannade. (Källa övningsorder MFSÖ 02) 
 
Den verkliga övningstiden var således ca 62,5 timmar, vilket skulle motsvara 
åtta dygn av den del i den totala operationen som man hade valt att fokusera 
övningen mot. Övrig tid 2003-05—2005-04-01, det vill säga nästan två år, 
måste genom övningsledningens försorg förmedlas till de övade enheterna. Det 
är en stor utmaning, för övningsledningen, att säkerställa att samtliga övade 
nivåer får en ensad bild varför det är som det är och orsaken därtill. 
  
Organisation under MFSÖ 
Under övningen 2002 valde de spelansvariga att ha en nivå fullt ut övad. Den 
övade nivån blev på taktisk försvarsgrensnivå, och endast delvis övades CJTF-
staben då den tillika utgjorde övningstab. De lägre nivåerna, under component-
nivån, var således inte övade utan rapporter och inspel som styrdes från 
övningsledningen.  

NTG

MCC

CAOC

ACC

(Div)

LCC

Övnstab
CJTF/DStaff Utv

 
 
Bild 7: Övergripande organisation under MFSÖ 2002. (Källa övningsorder MFSÖ 02) 
 
Under övningen var övningsledningen och CJTF-staben samlokaliserade i ett 
stort stabsutrymme. De övade underställda staberna var lokaliserade i var sitt 
stabsutrymme. Sambandet mellan de övade funktionerna och övningsledning 
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skedde med ett utbyggt datanät (LAN) och via FHS ordinarie telenät. För 
lägesuppföljning av förband användes Milplan under övningen. 
 
Utvärderingsinstrument för MFSÖ 
Som stöd för att kunna validera övningen och dess uppsatta mål disponerade 
övningsledningen en analysgrupp. Denna bestod av representanter från FHS 
och personer tillhörande externa enheter utanför skolan, då främst från de 
taktiska kommandona.  Arbetet för analysgruppen fokuserades främst på att 
följa de olika processerna i staberna. 
 
För att få en god uppfattning om övningsdeltagarnas synpunkter på övnings-
förberedande och genomförande så beslöt analysgruppen att arbeta med fyra 
olika ”verktyg”/metoder34: 

1. En daglig enkät, med omedelbar utvärdering, genomfördes med hjälp 
av stödapplikationen EVAL, vilken redan fanns tillgänglig på FHS 
nätverk. Analysgruppen satte samman ett antal frågor som alla 
övningsdeltagare ombads att besvara dagligen. Eftersom frågorna 
(förutom en som rörde förberedelserna) var desamma varje dag, var 
avsikten att finna eventuella trender i deltagarnas uppfattning alltefter 
som övningen utvecklade sig.  

2. Frågeformulär, där varje övningsavdelning hade till uppgift att den sista 
övningsdagen sammanställa de viktigaste synpunkterna inom ett antal 
specificerade områden, i form av en FIR (First Impression Report). 
Formulären tillhandahölls av analysgruppen i form av mallar på nätet.  

3. Uppmaningar till avdelningar och individer att skriva ner de viktigaste 
”Lessons Learned” som man hade uppfattat. Även här fanns 
malldokument tillgängliga för att minska ”initialmotståndet”.  

4. Analysgruppen hade samtal med övningsdeltagare och stabsinstruktörer 
under övningsdagarna. 

 
Utöver analysgruppen så analyserade respektive stab, med sektioner enligt 
NATO-modell (1-9), genomförd verksamhet och effekt av denna. Här använde 
staberna sig av OODA-lopen35, som är en standardprocess hur att utvärdera 
inom NATO.  

3.3.5 Process MFSÖ 
Under en stabsövning fortgår det en rad olika processer parallellt. 
Arbetsrytmen under MFSÖ 02 var hämtad från NATO:s CJTF koncept. Det 
genomfördes dagligen olika stabsarbeten, JCB (Joint Coordination Board) 
JTWG (Joint Target Working Group), JOPG (Joint Operation Planing Group) 
etc. Många av dessa processer var helt nya för flertalet av deltagarna och trots 
stöd från stabsinstruktörer36 tog det lång tid innan alla förstått syftet och sin roll 
i processerna. Den övergripande processen var dock att hålla sig till den 
generella operationslinjens syfte att uppnå operationens slutläge ”End State”. 
Här styrde övningsledningen processen/processerna med inspel från över-
ordnade och underställda chefer/enheter. Exempel på sådana inspel är 

                                                 
34 Analysrapport avseende FHS MFSÖ 2002, Öv Mats Olofsson 
35Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, ,09 833:66414, 2002, s 87. 
36 Stabsinstruktörer, handledare benämns ofta på övningar med det engelska uttrycket ”Tutors”. 
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Fragmented Order (FRAGO:s) och Situation Rapport (SITRAP) samt 
initieringsdirektiv.  
 
Bilaga 3 visar valda delar ur en order rörande IO tagen från Annex O i 
Operationsordern. 
 
Den övergripande processen var, som nämnts tidigare, att följa operations-
linjalen i operation ”Gentle Giant”. Detta var en kapitel VII operation37 och det 
fokuserades i staberna mot FCO ( Fire Centric Course of Action) 
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Bild 8 och 9: Syfte och resursprioriteringar vid en FCO38 ( Källa: Föredragning av franska 
högkvarteret hösten 2002) 
 
Detta medförde att resurserna man hade att tillgå disponerades utifrån denna 
inriktning. Frågan man måste ställa sig är om det är förenligt att inom ramen 
för att nå ”End State” utnyttja flera operationslinjer? Är det så att en FCO står i 
motsats till en ICO (Information Centric Operation) och således gör verksam-
heten kontraproduktiv om man även vill nyttja dessa instrument? 

3.3.6 Sammanfattning 
Krigsspel är en metod att öva staber och förband. Beroende på vad som är 
syftet med spelet har det olika karaktär och inriktning och som enklast kan 
förklaras enligt nedan.  

• Krigsspel delas enligt Brewer och Shubik in i fyra kategorier: 
Utbildnings/övningsspel, operativa spel, forskningsspel och nöjesspel. 
Beroende på vad som är syftet kan en eller flera av dessa kategorier 
nyttjas. 

• Spel kan indelas i tre faser: Scenario, Genomförande och Analys. Den 
första delen är det som skapar realism och bakgrund för spelet. 
Beroende på vad syftet är med spelet måste tyngdpunkten i scenariot 
vara klarlagd. Under genomförandedelen kan övningsledaren styra 
spelet med spelkort. Tiden är en viktig faktor som kan regleras, 
tidshopp eller realtid. Analysfasen är den viktigaste för att kunna dra 

                                                 
37 Kapitel VII operation möjliggör våldsanvändning enligt FN-stadgan. 
38 Föredragning Franska försvarshögkvarteret november 2002. 
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lärdomar av spelet och att det därför finns adekvata analysverktyg 
kopplat till syftet och målsättningen med övningen. 

• Att övningsledningen skapat en organisation, både för de övade och 
övningsledningen, som uppfyller behoven hos de inblandade. 

 

3.4 Beskrivning av informationsoperationer 

3.4.1 Allmänt 
Informationsoperationer handlar om att påverka motståndarens och egna 
informationssystem. Genom olika metoder komplettera och förstärka de 
traditionella tillvägagångssätten för att nå operationens slutläge. För att uppnå 
full effekt krävs det att man går utanför sina traditionella strukturer och 
samverkar horisontellt mellan olika myndigheter och organisationer. För att 
säkerställa samarbetsfördelar krävs att detta samordnas på högsta strategiska 
nivå.  
 
Denna samordning på högsta nivå är ofta fallet när det gäller informations-
operationer. Självklart kan delar av operationen delegeras ner till den operativa 
och taktiska nivån. Det viktiga i sammanhanget är att alla underställda har klart 
för sig syftet med verksamheten och agerar utifrån detta. Även här är historien 
full med exempel på hur man utnyttjat insatser för att påverka sin motståndares 
mjuka delar39. Djingis Khan skonade ett antal av sina besegrade motståndare i 
syfte att dessa skulle informera kommande städers försvarare i framrycknings-
riktningen. Försvaret skulle skonas om man släppte in hans armé utan strid, i 
annat fall skulle de gå samma öde till mötes som de icke skonade 
 
Det tyska propagandamaskineriet under ledning av Joseph Göbbels lyckades 
bra med att påverka det tyska folkets vilja under 30- och 40-talet. Med 
nationalistiska förtecken och utmålning av både inhemska och yttre fiender, 
samt med Versaille- freden i färskt minne, lyckades man ena och stärka landets 
befolkning. På senare tid har vi kunnat följa den psykologiska kraftmätningen 
och mediaduellen mellan USA och Irak, där båda försökte att påverka 
världsopinionen att ta ställning för eller emot ett krig. 
 
Informationsoperationer är ett brett område som syftar till att påverka eller 
utnyttja en motståndares information eller informationssystem samt att skydda 
egna. Ytterst handlar det om att påverka det mänskliga beslutsfattandet.40 Det 
senaste århundradets teknikutveckling mot ett allt mer utvecklat informa-
tionssamhälle har medfört att möjligheten att påverka beslutsfattarna har skiftat 
fokus. Tidigare utgjordes en stats yttre skydd av dess militära förmåga, därefter 
kom landets befolkning och infrastrukturen. Nästa del i försvaret var de 
nödvändiga organisatoriska strukturerna och allra innerst landets beslutande 
elit41. Detta medförde att för att kunna påverka beslutsfattandet fick man likt att 
skala en lök jobba sig utifrån och in. Med dagens omvärldsutveckling, med 
dels globaliseringen dels teknikutvecklingen, kan en motståndare genom 
                                                 
39 Psykologisk påverkan av beslutsfattandet. 
40 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 09 833:66414, 2002, s 111. 
41 Winn Schwartau , 1994, Information Warfare, s 44-45. 
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informationsoperationer gå direkt på ”lökens” innersta del och påverka 
beslutsfattarna utan att i någon större omfattning behöva påverka de övriga 
delarna. 
 
Shimon Peres42 lär ha sagt en gång: ”The greatest change in our time has not 
been effected by armies or states or international organisations; it has been 
effected by the spread of information.” Detta uttalande illustrerar tesen att det 
finns andra metoder att uppnå sina syften än de strikt militära. 
 
Informationsoperationer delas in i offensiva och defensiva metoder.43 De 
offensiva innebär att man aktivt genom olika metoder angriper eller påverkar 
sin motståndare, antingen direkt på hans vilja eller hans informationssystem 
som är en förutsättning för hans beslutsfattande och vidareförmedling. Den 
defensiva inriktar sig mot att skydda sig från angrepp, även här direkt mot 
viljan eller systemen som möjliggör att man kan fatta beslut.  
 
Ett problem när man skapar informationssystem är hur man skyddar olika typer 
av information44. Hemlig information skyddas av olika typer av skalskydd och 
andra defensiva skyddsmetoder. Öppen information har inte samma behov av 
skydd och således inte samma skyddsnivå. Det innebär att en angripare här 
lättare kan påverka innehållet och förvanska eller förändra detta för att det ska 
uppfylla dennes syften. Det är inte bara viktigt att kunna skydda innehållet utan 
även kanalerna som informationen distribueras i, oaktat graden av sekretess. 
 
Informationsoperationer ett brett spektrum av metoder 
Den svenska försvarsmakten har under den senaste tiden försökt att öka sina 
kunskaper inom området informationsoperationer. Definitioner och gällande 
begrepp samt vilka krav som ställs för att besitta denna förmåga är väsentligt 
att klara ut. Det som framkommit under förra årets studieverksamhet är att vi 
måste utöka vår förmåga inom områdena informationstjänst, vilseledning och 
ledning av informationsoperationer.45 Kan tilläggas att Försvarsmakten har 
planer på att öka kunskapen på dessa områden. Ett projekt inom 
försvarsmakten tittar närmare på att utveckla IT-försvarsförband. Detta projekt 
skulle kunna utgöra modell för övriga förmågeutvecklingsdelar inom 
informationsoperationsområdet.46  
 
Att utnyttja spel inom ramen för kunskapsuppbyggnad har uppfattats som 
betydelsefullt. PerP-rapport 6 gör indelning av olika metoder inom informa-
tionsspektrat. Indelning är också i linje med den senaste PerP-rapporten (7)47. 
 

                                                 
42Peres Shimon: Israelisk statsman. 
43 Offensiva och deffensiva IO. Se bilaga 3, s 2. 
44 J.M.J. Bosch m.fl, Information Operations, s 67-70. 
45 Försvarsmakten, Remiss PerP Rapport 7, underbilaga 6 1 till skr 23 210:61835, s 15. 
46 Ibid. 
47 Beakta att PerP 7 inte berör den viktiga skyddsaspekten i sin definition. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Beteckning 
Major Christer Svanborg 2003-05-05 19100:2004. 
  Sid 25(46) 

 
Bild 10: Exempel på ingående delar i militära informationsoperationer. (Källa PerP rapport 7, 
underbilaga 6, s 16.) 

3.4.2 Mål med IO 
För att koppla samman informationsoperationer med A Nilssons modell så 
kommer nu mål, begrepp och process att belysas i detta sammanhang. 
 
Den övergripande målsättningen med en informationsoperation är, inom ramen 
för den övergripande operationslinjalen, att nå ”End State” samt att stödja och 
komplettera de övriga metoderna. Det finns i dagsläget en uppsjö av defini-
tioner och begrepp rörande detta ämne. Följande beskriver vad det rör sig om: 
 
”Militära informationsoperationer är all koordinerad verksamhet i syfte på-
verka motståndarens eller andra aktörers beslutsprocess till stöd för egna poli-
tiska och militära mål. Detta uppnås genom att påverka motståndarens besluts-
fattare, information samt informationsbaserade processer och system samtidigt 
som man skyddar egna beslutsfattare, information samt informationsbaserade 
processer och system. Militära informationsoperationer kan antingen vara 
defensiva eller offensiva beroende på egen målsättning.”48 
 
Bild 11 på sidan 26 visar hur olika metoder skiftar över tiden. Vissa metoder 
kopplat till informationsoperationer har redan under fredstid betydelse. Det 
innebär att om denna funktion skall vara med som en del i operationsplanen så 
måste staberna ha tillgång till vad som har gjorts tidigare och vad som blev 
effekten därav. Det kan bli problem när en nivå, ofta den strategiska, planerar , 
för att sedan den operativa nivån tar över när eskalationen och krisen ökat i 
intensitet. Det är en utmaning att säkerställa överlämningen och att kunskapen 
om genomförd verksamhet blir riktig, oavsett om det är en verklig operation 
eller en övning man har att ta ställning till. 
 
 
 

                                                 
48 Föreläsning av flottiljamiral Stefan Engdahl, FHS, 2003-01-28 
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Bild 11: Förhållandet mellan olika metoder inom IO kopplat till tiden och var på konfliktskalan 
man befinner sig. Föredragning  på FHS av Gerald Vernez, överste i den Schweiziska 
försvarsmakten. 
 

3.4.3 Begrepp under en IO 
Scenario 
Till skillnad från ett scenario vid ett krigsspel har vi verkligheten med hela sin 
komplexitet. Denna ytterst mångfasetterade och i många fall oöverskådliga are-
na gör verkligheten mer komplex än dikten. Den militära sidan är bara en del 
av alla aktörer på arenan andra är politiska, diplomatiska, ideologiska, 
religiösa, ekonomiska, sociala, infrastrukturella och kriminella. Denna 
mångskiftande verklighet kräver att man strukturerar vilka metoder och 
tekniker man vill använda för att uppnå specifika mål inom ramen för 
informationsoperationen. Tvärsektoriella kopplingar och samarbeten utanför de 
traditionella ansvarsförhållandena är ett faktum.  
 
Att se konflikten mellan enbart två nationalstater är sedan länge mindre vanligt. 
Angriparen är inte längre den tidigare så lätt identifierbare motståndaren, vars 
doktriner och koncept vi kände till. En motståndares informationsoperation kan 
komma att påverka en stat utan att den som utsätts ens är medveten om detta. 
Han kan slå mot beslutfattarnas innersta kärna utan föregående krigsförklaring, 
åtlydande av internationella konventioner och regelverk. 
 
”Know the adversary and know yourself, and in hundred battles you will never 
be in peril. When you are ignorant of the enemy but know yourself, your 
chances of winning and losing are equal. If ignorant of both your enemy and 
yourself, you are certain in every battle to be in peril.” (Sun Tzu49) 
 
                                                 
49 Sun Tzu: “The art of war”, Oxford University Press. 
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Att ha kunskap och information om sin motståndare är inget nytt behov. Det 
nya inom detta område är:50 

• Starkt expanderat verksamhetsfält och globala kopplingar. 
• Samverkan och synkronisering inom alla viktiga områden. 
• Informationsteknologi som förstärkningsfaktor. 
• Starkt ökat tempo. 
• Betydelsen av mindre förluster i döda och sårade. 

Det är denna verklighet informationskrigaren står inför. 
 
Tid 
Tidsfaktorn är en mycket central faktor när det gäller informationsoperationer. 
Beroende på vilken metod och på vilken nivå operationen genomförs har man 
att ta hänsyn till olika tidsaspekter. Nedanstående tabell visar tidsomfång 
kopplat till olika metoder och olika nivåer. Beakta att tiderna utgår från att 
ingen kunskap finns om motståndaren. Ju större kunskap desto mindre tid. 
 
Metod Tidsomfång 

Strategisk nivå 
Tidsomfång  
Operativ nivå 

Tidsomfång  
Taktisk nivå 

Telekrigföring 
Offensivt 

År till månader Månader till 
dagar 

Dagar till 
timmar 

Telekrigföring 
Defensivt 

År till månader Månader till 
dagar 

Dagar till 
timmar 

Fysisk påverkan 
Offensivt 

Månader till dagar Dagar till timmar Dagar till 
timmar 

Fysisk påverkan 
Defensivt 

År till månader Månader till 
dagar 

Dagar till 
timmar 

Psykologiska 
operationer 
Offensivt 

Flera år År till månader Dagar till 
timmar 

Psykologiska 
operationer 
Defensivt 

Flera år År till månader Månader till 
dagar 

Vilseledning 
Offensivt 

Flera år År till månader Månader till 
dagar 

Vilseledning 
Defensivt 

Flera år År till månader Månader till 
dagar 

Underrättelser 
Offensivt 

År till månader Månader till 
dagar 

Dagar till 
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Bild 12: Tidsomfång kopplat till metoder och nivåer. Tabellen är sammanställd av författaren 
underlag inhämtat under fördjupningskursen IO på FHS 2003 
                                                 
50 Manuel W Wik, ”Informationsoperationer-en strategi för fred 
Informationsoperationer-En avgörande spjutspets i krig”, 1999, s 7. 
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Metoder inom informationsoperationer har ofta mycket långa tidsintervall, 
särskilt om det rör sig om den strategiska och operativa nivån. Detta beror 
främst på att processerna kräver lång tid, först skaffa kunskap, därefter 
genomföra och slutligen utvärdera. De långa tidscyklerna är inte själva 
genomförandet, som kan var sekundsnabbt, utan främst förberedelser och efter 
arbete. Underlättelseinhämtningen kan vara processer som fortgår under flera 
års tid liksom mätningen av genomförd verksamhet. Det är det som gör att 
metoderna inom informationsoperationer har så långa tidsspann.  
 
Organisation 
Det är ofta så att initieringen att utnyttja IO ligger på den politiska/strategiska 
nivån. För att kunna bryta ner initieringens övergripande syfte från den högre 
nivån måste staben ha den organisatoriska strukturen, men framförallt 
kompetens51 inom detta område. Den stora utmaningen nu är kanske inte 
kopplad så mycket till organisationen utan snarare att skapa och utveckla just 
kompetens. Upprättande av ett kompetenscenter i Högkvarteret är ett första 
steg i den processen. 
 
Sverige har inte tidigare organiserat staberna att renodlat fokusera sig på ge-
nomförandet av informationsoperationer. Amerikanerna har kommit längre i 
denna utveckling och som exempel beskrivs i bilden nedan hur en IO-cell kan 
vara organiserad52. 
 

 
Bild 13: Exempel på en gemensam IO-cell, USA. (Källa Joint Pub 3-13) 

                                                 
51 Kompetens. Se bilaga 3, s 3. 
52 Joint Pub 3-13, s V-4. 
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Styrkan med denna organisation är att den kan agera på samtliga nivåer 
(strategisk, operativ och taktisk) och dess sammansättning beror på uppgiften 
den tilldelas. Den verkar således inte kontinuerligt över tiden utan samlas under 
ledning av J3 och planerar, genomför och utvärderar operationen vid behov. Då 
informationsoperationer är ett brett spektrum av metoder är IO-cellens främsta 
uppgift att samordna effekterna av alla tillgängliga resurser. Rent 
organisatoriskt bör IO-cellen vara grupperad i anslutning till övriga delar av 
staben och ledningscentralen. Detta för att snabbt kunna genomföra ändringar 
av prioritering och målval kopplat till det övergripande syftet. I Joint Targeting 
Working Group spelar Information Operations Working Group (IO WG) en 
viktig roll. Här samordnas syften och målval för kommande verksamhet i 
operationen. Det är viktigt att i detta forum säkerställa att kommande 
verksamhet inte blir kontraproduktiv utan stödjer och förstärker övrig 
verksamhet. 
 
Utvärdering 
Svårigheten vid utvärdering av informationsoperationer ligger i att huvuddelen 
av vad som skall värderas ligger inom området mjuka mål. Det finns även 
hårda mål, exempelvis datorer som också självklart är svårt att veta om man 
lyckats påverka eller ej. Att hitta instrument och metoder för att kunna mäta 
förändringar inom det kognitiva området är svårt. Att konstatera om en bro 
eller en stridsvagn är utslagen är förhållandevis enkelt att skaffa sig en 
uppfattning om. Huruvida man lyckats med sin datorattack eller psykologiska 
offensiv är däremot mycket svårare att validera uppnådd effekt.  
 
Som tidigare nämnts är flertalet av de metoder som kan nyttjas av ”IO-kriga-
ren” av den naturen att man har att arbeta med ett stort tidsspann. Det medför i 
sin tur att utvärderingen inte låter sig göras omedelbart. Det är ofta frågan om 
långsamma förändringar, där endast nyanser av skillnader kan skönjas. Även 
om arbetet att påverka det kognitiva fältet är långsamt och tålamodskrävande 
kan enskilda händelser få mycket stor inverkan. Händelser som kan skapa helt 
motsatta syften än vad som var tänkt. Exempel på en sådan händelse är bomb-
ningen av den kinesiska ambassaden under Kosovokrisen som fick 
konsekvenser på högsta politiska nivå.  
 
Ett av de viktigaste verktygen för att kunna validera effekten av genomförd IO 
är att identifiera och skapa någon form av Impact Indicators. Det innebär att 
man har mätbara kriterier. Ett exempel på ett sådant kriterium kan vara en 
taktisk flygbladfällning där motståndaren uppmanas att ge upp. Motståndaren 
utsätts för ett val: stanna och dö eller ge upp och lev - piska/morotsteori. 
Genom att då se hur många som ger upp och överlämnar sig får man en mätbar 
effekt av verksamhetens framgång eller opåverkan. Att psykiskt påverka sin 
motståndare användes flitigt under andra världskriget. Bara i Tyskland släpptes 
757 miljoner flygblad. David Garnetts bok ”The secret history of PWE”53 visar 
att i Italien 1943 hade fem procent av civilbefolkningen flygbladen i fickan, 15 
procent hade dem hemma, 50 hade läst dem och 15 procent hade hört talas om 
dem. Slutsatsen är att ca 85 procent kände till innehållet av budskapet.54 

                                                 
53 PWE: Political Warfare Executive 
54David Garnetts , ”The Secret History of PWE”, St Ermins Press 
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I en övad miljö är det svårt att skapa denna dynamik av psykologiska faktorer 
som kan komma att påverka beslutfattarna. Ett förslag som genlt Tony Stigsson 
nämnde under ett samtal under ASSÖ 03, är att låta beslutfattaren veta att 
beslutet är betygsatt. Ett felaktig beslut eller avsaknad av desamma resulterar i 
ett underkännande. Denna betygspress skulle kunna vara en omständighet som 
ökar realismen vid spel med IO. Huruvida den övriga inlärningsprocessen på-
verkas av betygspress avses inte att belysas ytterligare i denna studie. 

3.4.4 Process 
Operational Planning Process 
Under en operation fortgår det som tidigare nämnts olika processer med olika 
syften och tidsförhållanden. Pågående verksamhet styrs från J3-staben i det 
gemensamma operationscentrat (CJOC). För verksamheten upp till några dagar 
ansvarar Joint Co-ordination Board (JCB) för. Den långsiktiga planeringen sker 
däremot hos Joint Operation Planing Group (JOPG).  
 
Det övergripande syftet med dessa olika processer är att skapa en överblick och 
en förutsättning för att kunna genomföra Operational Planning Process 
(OPP55). Det är en process som syftar till att i den gemensamma (Joint) staben 
fastställa den bästa lösningen för givna uppgifter (initieringsdirektiv) och 
planering av framtida uppgifter. För att kunna göra detta har NATO vissa 
delmål:  

• Att standardisera planeringsprocessen. 
• Att säkerställa strategisk och politisk kontroll. 
• Att översätta strategiskt politiska mål till ändamålsenliga militära mål. 
• Att möjliggöra för chefer att följa operationsplanens utveckling. 
• Att maximera stabernas kreativa tänkande. 
• Att utvärdera produkten. 

                                                 
55 Föredragning AFNORTH hämtad på FHS gemensama dataserver, 2003:S:\F H S - 
Gemensam - Anställda - Student\ChP01-03\Arv/ KVI-profilering/Joint-
ops/Studieresor/NATO/”Bildunderlag AFNORTH.” 
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Bild 14: De fem stegen vid framtagandet av operationsplan.56 (Källa maj Phil Sibeth) 
 
Joint Operational Planing Group (JOPG) svarar för att ta fram Operational 
Planning Process (OPP) och är organiserade med en chef och representanter 
från 1-9 ur CJTF-staben. I NATO-staber finns dessutom vissa special-
befattningar som JOPG- samordnare, informationsoperationer, psykologisk 
krigföring, press- och informationstjänst, civil och militär samordnare, jurist, 
politisk rådgivare etc. JOPG svarar för den långsiktiga planeringen. 
 
Joint Co-ordination Board är det forum där beslut fattas inom tidsspannet tre 
till tio dagar. Här utformas också operationschefens avsikter och prioriteringar. 
Synkroniseringen mellan de olika delarna ingående i operationen sker också i 
denna process. En viktig samordningspunkt är prioriteringen av mål och detta 
görs i en underprocess i JCB. Deltagarna består av samma personer som i 
JOPG med tillägg av representanter från underställda enheter från mark-, sjö-, 
luft- och specialförband. I JCB fortgår tre stycken underprocesser: Joint Co-
ordination Board Working Group, Joint Targeting Working Group, Information 
Operation Working Group. För att effektuera besluten skrivs det en Joint Co-
ordination Order (JCO). Den omfattar: 

1. Chefens avsikt 
2. Huvudmålsättningar, samordnings punkter 
3. Riktlinjer till underställda enheter 
4. Instruktioner för samordning 
Bilagor i form av: 
1. Gemensam prioritering av mål (Joint Prioritized Target List) 
2. Informationsoperationsplan 
3. CIMIC-plan 

 

                                                 
56 Föredragning AFNORTH, maj Phil Sibeth, 2003-03-13 
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CJOC med J3-cellen svarar för den pågående verksamheten. Detta gör man ge-
nom insatsledning. Med kompletterande order till Operationsordern leder man 
underställda enheter ingående i operationen. Man uppdaterar övriga delar av 
CJTF-staben om pågående verksamhet, koordinerar stödet från den politiska 
nivån (SRSG) samt utformar rapporter till staben. Exempel på verksamhet och 
produkter som CJOC ansvarar för: 

1. Kompletterande order till DUC/ förberedande order 
2. Underrättelserapporter 
3. Bedömning av pågående verksamhet 
4. Lägesgenomgångar 
5. Gemensamt operationsläge 
6. Rapporter och svar 

13/03/2003NATO UNCLASSIFIED Releasable to PfP

FRAGOs &
Feedback

Info Ops
Programs

JPTL

IOWG JTWG

Annex to
JCO

Tgt Nom
List

OPORDER

OPLANs

Annex O

P
R
O
C
E
S
S

P
R
O
D
U
C
T
S

S
T
A
F
F

JOPG JCB CJOC

10 Days30 + Days 0 – 3 Days

Plans
Cell

Co-ord
Cell

EW Co-ord
Cell

Assessment
Cell

Chief 
Info Ops

INFO OPS PROCESSES

 
Bild 15: Olika processer och tidsramar.57 (Källa Ibid.) 
 
Joint Intelligence Preparation of the Battlespace (JIPB)58 
Det är den analytiska process som tar fram uppskattningar, antaganden och 
andra underättelsebehov för att möjliggöra beslutsfattning. Det är en fortlöpan-
de process som indelas i fyra steg:  

1. Definiera krigsrumet och dess miljö 
2. Beskriva krigsrummets effekter 
3. Utvärdera motståndaren 

                                                 
57 Föredragning AFNORTH, maj Phil Sibeth, 2003-03-13 
58 Joint Publication 2-01.3, “Joint Tactics, Techniques, and Procedures for Joint Intelligence 
Prearation of the Battlespace”, kap 2 
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4. Fastställande av motståndaren handlingsalternativ - farligast och 
troligast 

 
I det första steget görs följande: 

• Identifiera begränsningarna i det gemensamma operations-
området; 

• Analysera det gemensamma styrkornas uppdrag och högre chefs 
intentioner; 

• Fastställ signifikanta förutsättningar i det gemensamma 
operationsområdet; 

• Ta fram begränsningar för respektive del i det gemensamma 
operationsområdet; 

• Fastställ det flerdimensionella spektrat, geografiskt och icke 
geografiskt i det gemensamma krigsrummet; 

• Identifiera önskvärda och troliga detaljer angånde krigsrummet; 
• Utvärdera tillgängliga fakta och hitta brister och prioriteringar; 
• Samla material för fortsatt arbete i JIPB-processen. 

 
I andra steget: 

• Analysera krigsrummets miljö; 
• Analysera de militära aspekterna på varje dimension; 
• Utvärdera effekterna på varje del av krigsrummets dimensioner 

på den militära operationen; 
• Beskriv krigsrummets effekt på motståndaren och egna 

förmågor i det breda perspektivet. 
 
I det tredje steget: 

• Identifiera motståndarens kraftcentrum; 
• Uppdatera eller skapa motståndar modeller; 
• Fastställ det nuvarande läget hos motståndaren; 
• Identifiera motståndarens förmågor. 

 
I sista steget: 

• Identifiera motståndarens troliga målsättning och önskade 
slutläge; 

• Identifiera motståndarens samtliga handlingsalternativ; 
• Undersök och rangordna samtliga handlingsalternativ; 
• Utveckla samtliga handlingsalternativ (beroende på tillgänglig 

tid); 
• Identifiera omedelbara underrättelsebehov. 

 
En förutsättning för att kunna genomföra en IO är att en omfattande och 
noggrann analys av motståndaren och den miljö man har att verka i har 
genomförts. Underrättelsetjänsten spelar här en viktig roll att tillföra staberna 
och beslutsfattarna erforderligt underrättelse.59 
 
 
                                                 
59 Underrättelsetjänst. Se bilaga 3, s 4. 
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Bild 16 och 17: Syfte och resursprioriteringar vid en ICO60 (Källa franska 
försvarshögkvarteret.) 
 
I de processer som staberna genomför har man kunnat identifiera kritiska 
sårbarheter hos motståndaren. Genom att utnyttja Information Centric 
Operations och tyngdpunkten av dessa metoder, kan förstärkning av 
operationsplanen låta sig göras. 
 
 
 

4. Krigsspel med och utan 
informationsoperationer 

Hur ser skillnaden ut om det i spelet ingår, eller inte ingår, informa-
tionsoperationer (IO)? Detta var studiens huvudfrågeställning. 
 
Frågan kommer att kunna besvaras utifrån det underlag som framkommit i 
kapitel 3. Studiens huvudfråga kommer således att utifrån mål, begrepp och 
process att kunna besvaras i slutet av detta kapitel (4.1.4).  Inledningsvis 
kommer målets betydelse att jämföras. Därefter kommer delfrågeställningarna 
att besvaras.  

• Scenariers betydelse för att öva IO ? 
• Tidsfaktorns betydelse för att öva IO? 
• Organisationens betydelse för att öva IO? 
• Hur kan IO mätas i spel? 

Slutligen kommer processerna betydelse att belysas. 

4.1.1 Mål 
För att kunna jämföra traditionella krigsspel och krigsspel med IO måste man 
först bestämma vad som är syftet med respektive spel. Om man ser krigsspel 
som den metod varmed man kan utbilda, öva och undersöka processer och 
inom ramen för detta har vissa fastställda utgångsvärden. Ser man dessutom IO 
som en process som i detta sammanhang skulle kunna appliceras i krigsspelet 
som en eller med andra parallellt pågående processer, så finns det inga 
motsatsförhållanden. Båda metoderna syftar nämligen till att uppnå slutläget i 
operationsplanen. Krigsspelet är verktyget för att möjliggöra och validera 
processerna. IO är en av metoderna som kan användas. Det som är intressant är 
                                                 
60 Föredragning franska försvarshögkvarteret november 2002. 
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om de ramar som det traditionella krigsspelet har är dimensionerade för denna 
typ av operationer? 
 
För att enkelt åskådliggöra det hela så tänker vi oss krigsspel som en ”låda” 
med vissa givna förutsättningar, (se bild 18, s34). I den lådan kan vi sedan göra 
vissa inspel. Dessa inspel kan exempelvis vara högre chefs riktlinjer och 
koncept för en operation. Det som är intressant i sammanhanget är om vår låda 
nu lämpar sig för alla de metoder som står till förfogande? Då jag tidigare 
konstaterat att målet är samma, oavsett vilken metod som väljs, så torde 
eventuella skillnader återfinnas i de dimensionerande faktorer som tidigare 
listats under punkten begrepp, eller så finns eventuella skillnader att finna i 
processerna. Studien kommer att visa om lådans utseende kommer att behöva 
ändras om vi väljer att ha inslag av IO. 

WAR
GAME

FCO

ICO

Scenario

Tid Utvärdering

Organisation

End
State

Processer
 

Bild 18: Krigsspel som metod att öva ICO och FCO med dimensionerande faktorer. (Källa maj 
Svanborg) 
 
 
Då det inte föreligger någon diskrepans mellan målsättningen för vilken metod 
man väljer att utnyttja, utan snarare vilken tyngdpunkt man har av de olika 
metoderna, finns det heller inga begränsningar i detta avseende. I studien 
framgår det att syftet att uppnå End State är det samma oavsett vilken metod 
som väljs. Beroende var på tidsskalan övningsledaren väljer att lägga fokus har 
IO större eller mindre påverkan. 
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Bild 19: Olika tyngdpunktsförskjutningar av metoder beroende på om det är ICO eller FCO. 
(Källa franska försvarshögkvarteret.) 
 

4.1.2 Begrepp 
Scenario 
Scenariot under MFSÖ har i huvudsak den information som krävs för att kunna 
spela med IO. Det stora problemet är att det inte avdelas tid för de övade 
staberna att sätta sig in i det aktuella läget. Det är dock ett kvarstående problem 
oavsett vilken metod CJTF väljer. Då IO, beroende på vilken nivå det omfattar, 
sträcker sig över större tidshorisonter än övriga operationslinjaler är det extra 
viktigt att planerad och genomförd verksamhet tydligt framgår i bakgrunds-
beskrivningen. Detta för att de övade staberna ska kunna fortsätta att följa den 
röda tråden och även kunna ha förståelse för effekter från tidigare genomförda 
insatser.  
 
Scenario är i krigsspelet en modell av verkligheten. Detta gör det hela mycket 
komplext och beroende på vad som skall övas är behovet av ett mer eller 
mindre fylligt bakgrundsmaterial viktigt. För att kunna genomföra IO krävs att 
underlaget innan spelet börjar innehåller en tydlig beskrivning av det politiska, 
diplomatiska, ideologiska, religiösa, ekonomiska, sociala, infrastrukturella och 
kriminella läget. Det är också av stor vikt med beskrivning av vilka tidigare 
åtgärder som har blivit vidtagna och effekterna av dessa. En risk är att 
utgångsvärdena mer tenderar att beskriva utgångsläget på berörda enheter, 
fysiska grupperingar och eventuell status. Liten eller ingen information i 
scenariot, kopplat till de mjuka faktorerna, omöjliggör eller försvårar 
användandet av IO på ett adekvat sätt. 
 
Tid 
 
Om man jämför traditionella metoder med metoder inom IO, så finns det olika 
tidsaspekter att ta hänsyn till. Under MFSÖ så spelade man endast på en 
mycket liten del av hela operationsplanen. Detta fick till följd att effekterna på 
den strategiska och operativa nivån inte fick någon eller ytterst ringa inverkan 
på händelseförloppet. När det gäller tid är det också viktigt att notera att olika 
processer i CJTF-staben har olika tidshorisonter. JOPG svarar för den långtida 
planeringen, JCB svarar för tidsintervallet 3-10 dygn och CJOC leder den 
pågående verksamheten. Under MFSÖ var fokus enbart riktat mot JCB och 
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således gavs inget utrymme att öva processerna för att samordna de långsiktiga 
operationslinjalerna.  
 
Tiden är således en avgörande faktor vid IO. Då implementeringen av denna 
funktion i de flesta fall tar lång tid, och att dessutom mätningen av effekten 
kräver längre tid än vad traditionella stabsövningar har till förfogande, måste 
vissa anpassningar göras. Den största skillnaden om man jämför traditionella 
krigsspel och krigsspel med inslag av IO är alltså tidsramarna. Tiden har stor 
betydelse och beroende på vilken nivå och vilken del av IO som skall övas i 
krigsspelet måste övningstidens disposition anpassas därefter. De flesta 
metoder inom IO har tidscykler som sträcker sig från år till månader, medan 
krigsspelet/övningen ofta endast disponerar en till två veckor i verklig tid. 
Lösningen på detta kan vara att använda sig av tidshopp. Det vill säga att dag 
ett på övningen motsvarar dag ett i scenariot, dag två motsvarar dag 10 och så 
vidare. Med denna metod är dock risken stor att andra moment går förlorade, 
moment som har kortare tidscykler än vad som ovan nämnts. Det som är 
avgörande är hur tiden ska vägas in, vad som är syftet och vad man vill uppnå 
med spelet.  
 
Organisation 
Kompetens inom IO är en förutsättning för att kunna öva med det. Att ha sådan 
kompetens som ett krav i målsättningen (färdighet/förståelse för informations-
operationer som en del i PSO), framstår som en alltför hög ambitionsnivå med 
tanke på tidigare utbildningsståndpunkt. Avsaknaden av denna kompetens un-
der MFSÖ 02 bidrog till att förståelsen och utnyttjandet av denna del av krig-
föringen blev nedtonad. De övade staberna måste vara organiserade så att man 
även kan hantera IO. Frånvaron av en IO-cell på CJTF-nivån har påverkat 
förmågan att utnyttja denna del som en möjlighet att förstärka 
operationsplanen, vilket var särskilt framträdande under MFSÖ 02. Då 
initiering från den politiska nivån är det som ofta styr utformningen av IO, och 
den nivån varken spelades eller övades, så påverkades självklart utgången, 
kopplat till nyttjandet av IO, negativt. 
 
Skillnaden organisatoriskt mellan de traditionella krigsspelen och krigsspel 
med inslag av IO är att verksamheten med det senare skär igenom hela 
organisationen och mellan funktioner. Det som krävs är att man tillför IO-
kompetens både till övningsledningen och de övade. Här är IO-cellen en viktig 
organisatorisk enhet som behövs vid spel med IO. Organisation för att kunna 
använda IO under ett krigsspel måste således innehålla vissa beståndsdelar. 
Övningsledningen måste ha den kompetens och erfarenhet som krävs för att 
kunna göra inspel och uppföljning av IO-moment. Beroende på vilken/vilka 
nivå/er som skall övas måste nästa över- och underliggande nivå kunna spelas 
och svara upp mot de övades behov.  
 
Bemanning av nyckelbefattningar som har god kunskap om ämnet och är väl 
förtrogna med de processer i stabsarbetet och samverkansformer som 
genomförs är ett måste. Dessa nyckelbefattningar måste också interagera 
mellan olika processer och nivåer både när det gäller övningsledningen och de 
övade staberna. Målsättningarna och uppfyllanden av dessa kan vara helt 
avgörande om inte nyckelbefattningarna bemannas av ”rätt” personal.  
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Utvärdering 
Under MFSÖ saknades förutsättningarna för att kunna värdera verkan av IO. 
De bidragande orsakerna till detta var: 

• För korta tidsramar som spelades 
• Kunskap och kompetens hos både övade och övningsledning 
• Avsaknaden av processer som möjliggjorde utnyttjandet av IO: 

o Fastställda syften och mål 
o IO-synkroniseringsmatris 
o IO-måltavla 
o Godkända och fastställda meddelanden och teman för perceptions-

påverkan 
• Mätverktyg (Impact Indicators) 

 
Att kunna utvärdera effekterna är en av de viktigaste faktorerna när det gäller 
att ha informationsoperationer med vid krigsspel. Har de övade och 
övningsledningen inte denna förmåga så fråntas hela syftet med att ha med 
denna funktion. Informationsoperationer ska vara det instrument som förstärker 
och ökar effekten på hela operationsplanen. Kan inte validering genomföras 
riskerar resurser och kraftsamlingar att ske på ett felaktigt sätt. 
 
Den stora skillnaden ligger i att utvärdering mot mjuka mål skiljer sig markant 
från tidigare krigsspel där fokus legat på hårda mål och att då ha haft ett mer 
linjärt tänkande. Detta tenderar snarare att göra avräkning på antalet 
stridsfordon istället för att inrikta sig på att validera effekterna för att uppnå 
ställda mål. Generellt kan en viss del av motståndarens resurser inte lika lätt 
låta sig målformuleras. En stor skillnad är också tidsspannet som de flesta IO 
har att verka inom. Det medför att resultatet inte är digitalt utan en långsamt 
föränderlig process. Att dessutom hitta adekvata verktyg för att kunna göra 
utvärderingen har också visat sig mycket svårt. 
 

4.1.3 Process 
De stora skillnaderna mellan krigsspelet under MFSÖ, och de processer som 
ska bedrivas för att kunna utnyttja IO, var JIPB-processen, vilken var helt 
frånvarande under MFSÖ. Då denna process är helt avgörande för att skapa de 
underlag som krävs för en IO, är utgången redan på förhand fastställd. JIPB- 
och IO-processen är två verksamheter som måste löpa parallellt för att staben 
ska kunna utnyttja det mjuka spektrat av metoder och förstärka övrig verk-
samhet. Den andra stora avvikelsen från MFSÖ, vilket anses som brukligt, var 
avsaknaden av IOWG. Att i JCB samordna IOWG med JTWG gick då inte att 
göra. Då IOWG helt saknades under MFSÖ fanns det ingen möjlighet att 
samordna och koordinera målvalet för insatserna, förutom mot de traditionellt 
hårda målen.  
 
Under ett krigsspel på operativ nivå finns tre huvudprocesser, förutom 
underrättelseprocessen som är en förutsättning för att kunna utnyttja 
processerna. Vilken av dessa tre processer som är i fokus är beroende på syftet 
med spelet och vad övningsledaren vill uppnå. De olika processerna är 
följande: 
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• Operational Planing Process (OPP). För denna process ansvarar Joint 
Operational Planing Group (JOPG). Processen har en lång tidshorisont. 

• Joint Coordination Board (JCB). Denna process avhandlar tidsspannet 
3-10 dygn. 

• Joint Operational Center (JOC). Denna process omfattar pågående 
verksamhet, det vill säga verksamhet på kort sikt. 

Det finns således ingen skillnad i processerna utan skillnaden ligger mer i vilka 
metoder som staberna väljer att utnyttja. Det viktiga är att underrättelse-
processen är genomför och att övningsledaren skapat förutsättningar att öva en 
eller flera av huvudprocesserna. Skillnaden är således inte huvudprocesserna 
utan att IO-verksamhet påverkar samtliga nivåer och enheter. Verksamheten 
skär både horisontellt och vertikalt. 

4.1.4 Sammanfattning och svar på studiens huvudfråga. 
I det här avslutande avsnittet tas skillnaden upp mellan de traditionella 
krigsspelen och spel i vilka man använder sig av inslag av IO. Under detta 
delkapitel besvaras studiens huvudfråga: Vad är skillnaden ut om det i spelet 
ingår, eller inte ingår, informationsoperationer (IO)? 
 
För att börja i andra ändan ska jag dock först belysa vilka likheter som finns. 
När det gäller målsättningen är det ingen skillnad. Båda typerna strävar 
nämligen efter att möjliggöra för de övade att uppnå End State med sina 
operationsplaner. När det gäller begreppen tid, scenario, organisation och 
utvärdering föreligger det dock några större avvikelser, dessa är främst tid och 
utvärdering. När det gäller scenario är behovet lika stort oavsett vilken metod 
man väljer. Det som kan vara skillnaden är var tyngdpunkten ligger.  
 
Organisatoriskt är det skillnader om det ska övas med IO. Det som måste 
tillföras organisationen, om man ska öva med inslag av IO, är framför allt 
kunskap och kompetens inom denna arena, IO-cell samt stabsinstruktörer inom 
ämnesområdet. De stora avvikelserna, när det gäller undersökta begrepp, ligger 
främst inom tidsramarna för övningen och de metoder som används för att 
utvärdera genomförda aktiviteter. Processerna som avhandlas under en 
stabsövning omfattas ofta endast av ett fåtal dygn vilket försvårar utnyttjandet 
av informationsoperationer, och då främst  att kunna se effekten därutav. När 
det gäller de övergripande processerna är det ingen skillnad om det övas med 
inslag av informationsoperationer eller inte. Skillnaden är att IO påverkar hela 
verksamheten och inte kan ses som en isolerad funktion. 

5. DISKUSSION   

5.1 Inledning 
Omvärlden är föränderlig. Vi står idag inför nya hot och utmaningar. För att 
kunna anpassa oss mot denna ändrade situation krävs att det finns en gemen-
sam uppfattning om försvarsmaktens roll, dess förmågor och hur dessa ska 
utnyttjas. Med den nya militärstrategiska doktrinen som grund har förut-
sättningar att skapa just denna samsyn möjliggjorts. Syftet med studien har 
varit att belysa hur man skapar kvalifikationer att utbilda och förbereda våra 
framtida chefer att möta kommande utmaningar. Med den militärstrategiska 
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doktrinen som ram och fokusering på två militärteoretiska begrepp, indirekt 
metod och manöverteori, har vissa slutsatser dragits i kapitel 3.2.3: 
 

1. Kritiska svagheter: Innebär att vi måste ha metoder att identifiera 
och påverka situationer, förmågor och moraliska faktorer som är 
kritiska för motståndaren. 

2. Fysiskt och psykisk utmanövrering: Innebär för oss att våra besluts-
processer måste vara snabbare än motståndarens, möjlighet till fy-
sisk omgruppering snabbare än motståndarens och metoder att 
kognitivt påverka motståndaren snabbare än han kan påverka oss. 

3. Påverka konceptuella och moraliska faktorer: Mindre fokusering på 
motståndarens fysiska faktorer. 

4. Kunna avgöra konflikter till vår fördel i komplexa dynamiska 
situationer, ofta under stor osäkerhet och tidspress, enskilt eller i 
samverkan med andra: Innebär att vi måste utbilda och öva våra 
förband och staber utifrån detta. 

5. Fungera över hela konfliktskalan, på alla krigföringsnivåer, och 
skapa den flexibilitet som krävs för att möta nya hot: Innebär för oss 
att kraftsamling mot endast våra gamla och traditionella hot inte 
längre är fruktbart. Vi måste skapa koncept och doktriner för att 
även möta nya typer av hot. 

 
Studien har funnit svaret på den övergripande frågställning: Hur ser skillnaden 
ut om det i spelet ingår, eller inte ingår, informationsoperationer (IO)? Genom 
att jämföra krigsspel med eller utan inslag av IO utifrån modell, mål, begrepp 
och process har studien funnit var likheter och skillnader kunnat identifierats. 

5.2 Exemplifiering 
Under denna rubrik kommer teorislutsatserna från militärteorin att appliceras  
på resultaten från kapitel fyra. Hur ska Försvarshögskolan ta fasta på och 
anpassa utbildningen för att svara upp mot slutsatserna redovisas under denna 
rubrik exemplifiering och rubriken  förslag på utformning. 
 
I punkterna 4 och 5 i studiens teorislutsatser lyfts behovet fram  av att kunna 
utbilda och öva i komplexa och dynamiska situationer samt kunna göras över 
hela konfliktskalan och mot nya typer av hot. Här kan krigsspel, helst 
dubbelsidigt, uppfylla dessa behov. Genom att skapa ett omfattande och fylligt 
scenario genereras den komplexitet och dynamik som efterfrågas. Krigsspelen 
kan även vara underlag vid utveckling och befästande av koncept och dok-
triner. Graden av konflikt och val av hot kan styras genom bakgrunds-
informationen i scenariot. Spelledaren kan sedan styra spelet med spelkort 
eller, i ett mer dynamiskt spel, genom de ramar som givits i förutsättningen. 
 
Beroende på vad syftet är med det operativa spelet, processer eller ledning, har 
tiden olika betydelser. Om det är processer som gäller, och man vill ha med IO, 
är långa tidsperspektiv att rekommendera. I Operational Planing Process (OPP) 
där Joint Operational Planing Group (JOPG) är processägare, är den process 
där IO kan planeras parallellt med den övriga verksamheten. Denna 
verksamhet sträcker sig över lång tid och för att kunna spela detta på en 
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stabsövning krävs att tidshopp görs. Nackdelen med denna metod är att andra 
moment som skulle genomförts under den tiden går förlorade och det blir 
frågan om prioriteringar, något som spelledaren i slutändan får bedöma, 
beroende på vad syftet är med spelet.  
 
Om syftet med spelet däremot handlar om insatsledning kan tidsspannet 
innehålla kortare tidsintervall. Då kan processerna i Joint Coordination Board 
(JCB) övas. Här har samverkan med Joint Targeting Working Group (JTWG) 
och Information Operation Working Group (IOWG) en viktig funktion att fylla 
för att åstadkomma synergieffekter med genomförd verksamhet inom tidsspan-
net 3-10 dagar. Viktig att beakta är att insatser inom IO på den operativa och 
strategiska nivån i de flesta fall inte har kunnat ge något resultat med detta 
korta tidsintervall.  
 
För att kunna identifiera motståndarens kritiska svagheter, teorislutsats 1 (se 
5.1 Inledning), krävs att man har adekvata metoder och analysverktyg. Med 
Joint Intelligence Preperation of the Battlefield (JIPB) har man en bra process 
som ger erforderligt underlag för att inplementera IO. Det är viktigt att under-
rättelseprocessen och IO-processen fortlöper parallellt då båda är förutsätt-
ningar för den andres betydelse. Ska man också sedan kunna validera effekten 
efter genomförda IO-aktiviteter, krävs det att man har en hög grad av kompe-
tens i ämnena, både hos övade och hos övningsledningen. 
 
Att öva dubbelsidigt är en pedagogisk fördel. Det skapar stor dynamik åt spelet 
och förstärker stabernas vilja att nå ett avgörande. Här är det kampen om att 
besegra viljan hos motståndaren som kommer att fälla avgörandet. Att kunna 
implementera asymmetriska metoder, (se teorislutsats 3), och på så sätt uppnå 
sina syften skall premieras. Det innebär att det måste finnas ett stort mått av 
kunskap i organisationen, både i den övade och i övningsledningen.  
 
Den stora skillnaden om man väljer att öva dubbelsidigt ligger främst vid 
förberedelserna. Då  är det extra viktigt att alla ramar och förutsättningar är 
noga fastlagda för de inblandade. När spelet sedan sätter igång är behovet av 
detaljspelkort mindre och spelet får en mer dynamisk händelseutveckling 
beroende på vidtagna åtgärder i respektive staber. Dubbelsidigt övande kräver 
således större initiala förberedelser för att sedan vara mer självgående. Att öva 
enkelsidigt kräver däremot inte lika mycket förberedelsearbete med scenario 
och ramar men desto mer av spelkort och styrning under spelet för att uppnå 
övningsmålen. 
 
För att locka de övade att utnyttja metoder, (se teorislutsats 2), utöver de 
traditionella FCO krävs att det skapas förutsättningar därtill. Att utnyttja media 
skapar en bra extra dimension vid spel, och är ett bra instrument som kan, rätt 
utnyttjat, vända förlorat initiativ till framgång. Att psykiskt och moraliskt 
manövrera ut motståndaren så att han till slut uppnår systemchock, gör att man 
kan förlora slagen men vinna kriget. Att beakta är på vilken nivå uttalanden 
med mera görs, så att det inte blir så att det är övningsledningen som övas. 
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5.3 Förslag på utformning 
För att skapa ett koncept för operativa krigsspel på Försvarshögskolan, med 
inslag av informationsoperationer, måste man beakta följande: 
 

• Dubbelsidighet med två övade staber mot varandra. Samma nivå hos 
båda staberna. 

• Tillför organisationen en IO-cell. 
• Nyckelbefattningar bemannas av personer som är väl insatta i ämnet 

och har god förståelse för de processer och samspel som bedrivs med 
inblandade aktörer. 

• Att JIPB-processen genomförs. 
• Ett fylligt scenario skapas och tid avsätts för att informera samtliga om 

startläget. 
• Skapa två faser. Fas 1, planering, omfattar OPP. Fas 2, genomförande, 

omfattar JCB med tillhörande underprocesser (IOWG-JTWG). Faserna 
kan ligga åtskilda i tiden. Det viktiga är att de övade staberna får vara 
med och planera och sedan skörda frukten av sin planering. 

• Den operativa och taktiska nivån övas. Den politiskt strategiska nivån 
är inom den ram spelet genomförs och där den operativa nivån fått sina 
direktiv. 

• Övningsledningen har en spelmotor, med alla funktioner, där effekter 
och avdömningar sker. God kompetens och förmåga att utnyttja samt-
liga metoder krävs hos denna organisation. 

• Att utnyttja en mediafunktion skapar extra dynamik och krydda till  
spelet. 
 

Informationsoperationer är att beakta som ett understöd till den övriga 
operationsplanen. Precis som den anfallande infanteristen vill kunna planera 
och påräkna understöd av indirekt eld, ska man se på informationsoperationer. 
Då det inte föreligger någon skillnad i strävan att uppnå slutmålet med 
operationen, utan vägen dit, är informationsoperationer att betrakta som en 
möjlig genväg där man på en större och snabbare väg når målet. 
 
Försvarshögskolan har sedan MFSÖ 02 tagit steget mot att skapa ett fylligare 
och tidsmässigt mer logiskt scenario. Det som ändrats är att samma scenario 
ligger till grund för flera övningar och eskalationen kan få en bra och trovärdig 
stegring. Det medför också att olika metoder och processer kan övas på ett 
riktigt sätt. Att ha samma scenario skapar större förståelse och gör att mindre 
tid behöver läggas på att hela tiden läsa in sig på nya förutsättningar. Detta 
grepp med ensat scenario är något som Försvarshögskolan ska fortsätta med 
föreslår studien. 
 
Det som främst återstår för Försvarshögskolan för att även kunna öva med 
inslag av informationsoperationer, är att hitta former och metoder för att kunna 
utvärdera effekterna av insatser mot framförallt mjuka mål. Det är ett stort och 
outforskat område, det kognitiva, som kräver fördjupad kunskap för att 
övningar ska kunna genomföras med alla typer av metoder. 
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6. SAMMANFATTNING 
6.1 Sammanfattning av studien 
Studien syftar till att undersöka möjligheterna och ge förslag på hur informa-
tionsoperationer kan integreras i de operativa stabsövningarna på FHS. Vilka 
likheter och skillnader finns det med de traditionella krigsspelen? Går det att 
använda dessa krigsspel även om vi vill öva andra metoder? Ämnet är valt då 
stort intresse angående IO finns i försvarsmakten, men då det än så länge inte 
finns klara koncept och strukturer för hur man ska använda denna metod. 
 
Studien har genomförts utifrån data, design och analys med en kvalitativ metod 
som bas. Det kvalitativa underlaget har inhämtats från litteraturstudier och 
intryck som getts vid författarens deltagande under FHS operativa stabs-
övningar. Studien har sett på krigsspel som den metod som ger möjlighet att 
utbilda och öva olika processer, oavsett vilket fokus man har med spelet. Det 
avgörande har varit de ramfaktorer som är designen för spelet. För att kunna 
bedöma dessa ramfaktorer har studien använt Nilssons 
verksamhetsmoduleringsmodell61. Här jämfördes mål, begrepp och processer 
av krigsspel med och utan IO. För att kunna analysera  resultaten har en 
komparativ metod använts. 
 
Studien inleds med en rent allmän granskning av militärteori, krigsspel och 
informationsoperationer. De två senare granskades sedan utifrån modellen med 
mål, begrepp och processer. Teorislutsatser utifrån det militärteoretiska 
tänkandet fördes sedan med till studiens diskussionsdel. 
 
Därefter jämförs resultaten i komparationen och tar fasta på skillnader och 
likheter mellan krigsspel med och utan inslag av IO. Resultatet visar att det inte 
finns några skillnader i målsättningen, utan de återfinns främst i de processer 
som genomförs och i vissa av begreppen. De största skillnaderna där är 
tidsramarna och utvärderingen samt organisatoriska skillnader. T.ex att 
nyckelbefattningar i IO-cellen innehas av kompetent personal inom aktuellt 
område.  
 
Den avslutande diskussionsdelen ger förslag på hur ett framtida övningskon-
cept på FHS med inslag av IO kan se ut. Studien påvisar även vissa 
nyckelfaktorer som bör vara uppfyllda för att med krigsspel kunna öva detta. 
Det som framkom under denna del var, att sträva efter dubbelsidighet, skapa ett 
fylligt bakgrudsscenario, skapa flera faser med den inledande OPP-processen 
och därefter under genomförandet öva JCB-processen. Parallellt ska 
underrättelseprocessen (JIPB) genomföras för att skapa underlag och 
förutsättningar åt beslutsfattarna för att just kunna fatta beslut. Den operativa 
nivån är det som ska övas och den strategiska är i den ram som spelet ska 
genomföras. Övningsledningen utnyttjar en spelmotor med kompetens inom de 
funktioner som ska övas. Spelmotorn är det forum där avdömningar och 
effekter av genomförda verksamheter sker.  

                                                 
61G Anders Nilsson , (1997) “The Business Developer’s Toolbox-Chains and Alliances between 
Established Methods” 
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6.2 Fortsatt forskning 
Under arbetet med studien har intressanta ämnen som lämpar sig för fortsatt 
fördjupning av kommande elever på chefsprogrammet identifierats. Ett 
återkommande problem inom detta område, informationsoperationer, är att 
hitta lämpliga metoder och instrument för att kunna validera effekten av 
genomförda insatser. Ett ämne att undersöka inom FHS kan vara fördjupande 
studier i hur att mäta effekter inom det kognitiva området. 
 
Ett annat intressant ämne kan handla om informationsoperationer inom ramen 
för NBF62. Hur och vilken roll kan denna funktion ha i framtidens försvars-
makt, med en ambition av ett NBF-koncept med decentralisering och självsyn-
kronisering å ena sidan, och politiskt centralt styrt å andra sidan, när det gäller 
IO? Hur man ska förena dessa ledningsytterligheter i de processer som krävs 
för att FCO och ICO ska kunna agera tillsammans är ett nog så intressant 
ämne. 
 
Ytterligare ett ämne i samma spår som ovan kan vara att utveckla IO inom 
ramen för manövertänkande och uppdragstaktik. Hur kan den operativa och 
taktiska friheten, att utnyttja IO, låta sig göras i detta forum?  

6.3 Slutord 
Den snabba teknikutvecklingen är inte bara något som kommit att underlätta 
vardagen för människor runt om i världen. Med fördelarna kommer även risker 
och hot. En motståndare kan med förhållandevis små medel skada en större och 
starkare stat. Försvarsmakten är i allra största grad påverkad av denna 
utveckling och måste följa med och i vissa avseenden leda utveckling av medel 
och motmedel inom detta område. Vi står inför ett paradigmskifte och 
försvarsmakten måste stå väl rustad när vi går framtiden tillmötes. 
 
Denna studie har påvisat möjligheter och svårigheter med att öva och utbilda 
med inslag av informationsoperationer vid krigsspel på Försvarshögskolan. I 
framtidens militära operationer kommer behovet av att kunna hantera detta 
instrument att vara ett faktum. Studien har, utifrån de metoder försvars-
högskolan idag använder, belyst vilka förändringar som är nödvändiga att vidta 
för att möjliggöra detta. 
 
Krigsrummet har från att tidigare utgjorts av land, luft, sjö och rymden nu även 
kommit att omfatta informationsarenan. Samordning av informationsopera-
tioner och övrig verksamhet ökar effekten av den totala operationen. Genom att 
behärska och att ha förståelse för denna dimension kommer följderna av 
framtida operationer vara till fördel för den som bäst behärskar och kan utnyttja 
denna arena.  
 
 
 
 
 

                                                 
62 NBF: Nätverksbaserat försvar 

”INFO OPS are the cornerstone of modern operations and the design of the
information campaign is a most important task for the commander. INFO OPS
staff should be involved from the outset in the planning of every operation; I
expect all operations to be designed against the background of a carefully crafted
and wellunderstod INFO OPS campaign.”                                                  

LTG Valentin, COMKFOR 
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BILAGA 1 FLÖDESSCHEMA MFSÖ 02 
Beskrivning av övergripande händelser under scenariot MFSÖ 02 
 
E+5 Until E+15 

VIGO available as disembarkment port 
Annex A to  
JFHQ Oo-order 1710.22 
- E not defined ! 

E+5 Until E+6 
PORTO is available as disembarkment port 

Annex A to  
JFHQ Oo-order 1710.22 
- E not defined ! 

E+5 Establishing FLS at PORTO Annex A to  
JFHQ Oo-order 1710.22 
- E not defined ! 

E+8 Establishing FLS at VIGO Annex A to  
JFHQ Oo-order 1710.22 
- E not defined ! 

2003-05 Beginning 
Deterioration situation between RELINESIA and 
KURANIA 

• Border-skirmishing 
• Artillery duell 
• Increased tension on TREASURE ISLIND 
• KURANIAN infBat depl to TI 

Annex A to  
JFHQ Oo-order 1710.22 

2003-06-13 Until 2003-08-06 
Surprise attack by RELINESIA on KURANIA 

Crisis Development (until 
deployment of UNMOGIRK) 

2003-08-06 End of open hostilities between RELINESIA and 
KURANIA 

Crisis Development (until 
deployment of UNMOGIRK) 

2003-08-06 Cease-Fire between RELINESIA and KURANIA Crisis Development (until 
deployment of UNMOGIRK) 

2003-08-06 BORDEAUX-Agreement  
To be implemented NLT +120 days after signature 

Crisis Development (until 
deployment of UNMOGIRK) 

2003-09 Beginning of arrival of UNMOGIRK JFHQ Oo-order 1710.22 
2003-09 Arrival of UNMOGIRK forces Crisis Development (until 

deployment of UNMOGIRK) 
2003-09-second half Delayed withdrawal of forces Crisis Development (until 

deployment of UNMOGIRK) 
2003-10-08 All UNMOGIRK observer-teams are deployed Crisis Development (until 

deployment of UNMOGIRK) 
2003-10-15 KURANIAN forces withdrawn IAT BORDEAUX-

agreement 
Crisis Development (until 
deployment of UNMOGIRK) 

2003-11-02 UN Resolution 416 (FICTIONAL) UN Resolution 416 (FICTIONAL) 
2003-11-11 Start of period of incidents JFHQ Oo-order 1710.22 
2003-11-11 Beginning 

Deteriorating situation, destabilizing of BORDEAUX-
agreement 

• RELINESIAN forces refuses further 
withdrawal 

• RELINESIAN stays in surrounding waters 
of TI 

• Continuously harassments of ships sailing 
toward LA CORUNA 

Crisis Development (until 
deployment of UNMOGIRK) 

2003-12-06 UNMOGIRK observer killed JFHQ Oo-order 1710.22 
2003-12-16 Negotiations on ISLE of MAN Crisis Development (until 

deployment of UNMOGIRK) 
2003-12-16 Last static observation posts of UNMOGIRK in DMZ 

abandoned 
Final situation report UNMOGIRK 

2003-12-22 IOMA JFHQ Oo-order 1710.22 
2003-12-22 Isle of Man Truce-Agreement IOMA Isle of Man Truce-Agreement IOMA 
2003-12-22 Last mobile element of UNMOGIRK leaves DMZ Final situation report UNMOGIRK 
2003-12-23 Resolution 417 (2003) JFHQ Oo-order 1710.22 
2003-12-23 UN Resolution 417 (FICTIONAL) UN Resolution 417 (FICTIONAL) 
2003-12-24 NAC-Meeting JFHQ Oo-order 1710.22 
2003-12-24 Until 2004-03-01  

Force Activation Phase / Phase 1 of operation 
JFHQ Oo-order 1710.22 

2003-12-24 NAC-meeting initiating directive for WEASTFOR NAC-meeting on 2003-12-24 
2003-12-26 Mission task issued to subordinate commanders Mission statement for  

GENTLE GIANT  
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– undated! 
2003-12-28 Final situation report UNMOGIRK Final situation report UNMOGIRK 
2003-12-29 Personal belonging to UNMOGIRK starts leaving the 

AO via APOD LA CORUNA 
Final situation report UNMOGIRK 

2003-12-30 Material belonging to UNMOGIRK will be removed 
via SPOD VIGO 

Final situation report UNMOGIRK 

2004-01-05 ROEREQ to SHAPE from WEASTFOR  
2004-01-10 WEASTFOR assumes OPCON of assigned forces JFHQ Oo-order 1710.22 
2004-01-10 COMWEASTFOR to assume OPCON Mission statement for  

GENTLE GIANT  
– undated! 

2004-01-15 UNPREFOR starts deployment in ALIZIA Crisis Development (until 
deployment of UNMOGIRK) 

2004-01-30 UNPROFOR deployed in ALIZIA Crisis Development (until 
deployment of UNMOGIRK) 

2004-02-10 JFHQ Oo-order 1710.22 JFHQ Oo-order 1710.22 
2004-03-01 First unit from WEASTFOR must be deployed JFHQ Oo-order 1710.22 
2004-03-01 Phase 1 must be concluded JFHQ Oo-order 1710.22 
2004-03-01 Latest time for first insertion of WEASTFOR forces NAC-meeting on 2003-12-24 
2004-04-01 Until 2004-08-01 

Deployment Phase / Phase 2 of operation 
JFHQ Oo-order 1710.22 

2004-04-late Request for transportation NGO - Request for transportation 
- undated! Later than 2004-04-16 

2004-04-15 Request for assistance from NGO NAC-meeting 
- incorrectly dated to 
2003-04-16! 

2004-04-16 NAC-meeting 
Authorizing evac-ops 

NAC-meeting 
- incorrectly dated to 
2003-04-16! 

2004-04-22 NAC-meeting 
Evac-Ops concluded 

NAC-meeting 
- incorrectly dated to 
2003-04-16! 

2004-08-01 Complete deployment of WEASTFOR concluded JFHQ Oo-order 1710.22 
2004-08-01 Phase 2 must be concluded JFHQ Oo-order 1710.22 
2004-08-01 Until 2005-02-01 

Stabilization Phase / Phase 3 of operation 
JFHQ Oo-order 1710.22 

2004-08-01 Latest time of last insertion of WEASTFOR forces NAC-meeting on 2003-12-24 
2005-02-01 End of mission – handling over of JOA to other PK-

force by WEASTFOR 
JFHQ Oo-order 1710.22 

2005-02-01 Phase 3 must be concluded JFHQ Oo-order 1710.22 
2005-02-01 Until 2005-02-28 

Re-deployment Phase / Phase 4 of operation / separate 
OPP must be developed 

JFHQ Oo-order 1710.22 

2005-02-28 Last WEASTFOR-unit leaves JOA JFHQ Oo-order 1710.22 
2005-03-01 End of Operation Mission statement for  

GENTLE GIANT  
– undated! 

2005-04-01 Last NATO unit must have left JAO Mission statement for  
GENTLE GIANT  
– undated! 

 
bild 18  
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BILAGA 2 ANNEX O  
Exempel på tillämpliga delar av Annex O ur operationsordern under MFSÖ 02. 
 

a.   IO End State. 
 

The NFZ, 12-NM protective zone around TREASSURE ISLAND and DMZ is successfully 
established through cooperation. The FWF and local people accept the presence of WEASTFOR and 
supports its activities (IAW IOMA) in both RELINESIA and KURANIA. 

 
c.     IO CENTRE Of GRAVITY. 
 

Eliminate resistance by FWF and local leaders to secure willing cooperation from both parts. 
 

e.    Decisive Points. 
 

(1)  All WEASTFOR personell have to deliver the same consistence message. 
(2)  Cooperation with international and local media.  
(3)  WEASTFOR recognized as impartial and firm. 
(4) Show WEASTFOR force capabilities to prevent any armed actions against our forces – Force 

Protection. 
(5) Neutralized propaganda broadcasting media stations and networks.  
 

f.    IO Objectives. 
 

(1)   PSYOP´s Campaign to support a safe disembarkation and establishment of NFZ,DMZ and Sea 
Control.  
(2)   Prepared to conduct active EW campaign in order to support establishing of NFZ. 
(3)   Prepared to conduct active EW campaign in order to support establishing of the DMZ and 12-
NM protective zone. 
(4)   Prepared to conduct deception in order suppport JFMCC establishing of SPODs and APODs. 
(5)   Active PIO information release in order to explain an acceptance of WEASTFOR within JOA. 
(6)   Establish and maintain plans for offensive IO in order to support GENTLY GIANT. 

 
Restraints and Constraints 
 
(1)   Acting under International Law 
(2)   WEASTFOR recognized as impartial and friendly 

 
g.    Identified Tasks. 

  
(1)   Develop a IO synchronozation matrix in order to support Operation GENTLY GIANT 
(2)   Support establishing of NFZ, Sea Control and DMZ 
(3)   Support Force Protection 
(4)   Prepared to conduct offensive IO 

 
h.   Implied Tasks.   

 
(1)   Support safe disembarkation 
(2)   Support creation of impartiality 

 
 
 

MISSION.   
 

Develop a full spectrum of IO activities to support a safe and swift implementation of the IOMA. 
 
EXECUTION. 
 

a.   Commanders Intent.  
 

The Commander requires a robust and pro-active information warfare campaign in order to support 
WEASTFOR. 

 
b.   Concept of operations 

 
The overall concept is to act coordinated and pro-active with every asset in order to support WEASTFOR. 
We will act open, impartial and friendly but firm. 
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Deployment Phase:  
The information and PSYOp-campaign supports establishing of DMZ and the 12-NM protective zone. 
Show of force in air and at sea supports est of SPODs and APOD. 
The information and PSYOP-campaign supports disembarkation. 
Showing force at land an sea supports the deployment of forces. 

 
 

c.   Tasks. 
Overall messages to FWF and international media. 

• WEASTFOR are an overwhelming Force and have the mandate to use force to implement the 
IOMA. 

• Cooperation is better than resistance. 
• Economical benefit of tourists on beaches in sted of mines. 

  
The operation will be conducted in four phases. The tasks of IO in these phases are: 

 
(1)   Deployment Phase: 

Prepared to execute EW campaign to support est of DMZ and 12-NM protective zone. 
 
Prepared to execute EW campaign to support est of SPODs and APOD. 
 
Execute PSYOP campaign in order to support est of SPODs and APOD  and disembarkation of LCC. 
 
Conduct internationell press conference in both KURENIA and RELINISIA to support disembarkation. 
   
 
Resorces: 
ACC: To show force in air 
MCC: To show force in air and at sea 
LCC  To show force at land. 
PSYOPSBn To execute PSYOP-campaign 
CIMIC: To support PSYOP-campaign 
PIO To conduct pressconference 
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BILAGA 3 FÖRKORTNINGAR  OCH DEFINITIONER 
Här återfinns studiens förkortningar. Dessa är listade i alfabetisk ordning. 
 
Förkortning Betydelse 
ACC Air Componed Command 
ASSÖ Armé stab och sambandsövning 
CJTF Combined Joint Task Force 
CJOC Chief Joint Operation Cell 
DISTAFF Direktors Staff 

Övningsledning 
DUC Direkt underställd chef 
EVAL Datorstött utvärderingsprogramm 
FCO Fire Centric Operation 
FHS Försvarshögskolan 
ICO Information Centric Operation 
IT Informationsteknik 
IO Informationoperationer 
IOWG Information Operation Working Group 
JCB Joint Coordination Board 
JCO Joint Coordination Order 
JIPB Joint Preparation of the Battlespace 
JOC Joint Operational Center 
JOPG Joint Operation Planing Group 
JTWG Joint targetting Working Group 
LAN Local Area Network 
MCC Maritime Componed Command 
MFSÖ Marin Flyg stabsövning 
NBF Nätverksbaserat försvar 
OPP Operational Planing Process 
SNDC Swedish National Defence Collage 
 
Definitioner (Källa Försvarsmakten PerP Rapport 7) 
Asymmetrisk krigföring  Under senare år har begreppet asymmetrisk 

krigföring kommit att användas i olika 
sammanhang. Asymmetrisk krigföring som 
begrepp, har i USA utnyttjats för att beskriva 
bland annat terrormetoder mot det amerikanska 
samhället. Syftet har varit att särskilt 
uppmärksamma risken för denna av typ 
angrepp. 
Asymmetri är ett tillstånd som uppstår när två 
förhållanden som är olika varandra möts. Det är 
olikheten som är asymmetrin, inte metoderna i 
sig. Det är först i mötet mellan 
angreppsmetoderna och försvarsansträngningarna 
som det går att avgöra om det uppstått 
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en asymmetri. Begreppet beskriver en avsikt att 
undvika att möta en motståndare där han är stark 
utan istället agera mot hans svaga sidor. Ofta 
används metoder som avsevärt skiljer sig från 
vad som förväntas. Exempelvis kan metoderna 
baseras på olika vilja att uthärda förluster bland 
underställda och tredje part, eller olika 
beredvillighet att åsidosätta folkrätt och annan 
internationell lagstiftning. 
Asymmetrisk krigföring kan utnyttjas av såväl 
statliga, som icke-statliga aktörer, och riktas 
såväl mot motståndarens militära styrkor som 
dess samhälle. Asymmetrisk krigföring kan 
innehålla exempelvis terrorism, 
massförstörelsevapen 
och informationskrigföring. 
 

Informationsoperationer 
(IO): 

Riktade och samordnade åtgärder till stöd för egna 
politiska och/eller militära mål genom att påverka 
eller utnyttja motståndarens eller annan utländsk 
aktörs information och/eller informationssystem. 
Det yttersta målet är att påverka det mänskliga 
beslutsfattandet. IO kan genomföras i såväl 
politiska, ekonomiska som militära sammanhang. 
 

Defensiva 
informationsoperation 
er (IO-D) 
 

Riktade och vanligen samordnade åtgärder i fred, 
kris och krig avseende operationer, 
personal,teknologi och policy för att skydda och 
försvara information, informations-system och egen 
förmåga till rationellt beslutsfattande. Genomförs 
t.ex. genom fysiskt skydd, skydd mot vilse-
ledning,skydd mot informationsinhämtning, 
säkerhetsunderrättelsetjänst och telekrigsåtgärder 
och psykologiskt försvar. 
 
 

Offensiva 
informationsoperationer 
(IO-O) 
 

Riktade och vanligen samordnade åtgärder i fred, 
kris och krig för att påverka en motståndares 
information och/eller informations- och 
kommunikationssystem. Målet är bland annat. att 
påverka dennes förmåga till rationellt 
beslutsfattande och därmed gynna egna syften. 
Genomförs t.ex. genom fysisk attack/förstöring, 
vilseledning, skydd mot informationsinhämtning, 
telekrig och psykologiska operationer. 
 

Informationskrigföring  Informationsoperation som genomförs under kris 
och krig för att främja eller uppnå särskilda 
politiska och/eller militära mål gentemot en eller 
flera motståndare. 
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Se även Informationsoperationer, Offensiva 
informationsoperationer, Defensiva 
informationsoperationer 
samt Ledningskrigföring. 
 

Kompetens Ett uttryck för kunskapen/dugligheten att lösa en 
uppgift i en given situation. Kan vara en 
beskrivning av personalens olika kvaliteter, eller 
krav i en befattning. 
 

Ledningskrigföring Militär verksamhet som syftar till att försämra 
motståndarens eller annan aktörs 
omvärldsuppfattning 
och nedsätta förmågan att utöva 
ledning. Består av ledningsbekämpning, 
vilseledning, 
psykologiska operationer och skydd mot 
informationsinhämtning. 
Se även Informationsoperationer, Offensiva 
informationsoperationer, Defensiva 
informationsoperationer 
samt Informationskrigföring. 
 

Ledningssystem  System för att genomföra ledning inkluderande 
metodik- och tekniktillämpning. Systemet består 
av doktrin, organisation, personal och teknik. 
Systemet utgörs av hela kedjan av organ för 
inhämtning, sammanställning, överföring, 
bearbetning, 
lagring, presentation och spridning av data 
och information. 
 

Manöverkrigföring  Syftar till att bryta en motståndares stridsvilja 
snarare än hans fysiska förmåga (indirekt metod). 
Dess motsats är utnötningskrig (direkt metod). 
Manöverkrig kan också beskrivas med följande 
principer: 
En strävan att vinna över motståndaren med 
begränsad strid, eller t o m utan strid, genom att 
uppträda så intelligent och kraftfullt att 
motståndaren försätts i en ohållbar situation och 
ger upp. 
Skapa överraskning genom lednings- och 
underrättelseövertag, vilseledningsåtgärder och 
genom att våga avvika från konventionellt 
handlingsmönster. 
Skapa ledningsövertag genom att störa 
motståndarens beslutsprocess och säkerställa egen. 
Slå sig igenom motståndarens linjer utan att 
nödvändigtvis slå hans förband. Avgörande strid 
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och seger skall inte sökas i motståndarens front 
utan i hans bakre grupperingar. 
Åstadkomma samordning av egen verksamhet 
samt skapa friktion, oordning och kaos hos 
motståndaren. 
 

Nätverksbaserat 
Försvar (NBF) 

Försvarsmaktens metod för att effektivt och 
anpassat till aktuell insats samordna tjänster 
kopplat till de militära basfunktionerna så att rätt 
verkan sätts in på rätt plats och i rätt tid. 
 

Operation  Militär insats utförd av förband ur grund- eller 
insatsorganisationen på strategisk, operativ eller 
taktisk nivå. J.fr NATO:s ”operation”. 
 

Telekrigföring  Militär verksamhet som utnyttjar det 
elektromagnetiska spektrumet för att bekämpa, 
förvanska eller exploatera motparts inhämtning, 
bearbetning eller delgivning av information samt 
skydd mot för oss ogynnsamt utnyttjande av det 
elektromagnetiska spektrumet. 
 

Underrättelsetjänst Verksamhet som syftar till att tillgodose behov av 
beslutsunderlag rörande motparts/annan parts läge, 
intentioner och handlingsmöjligheter samt 
internationella förhållanden. Kan vara strategisk, 
operativ eller taktisk. Omfattar ledning av 
underrättelsetjänsten, bl. a. klarläggande av 
underrättelsebehov 
och inriktning av underrättelsetjänsten, 
samt inhämtning, bearbetning och delgivning av 
underrättelser. 
 

Utnötningskrigföring  Krigföringsmetod där de krigförande strävar efter 
att 
reducera motståndarens effektivitet genom att 
åsamka denne förluster av personal, materiel och 
uthållighet. Seger tillfaller den styrka som kan 
uthärda längst. Strid förs i sin extremaste form 
genom att styrka ställs mot styrka och förstärkningar 
sätts in där angriparen trycker på som hårdast. 
Striderna på västfronten under det första 
världskriget 
är ett av de främsta exemplen på 
utnötningskrigföring. 
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