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Inledning  

Förelagda essä utgör examinationsuppgift i kursen Grundkurs Informationsmiljön och svarar 

på hur informationsmiljön ser ut, hur dess huvudsakliga komponenter förhåller sig till varandra, 

samt dess betydelse för militära operationer; historiskt såväl som idag såväl som i framtiden.  

Svar på frågeställningarna 

Dagens informationsmiljö - tre dimensioner  

Ett sätt att förstå informationsmiljön är att visualisera den i ett perspektiv om tre dimensioner; en 

kognitiv, en fysisk respektive en informationsdimension. Förelagda essä tillämpar detta perspektiv 

och här nedan följer en redogörelse för respektive dimension och dess förhållande till de övriga. 

En kognitiv dimension 

Den kognitiva dimensionen har sin hemvist i människans hjärna. Den består av de kognitiva, 

perceptiva respektive emotionella processer1, det vill säga den mentala tolkning, uppfattning, 

reflexion, analys etc. som ständigt pågår inom och mellan människor. Dimensionen är den 

samlade bild av hur vi människor uppfattar världen och det som sker i den.2  Dimensionen utgör 

härtill länken mellan klassisk krigföring och strid å ena sidan, respektive psykologi och 

beteendevetenskap å den andra. Läran om hur människans hjärna fungerar, individuellt och i 

grupp blir härmed lika viktig för krigföringen som läran om t.ex. ballistik eller farkostteknik. 

Av denna anledning är också förståelse för kognitiva bias hos människor; t.ex. patologiska 

tillstånd orsakade av sociala, biologiska, biokemiska eller andra psykologiska disharmonier 

viktiga för informationskrigföring.  

Den amerikansk-israeliske psykologen Daniel Kahneman beskriver det mänskliga intellektet 

som uppdelat i två system; ett och två, vilka representerar automatiskt/intuitivt respektive mer 

analytiskt tänkande.3 Kahneman menar att 95 procent av människans beslut sker med hjälp av 

System-1. Endast fem procent av våra beslut är därmed grundade på ren analys och logik. Att 

applicera System-1 på en stridspilots arbetsmiljö målar en tydlig bild av vad det handlar om. 

Om piloten intuitivt reagerar fel på indata från de hypersnabba stridsförloppen så är risken stor 

att hen förlorar striden. System-2, å andra sidan, kan lättare relateras till analytiker, strateger 

och politiker som väntas göra djupare analyser inför varje schackdrag.  

                                                 
1 Heickerö, Roland & Larsson, Dan. Terror Online. Conopsis: 2008. 30-36. 
2 Bergman, David. 200915 Psykologi Infomiljön.ppt, Föreläsning vid Försvarshögskolan 2020-09-15.  
3 Kahneman, Daniel. Tänka snabbt och tänka långsamt. Volante: 2013, 26-30.  



 

 

Intressant i sammanhanget kognitiv dimension är slutligen hur österländsk doktrin, strategi och 

operationskonst tycks ha djupare förankring i den kognitiva dimensionen, inte minst kopplat 

till Kahnemans System-2, än motsvarande västerländsk dito.4  

En fysisk dimension 

Den fysiska dimensionen består av allt existerande fysiskt, det vill säga allt materiellt. Det är i 

denna dimension som huvuddelen i traditionell militär verksamhet sker.5 Vad som existerar i 

den fysiska dimensionen kan mätas och kvantifieras likväl som förändras eller förstöras. Denna 

dimension dominerar i klassisk västerländsk doktrin där den fysiska striden som sådan, av hävd 

ansetts vara det enda effektiva medlet i krig6. Ytterligare ett exempel på dimensionens betydelse 

för, i åtminstone västerländskt evidensbaserat synsätt, är det vis på vilket krig ofta kvantifieras 

för att göra det gripbart; 1000 döda i en konflikt är t.ex. vad som erfordras för att den skall 

klassas som storskalig7.  

Ur ett rent militärt samtida perspektiv kan man säga att den fysiska dimensionen representeras 

av markdomänen, luftadomänen och sjödomänen såsom varande fysiska miljöer, samt även av 

informationsmiljön i den bemärkelse att dimensionen omfattar också partikelnivån; 

svängningar och vågrörelser. Detta innebär att en människa, ett förband eller en stridsvagn per 

definition är lika fysiskt existerande som en stråle ljus eller en radiovåg. 

En informationsdimension  

Informationsdimensionen består av data. Data är obearbetad och otolkad information till 

exempel elektromagnetiska impulser, datasträngar med ettor och nollor8, eller som Grundsyn 

Informationsoperationer anvisar: Data är representation av fakta, begrepp eller instruktioner i 

en form lämpad för bearbetning av människor eller maskiner9. Gemensamt för alla dessa 

element är att dimensionen är icke-fysisk; ickemateriell. Att ett träd finns är data, hur högt det 

är och dess färg är andra data. Om trädet svajar i vinden så ändras ständigt data om trädets 

fysiska belägenhet och när löv lossnar förändras tusentals andra parametrar. Mängden data i 

världen är härav oändlig enär data om data bara är ytterligare data; metadata och så vidare.  

                                                 
4 Widén, Jerker & Ångström, Jan. Militärteorins grunder, Försvarshögskolan: 2005, 26-33.  
5 Försvarsmakten. Grundsyn Informationsoperationer, 16. 
6 Widén & Ångström. Militärteorins grunder, 26-33. 
7 Ibid, 34.  
8 Heickerö & Larsson. Terror Online. 13-16. 
9 Försvarsmakten. Grundsyn Informationsoperationer, 12. 



 

 

Ett talande sätt att visualisera informationsdimensionen är att betrakta en bild hämtad ur filmen 

The Matrix. På datorskärmar i filmen syns oändliga dataströmmar av ettor och nollor röra sig; 

det är all den data som världen (som människorna i filmen känner den) består av. Klon i 

handlingen är att den fysiska världen egentligen inte existerar; den är ett program som är 

uppladdad som en verklighet i människans hjärna; ett implantat i den kognitiva dimensionen.  

 

Dimensionernas förhållande till varandra  

Ett sätt att betrakta informationsmiljöns tre dimensioner är ur ett linjärt perspektiv där de bildar 

en reaktionskedja.  Den så kallade Informationsbearbetningsprocessen10 exemplifierar detta 

betraktelsesätt; en händelse startar i den fysiska dimensionen, registreras av en sensor som via 

informationsdimensionen överför data om händelsen till en människa som i den kognitiva 

dimensionen uppfattar och reagerar på händelsen.  

En utveckling av ovan linjära perspektiv är att se dimensionerna i ett cykliskt förhållande till 

varandra. Härmed öppnar vi för den viktiga aspekten att processerna inte slutar med en reaktion 

i den kognitiva dimensionen. Istället kan här reaktionskedjan starta i någon av de tre 

dimensionerna och därefter fortsätta att röra sig igenom dem i en sluten kedjereaktion. Precis 

som i spelet schack är det i informationskrigföring helt centralt att kunna förutse motståndarens 

drag, gärna många drag, eller reaktionscykler, framåt. Och bäst av allt om vi förmår 

motståndaren att själv fatta de felaktiga besluten.11 Det är också möjligt att tänka sig hur 

rörelsen pendlar i olika riktning mellan dimensionerna i den cykliska kedjan. Exempelvis 

behövs inte nödvändigtvis en händelse i den fysiska dimensionen för att trigga en reaktion i den 

kognitiva; en vilseledningsattack i informationsdimensionen räcker kanske för att skapa samma 

kognitiva reaktion hos mottagaren. Det räcker t.ex. ofta att motståndaren tror eller uppfattar 

                                                 
10 Heickerö & Larsson. Terror Online, 14.  
11 Värnqvist, Peter. Reflexiv Kontroll. Magisteruppsats, Försvarshögskolan, 2016. 



 

 

och övertygar sig själv om ett fysiskt hot eller en företeelse; dessa måste inte nödvändigtvis 

finnas; resonemang som är centrala inom rysk/sovjetisk desinformationskonst, aktiva 

åtgärder12 respektive reflexiv kontroll13.  

Ett tredje sätt att betrakta de tre dimensionernas förhållande till varandra är att anta ett holistiskt 

perspektiv. Med ett holistiskt perspektiv möjliggörs att se hur de tre dimensionerna ständigt 

påverkar varandra i en interagerande process snarare än i en händelsekedja. Ett holistiskt 

perspektiv torde vara utgångspunkten för att rättvist kunna beskriva en så komplex process och 

dessutom göra den någorlunda applicerbar på också framtida krigföring i informationsmiljön. 

Resonemanget återkommer i essäns avslut som reflekterar kring informationskrigföringens 

applicerbarhet på begrepp som system i samverkan, kombinerade vapen och dilemma.  

 

 

Informationsmiljöns betydelse för militära operationer 

Ett par axplock ur historien 

Från Sun Zi’s, gonggong, trummor och flaggor och banér14 via andra världskrigets emaljerade 

propagandaskyltar, medierapportering under och mot Vietnamkriget, avancerad telekrigföring 

under Gulfkriget osv. till dagens aldrig sovande system för cybersäkerhet; Informationsmiljön 

har utgjort ett viktigt parallellt universum i de flesta konflikter och fortsätter vara det. I dess 

epicentrum finner vi människan; skör, sårbar och mottaglig för påverkan, falsarium och intryck.  

                                                 
12 Ulfving, Lars. Den stora maskeraden. Försvarshögskolan, 2000. 73-76. 
13 Värnqvist. Reflexiv Kontroll.  
14 Zi, Sun. Sun Zis Krigskonst. Santérus: 2010, 68. 
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Ett alternativ till slakt 

I takt med att fullskaliga krig med många människooffer med skyhöga politiska och 

ekonomiska kostnader har blivit mindre genomförbara söker den geopolitiska duellen naturligt 

andra arenor än det traditionella blodiga slagfältet. Västerländsk direkt metod ställs alltmer mot 

österländsk indirekt.15 Begreppet reflexiv kontroll blir centralt; om en aktör kan förmås att 

självmant fatta beslut som är i linje med en annan aktörs ambition erfordras inget krig. 

Informationskrigföring utgör här kärnan i ett effektivt, och inte minst billigt, sätt att försvaga 

den andres förutsättningar att genomdriva sin egen vilja, politik eller ambition.  

Grundmetoderna i modern informationskrigföring kan sammanfattas vara avlyssning, 

vilseledning och förvanskning, respektive störning och förstöring av information.16 Gemensam 

nämnare är att de alla har människan, den kognitiva dimensionen, som primärt mål för sina 

angrepp.  

Nutida exempel 

Talande för hur modern informationskrigföring bedrivs i realiteten är Rysslands nyttjande av 

sådan inom ramen för sentida hybrida operationer i Georgien och Ukraina. Gemensamt för 

konflikthärdarna är att länderna genom rysk, företrädelsevis indirekt, inblandning hämmats i 

sina närmanden mot väst och EU.17 Slutläget, eller rådande läge, i dessa konflikter är ofta en 

frusen konflikt; varken fred eller krig; ett definitionsmässigt vakuum som är svårhanterat med 

västerländska synsätt och som skapar en buffertzon bestående av instabila postsovjetiska stater 

                                                 
15 Widén & Ångström. Militärteorins grunder, 71-72. 
16 Heickerö & Larsson. Terror Online, 11. 
17 Nilsson, Niklas. Georgien och Ukraina. Föreläsning Försvarshögskolan 2020-11-26. 



 

 

längs Rysslands gräns mot omvärlden. De dagsaktuella konflikterna i Belarus respektive 

Nagorno Karabach, liksom den bortglömda/okända situationen i Moldavien/Transnistrien, är 

ytterligare exempel på samma fenomen. Utrymmesskäl hindrar detaljerad beskrivning av 

konflikterna varför ett antal talande får exemplifiera dess element av informationskrigföring.  

Georgien 

Ryssland försvagar Georgiens suveränitet genom att med hjälp av specialförbandsledda 

informationsoperationer underblåsa etniska konflikter i ”utbrytarrepublikerna” Abkhazien och 

Sydossetien. En militär sammandrabbning provoceras fram, i vilken Georgien luras att gå till 

angrepp och därmed rättfärdiga ett massivt ryskt gensvar till skydd för de ryska minoriteterna i 

utbrytarrepublikerna. Minoriteter och utbrytarrepubliker som alltså skapats av Ryssland i just 

detta syfte.18 Striderna blir ett uppvaknande för omvärlden, inte minst inom västliga 

telekrigförband, då Ryssland visar sig dominera det elektromagnetiska spektrumet till hundra 

procent med alltifrån telestörning till avancerad vilseledning, avlyssning och cyberoperationer.  

Ukraina 

Ryssland nyttjar lärdomar från Georgien och förfinar konceptet att äga narrativet genom att 

underblåsa interna motsättningar och förstärka ett antal utbrytarrepubliker; i detta fall Donetsk, 

Luhansk och Krim. Omärkta militära förband, små gröna män, ser världens ljus och formligen 

förlamar västlig respons. Ukrainska förband och statsrepresentanter misskrediteras i massiva 

desinformationskampanjer i vilka rykten sprids i massmedia om alltifrån korruption och 

fascism och nynazism till fake news om korsfästelser av proryska separatister och spädbarn.19 

Rysk telekrigföring visar sig här än mer raffinerad än i Georgien; man har redan innan 

konflikten investerat i Ukrainska mobilnät och dominerar marknaden vilket nyttjas i komplex 

informationskrigföring innefattande targeting på sociala medier, skräddarsydda applikationer 

för smartphones och demoraliserande vilseledning bland soldater längs frontlinjerna.20  

Mellanöstern 

Det är viktigt att notera att ej endast Ryssland ägnar sig åt desinformativ informationskrigföring. 

Saddam Husseins massförstörelsevapen som legitimerade USAs invasion år 2003 visade sig 

vara en propagandaprodukt och de senaste årens konflikter i Syrien är ett annat exempel på hur 

även väst anammat massiv misskreditering för att gynna sin egen agenda. Syriens ledare Bashar 

                                                 
18 Nilsson, Niklas. Russian Hybrid Tactics In Georgia. The Silk Road Studies Program: 2018. 22-24.  
19 Nilsson. Georgien och Ukraina. 2020-11-26.  
20 Samtal/seminarium med Ukrainska officerare i samband med studieresa till Kiev, 2016.  



 

 

Al Assad har i västmedia skildrats som en extremt grym och ondskefull diktator, och de få 

kritiska rösterna drunknar ofta i det USA-initierade narrativet.21 Informationsmiljön har visat 

sig vara en extremt viktig och lukrativ arena för den med ambition att legitimera sitt eget 

narrativ. Den som äger informationsmiljön äger narrativet; därmed sanningen och legitimiteten.  

Under hösten 2020 kunde vi läsa i media om en dödlig attack mot den Iranske kärnfysikern 

Mohsen Fakhrizadeh. Iranska källor uppger att Fakhrizadeh skjöts till döds [av NATO] med en 

AI-styrd kulspruta monterad på en satellitstyrd bil.22 AI:n skulle ha identifierat Fakhrizadeh 

med ansiktsigenkänningsteknik och därefter öppnat eld mot honom. 

Att flera länder, däribland Israel, förfogar över 

autonoma och semiautonoma, fjärrstyrda markfordon 

som bl.a. patrullerar gränsområden är känt liksom att 

befintlig teknik för ansiktsigenkänning är raffinerad. 

Men är det iranska medier skriver sant? Eller är 

alltsammans ett bias placerat i iransk kognitiv dimension 

med hjälp av en informationsoperation? Var själva målet 

med operationen att undanröja en iransk kärntekniker 

och därmed störa eller hejda landets utveckling av 

kärnteknik, eller var det i själva verket ett sätt säga till 

Iran; ni går inte säkra en i ert eget land och ni kan inte 

skydda era egna? Varför pekar Irans ledare ut just 

NATO som liggande bakom attacken? Operationen i 

sig, med sitt teknologiskt avancerade modus, och därtill informationskriget om narrativet, är 

båda talande exempel för hur informationsmiljön på daglig basis utgör skådeplats för de mest 

fantasieggande manövrer.  

Reflexioner om framtida tillämpningar i informationsmiljön 

Begreppen kombinerade vapen och system i samverkan, kretsar kring idén att den samlade 

effekten från multipla sensor- och verkanssystem försätter motståndaren i ett dilemma som 

leder till systemkollaps.  Militärstrategisk Doktrin dikterar att; Vår mångfald av verkansmedel 

ska skapa svårhanterade hot och lokala dilemman för motståndaren.23 Applicerat på 

                                                 
21 Anderson, Tim. Det smutsiga kriget i Syrien. Oktober: 2016. 20-28.  
22 https://en.mehrnews.com/news/166984/Weapon-used-to-assassinate-Fakhrizadeh-belongs-to-NATO, hämtad 

2020-12-14 klockan 2300. 
23 Försvarsmakten. Militärstrategisk Doktrin: 2016. 62. 



 

 

informationskrigföring skulle detta kunna innebär att en informationsoperation inriktas mot att 

angripa alla tre dimensioner samtidigt. Resonemanget är inte bara teoretiskt; jämför exempelvis 

med de Ukrainska förband som 2014 utsattes för telestörning och vilseledande radiosignalering 

samtidigt som de angreps med konventionella vapen och artilleri, alltsammans övervakat av 

signalspaning och UAV.24 Informationsmiljön gläntar därmed dörren till ett tredimensionellt 

dilemma, som exemplet ovan där mineringar, direktriktad och indirekt eld kompletterats med 

sensorer och olika typer av verkan i informationsmiljön.  

Inte osannolikt blir intåget av 5G, och en massiv ökning av uppkopplade saker i Internet Of 

Things, nästa strategiska och operativa paradigmskifte, nästa RMA, liksom nästa stora spelplan 

för innovativa informationsoperationskonstnärer. Alltmer avancerad och autonom AI kommer 

att tvinga oss att fullkomligt revidera vår syn på krigföring, i informationsmiljön och inte minst 

informationsoperationer. Med detta antagande som grund menar jag att både kartan och många 

manualer och doktriner kommer att behöva skrivas om inom bara några år. En ”ond” AI som 

slipper lös på Internet, i 5G-nätet och därmed hela samhället är något helt annat än ungdomar i 

en trollfabrik. En sådan AI skulle per definition kunna existera, och behärska, alla tre idag kända 

dimensioner samtidigt. Hur definierar vi en sådan artificiell kognition? Som en fjärde, AI-

dimension eller som en konkurrent till människan i den kognitiva dimensionen? Vad händer 

när AI i sin tur designar och skapar en helt ny, egen generation AI; en artificiell metakognition... 

Vad står att finna i mötet mellan elektronisk och psykologisk krigföring? Forskning och 

utveckling pågår redan inom ramen för icke-dödliga vapen; ofta handlar det då om att orsaka 

obehag såsom brännande hetta, höga ljud eller förblindande ljus. Det är också fullt möjligt att 

påverka insulinpumpar, pacemakers och andra framtida kroppsinplantat med telekrig- eller 

cyberangrepp. Är det detta vi sett i form av sjuklig amerikansk ambassadpersonal på t.ex. Kuba? 

Somliga hyser misstankar om att det rör sig om mikrovågsvapen som orsakat ett antal 

patologiska tillstånd. Andra ser förklaringen i syrsor och avfärdar det hela som psykologiska 

krumsprång, group think och hysteri. Emellertid; inom ramen för informationsoperationer bör 

vi fråga oss; spelar det någon roll om det är syrsor, teknologi eller kognitiv disharmoni när 

effekten är den avsedda?  

I takt med att syntetisk biologi ersätter delar av oss, eller rent av hela människan, suddas gränsen 

mellan människa och maskin, och därmed också de tre dimensionerna ut. Tanken är därmed 

inte fjärran att vi med telekrigföring kan orsaka psykologiska disharmonier och bias; att vi på 

                                                 
24 Samtal/seminarium med Ukrainska officerare i samband med studieresa till Kiev, 2016. 



 

 

teknisk väg kan förvanska biokemin bakom mänsklig perception och därmed finna nya vägar 

för krigföring i informationsmiljöns innersta domäner. När dimensionerna smälter samman på 

det viset måste vi kanske se bortom också det tredelade holistiska perspektivet på dem och 

öppna dörren till ännu helt okända dimensioner av stridskonst. På multidimensionella slagfält.  

 

 

Avslutning  

Resonemanget om AI skapad av AI, och intåget av syntetisk biologi på morgondagens slagfält 

gör det uppenbart varför förmåga till kreativt-, konstruktivt-, kritiskt- och abstrakt tänkande är 

så viktiga inslag i utbildningen av morgondagens beslutsfattare och chefer. Hur ska vi kunna 

identifiera och analysera morgondagens hot om vi är cementerade i gårdagens sanningar och 

saknar förmåga att blicka ut mot det ännu okända?  

Framtida utmaningar kommer att handla om att möta och överleva så kallade unknown 

unknowns: nya fenomen och hot som vi idag inte är medvetna om, och som vi dessutom inte 

förstår att vi inte är medvetna om. Var bland informationsmiljöns dimensioner dväljs sådana 

framtida hot? I vilka dimensioner har människan de blinda fläckar hon inte är medveten om?   

Den som vet att ta reda på det kommer att vinna kriget utan att behöva utkämpa ett enda slag.  
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