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Introduktion 

 

Under de senaste årtiondena har vi fått bevittna ett stort antal krig, det ena mer 

tekniskt framskridet än det andra. Forskningen inom vapenindustrin går framåt och 

nya avancerade vapen konstrueras. Samtidigt har det militära slagfältet förändrats. 

En betydande medieteknisk utveckling har öppnat dörrarna för en ny typ av 

krigföring - i det kommunikativa rummet1. Krigsstrateger har på allvar börjat inse 

fördelarna med att, parallellt med den traditionella fysiska krigföringen, nyttja 

information för att påverka motståndare och omgivning.   

 Denna uppsats behandlar just informationskrigföring. Fenomenet är på 

intet sätt nytt. Dock har den kommunikationstekniska utvecklingen medverkat till att 

informationskrigföringen fått ett helt annat värde och har tagit sig nya former. 

 Genom att, med kriget i Afghanistan som exempel, beskriva och 

kortfattat diskutera hur existerande informationskanaler utnyttjades för att påverka 

fienden, lokalbefolkningen och allmänheten avser jag här att föra fram hur villkoren 

för krigförande aktörer har förändrats i och med den informationstekniska 

utvecklingen. Fokus i texten ligger på USA:s strategier för informationshantering. 

USA har, genom att under 1900-talets andra hälft ha varit inblandad i flera väpnade 

konflikter, kunnat utveckla dessa strategier och är numera överlägsen andra stater i 

detta avseende.  

   

  

                                                 
1 Begreppet kommunikativa rum, på engelska battle space, infördes av försvarsforskare Douglas Dearth. Se 
Riegert, 2001. 
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Begreppsdiskussion 
 
Begreppsmodellen som tillämpas i uppsatsen är sedan ett tiotal år vedertagen inom 

strategiforskning och tillämpas numera också i nationella och internationella 

försvarsdoktriner. Jag kommer här att redogöra för de grundläggande begreppen i 

denna modell. Begreppsmodellen presenteras i sin helhet i fil dr i statsvetenskap 

Kristina Riegerts uppsats Kampen om det kommunikativa rummet - 

informationskrigföring under Kosovokonflikten 19992.  För att göra modellen mer 

överskådlig visas nedan en förenklad version av figur 1 i Riegerts artikel (figur 1).  

Informationsoperationer/informationskrigföring 

Fred--------------------Kris--------------------Krig

Defensiva 
informationsoperationer

Perceptionsstyrning 
(Dearth; 2000) 

Offensiva 
informationsoperationer 

Press- och informationsverksamhet (PR) 
Psykologiska operationer (PSYOPS) 

Vilseledning 

 

Figur 1. Begreppshierarki 

 

Begreppet informationsoperationer är ett samlingsbegrepp för fysiska, elektroniska, 

ekonomiska, militära, politiska och psykologiska aktiviteter, som i olika 

kombinationer tillämpas i strategiska sammanhang. Det huvudsakliga syftet med 

dessa aktiviteter är att, genom att kontrollera flödet av information, påverka aktörers 

föreställningar eller beslutsfattande i fred, kris eller krig.3 

 Informationsoperationer kan delas upp i två grupper; defensiva och 

offensiva operationer. Defensiva informationsoperationer används för att försvara de 

egna informationssystemen, medan de offensiva utnyttjas för att påverka och 

                                                 
2 Riegert, 2001 
3 Riegert, 2001, sida 9 
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kontrollera det informationsflöde som når motståndaren. Det ovan nämnda 

begreppet informationskrigföring definieras i denna uppsats som tillämpning av 

offensiva informationsoperationer. 

 Perceptionsstyrning handlar ytterst om att manipulera individers, 

gruppers eller tongivande personers känslor, världsbild och beslutsfattande till 

förmån för egna intressen. Detta kan åstadkommas antingen genom att information 

riktas till en bestämd mottagare eller tvärtom genom att information hindras från att 

nå målgruppen. Perceptionsstyrning kan sägas bestå av flertalet delar, varav tre 

presenteras här nedan.  

 En aspekt av perceptionsstyrning som i modern tid har fått allt mer 

uppmärksamhet är Public Relations (PR) eller mediehantering. Internet har kraftigt 

förändrat förutsättningarna för mediehantering, eftersom det avsevärt förbättrar 

möjligheterna för allmänheten att ta del av information och kommunicera med 

varandra samt försämrar möjligheterna för auktoriteter att bedriva öppen censur. 

Kraven på en omfattande och välorganiserad press- och informationsverksamhet 

gentemot allmänheten har därmed ökat.  

 Psykologiska operationer (PSYOPS4) är, som namnet avslöjar, den del 

av perceptionsstyrningen som går ut på att påverka mottagarens psyke. Syftet med 

operationerna är med andra ord att inplantera eller förstärka specifika attityder och 

beteenden hos målgruppen. I vissa sammanhang används det mer kända begreppet 

propaganda för att beteckna operationen.     

 Slutligen ska jag kort klargöra betydelsen av begreppet vilseledning. Till 

skillnad från tidigare nämnda aspekter av perceptionsstyrning går vilseledning ut på 

att förvränga fiendens världsbild. Detta kan man göra genom att ljuga, avleda 

uppmärksamheten från en händelse eller information eller genom att dölja 

sanningen. Metoden brukar i första hand riktas mot olika beslutsfattare.5

 Begreppen informations-, kommunikations- och medieteknik har i denna 

text samma betydelse.                   

                                                 
4 Förkortning av den engelska benämningen Psychological Operations. 
5 Riegert, 2001, sida 14 
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Tidigare forskning 
 
I takt med att medietekniken har fått en allt viktigare roll i nationella och 

internationella sammanhang har också forskningen på området blivit mer 

omfattande. I Sverige sker delar av forskningen om mediernas roll i samhället ur ett 

säkerhetspolitiskt perspektiv på uppdrag av den centrala myndigheten Styrelsen för 

psykologiskt försvar (SPF6). I Sverige är fil dr i statsvetenskap7 Kristina Riegert en 

framstående forskare inom informationskrigföringens verksamhetsfält. Det är 

Riegerts studie Kampen om det kommunikativa rummet - Informationskrigföring 

under Kosovokonflikten 1999 (2001) som ligger till grund för denna uppsats. 

Författaren drar flera intressanta slutsatser i studien. Riegert konstaterar att den 

psykologiska informationshanteringsstrategi som NATO tillämpade i 

Kosovokonflikten bör betraktas som misslyckad i jämförelse med de fysiska 

informationsoperationerna.8 Enligt författaren beror detta främst på det militära 

organets oförmåga att samordna olika operationerna samt att sätta 

informationsoperationerna i ett större sociokulturellt och historiskt perspektiv. Idag 

sprids nyheterna över hela världen och det är viktigare är någonsin att förstå att 

budskap tolkas olika av olika målgrupper.  

 Stig Arne Nohrstedt, verksam som professor i medie- och 

kommunikationsvetenskap vid universitetet i Örebro, har på uppdrag av SPF skrivit 

rapporten Kosovokonflikten, medierna och medlidandet (2002)9  i vilken han 

diskuterar medierapporteringen, propagandan och allmänhetens tankar under 

Kosovokriget. Nohrstedt visar bland annat att fokuseringen på det mänskliga lidandet 

blivit en strategi som medieaktörer i större utsträckning använder sig av idag.

 De publikationer som har nämnts ovan är båda fallstudier av konflikten i 

Kosovo 1999. Några djupgående studieprojekt av kriget i Afghanistan har i skrivande 

stund ännu inte hunnit slutföras, men i en artikel som skrevs av Kristina Riegert 

2002, Know your enemy, know your allies, görs en kortare jämförelse mellan de 

båda konflikterna i syfte att fastställa om NATO/USA har dragit lärdom av sina 

misstag i Kosovokonflikten.    

                                                 
6 SPF är en central instans som leder och samordnar det svenska samhällets psykologiska 
försvar/informationsberedskap. För mer information, se www.psycdef.se. 
7 Kristina Riegert är också verksam som lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola 
i Stockholm. 
8 Exempelvis bombanfall mot elledningar och informationsinfrastrukturer. 
9 Medförfattare: professor Birgitta Höijer och professor Rune Ottosen. 
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Historik 
 

USA:s militära styrka är idag utan konkurrens, både med avseende på traditionella 

och kommunikationstekniska krigsmedel samt strategier för informationshantering. 

Den amerikanska försvarsmakten har under senare år varit involverad i en rad 

konflikter där medietekniken har varit betydelsefull och har på så sätt fått lära sig 

vikten av att ha en noggrant utformad och samordnad informationsstrategi. Under 

Vietnamkriget växte den krigsfientliga opinionen på hemmaplan sig stark, framför 

allt på grund av att de fritt verkande journalisternas berättelser ofta inte 

överensstämde med Pentagons officiella version.10 När Gulfkriget, i och med 

”Operation Ökenstorm”, inleddes 1991 var USA därför väl förberedda och vidtog 

genast de åtgärder som var nödvändiga för att styra mediebevakningen i önskad 

riktning. Bland annat utfärdades regler som innebar en direkt inskränkning i 

journalisternas rörelsefrihet; dessutom förekom öppen censur. Resurser som 

användes vid krigföringen var framför allt omkonstruerade transportplan, så kallade 

Commando Solos, utrustade för att blockera och sända radio- och TV-signaler11. 

Därutöver tillämpade man även fysiska informationsoperationer, såsom bombning av 

elledningar och andra för informationsspridning oumbärliga system.    

 År 1999 inleddes Kosovokonflikten, som troligtvis kan kallas det första 

IT-kriget. Denna gång var insatserna för att kontrollera journalistkåren begränsade.12 

Initialt hade man visserligen planer på att inför ett poolsystem13 motsvarande det 

man etablerade i Gulfkriget, men förslaget lades snabbt på hyllan.  Utvecklingen av 

bland annat Internet, som genom sin öppenhet påtagligt förändrade 

förutsättningarna för informationsspridning, tvingade militärstrategerna att hitta ett 

alternativ till organiserad censur. NATO kom därför att i större grad än någonsin 

utnyttja möjligheterna att själva förse journalisterna med material för att på så sätt 

sysselsätta dem. Man öppnade ett presskontor14 i vilket ett fyrtiotal civila 

mediebevakare arbetade med att dygnet runt förse olika medieaktörer med 

information. Förutom dagliga presskonferenser arrangerades intervjuer med 

betydelsefulla personer samt studieresor till bland annat flyktingläger runt om i 

Kosovo.  Flertalet presskonferenser och intervjuer sändes i TV och radio. Kontoret 

                                                 
10 Shirato och Yell, 2000 
11 Flygplanet kan sända radio- och TV-signaler - AM, FM and högfrekvens. Frekvensband: 45 kHz -1000 MHz. 
12 Nohrstedt et al., 2002 
13 System för att kontrollera journalisternas verksamhet och tillgång till information. 
14 Officiell benämning: Media Operation Center. 
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hade dessutom i uppgift att samordna NATO:s olika arrangemang för att kunna utöka 

tiden då organisationen syntes och hördes i medierna.  

 Trots omfattande informationsoperationer misslyckades man dock, på 

grund av bristande trovärdighet och okunskap kring de lokala förutsättningarna, med 

att påverka den lokala opinionen och tysta den serbiska propagandan.15  

   

Informationskrigföring i Afghanistan 
 

Förutsättningar 
 
Kriget i Afghanistan skiljer sig, på grund av särskilda omständigheter, från tidigare 

nämnda konflikter. Konflikten föregicks av en terrorattack, den 11 september 2001, 

då fyra flygplan kapades av islamistiska fundamentalister och avsiktligt styrdes in i 

World Trade Center i New York och försvarshögkvarteret Pentagon.  Kort efter 

attacken påstod sig USA kunna påvisa att Usama bin Laden, ledare över det 

islamistiska terroristnätverket al-Qaida16 med basen i Afghanistan, låg bakom 

anfallet. De flesta nationer och internationella organ tog tydligt avstånd från 

attacken, men påpekade att inga militära ingripanden skulle vidtas innan omfattande 

bevis på talibanernas skuld kan presenteras. USA tog då, med stöd från bland annat 

Storbritanniens premiärminister Tony Blair, det kontroversiella beslutet att 

egenmäktigt vedergälla attentatet. 

 USA var inte den första staten att attackera Afghanistan. Landets historia 

präglas av konflikter med främst grannländerna, som under olika perioder har 

försökt att kontrollera området. Dessutom har Afghanistan tagit skada av fleråriga 

interna maktkamper. Under åren 1994-96 tog den islamska talibanrörelsen, en 

sammansättning av främst afghanska revolutionära islamistiska grupper, kontrollen i 

landet17. Talibanregimen styrde det afghanska folket med järnhand och isolerade, 

bland annat genom kraftigt begränsade informationssystem och förbud, befolkningen 

från omvärlden.  

                                                 
15 Riegert, 2001 
16 Al-Qaida är arabiska och betyder ungefär ”basen”. Nätverket inhystes vid tiden för konflikten av den i 
Afghanistan styrande talibanrörelsen. För vidare information, se http://susning.nu/Al-Qaida. 
17 Kullberg och Vaknin, 2001 samt Singer, 2001. Se även www.susning.nu. 
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Informationshantering 

Psykologiska operationer 
I oktober 2001, när USA inledde bombningarna av Afghanistan, kontrollerades cirka 

90 % av landet av talibanregimen.  Tillgången till medier var kraftigt begränsad; 

bland annat var TV-apparater och parabolantenner förbjudna eftersom man ville 

hindra invånarna från att ta del av utländska medier.18 De medborgare som ägde en 

radio kunde lyssna på den regimstödda radiokanalen Radio Voice of Shariat19 som 

uteslutande förmedlade regimens värderingar och intressen. USA:s första strategiska 

operation var följaktligen att förstöra talibanernas radiosändare för att därefter själva 

ockupera radioetern. Dagligen sändes anti-talibansk och pro-amerikansk propaganda 

på de officiella språken pashto och dari, varvat med inhemsk musik. Bland annat ska 

följande meddelande ha sänts ut: 

 

 ”We want to bring to justice those who have shown disrespect to the 
 name of Prophet Mohammad, may God's peace and blessing be upon 
 him and his family, and to God Almighty and Islam."  
 

Enligt obekräftade rykten ska dessutom amerikanerna ha delat ut bärbara 

radioapparater till afghanerna20. Operationerna kompletterades med den beprövade 

metoden att sprida flygblad med meddelanden riktade till civilbefolkning, ledare 

inom talibanrörelsen och soldater (figur 2).  

 

 

Figur 2. Flygblad.21

                                                 
18 BBC News Online, 22 juli, 2003
19 Shariat betyder “islamsk lag”. Radiostationen döptes senare om till Radio Afghanistan.  
20 BBC New Online, 16 oktober, 2001 
 
21 BBC News Online, 16 oktober, 2001. Meddelandena skrevs på de officiella språken pashto och dari.  
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Mediehantering 
Organisationen för mediehantering liknar till stor del den verksamhet som 

etablerades i samband med kriget i Kosovo. Skillnaderna är dock värda att 

framhållas. I Afghanistan hade amerikanarna som huvudsaklig uppgift att hitta al-

Qaidas ledare Usama bin Laden. Eftersom projektet bedömdes vara mycket riskfyllt 

och komplext valde de amerikanska militära myndigheterna att kraftigt begränsa 

mediernas och allmänhetens tillgång till information. Journalistkåren förbjöds att 

vistas ute på krigsfältet och följa specialstyrkorna. Presskonferenser och intervjuer 

arrangerades i samma utsträckning som under Kosovokonflikten, men 

restriktionerna kring informationshanteringen var betydligt stramare. Bland annat 

begärde den amerikanska regeringen att medierna inte skulle sända Usama bin 

Ladens tal i sin helhet, eftersom risken fanns att bin Laden genom dessa tal skickade 

kodade meddelanden till terrorister runt om i världen. Begäran accepterades utan 

några större problem av de amerikanska medierna, som generellt sett stod bakom 

kriget redan från första början22.  

 I kriget i Afghanistan, liksom tidigare Gulfkriget och kriget i Kosovo, 

hade USA ambitionen att för allmänheten framställa operationen som en humanitär 

aktion. I jakten på Usama bin Laden skulle så få civila som möjligt komma till skada, 

sades det. En djärv utfästelse kan tyckas. Även om militären numera har tillgång till 

avancerade förstörelseredskap såsom ”intelligenta bomber” begås misstag. I 

Afghanistan släppte man oavsiktligt bomber över bland annat en flyktingkonvoj.23 I 

efterhand har det kommit fram att USA:s utrikesminister Colin Powell i början av 

konflikten begärde att regeringen i Qatar skulle ta kontrollen över den arabiska 

oberoende satellitTV-stationen al-Jazeera. Al-Jazeera var ensam om att under kriget 

rapportera från Afghanistans huvudstad Kabul och därifrån visa bilder på förstörda 

byggnader och människor som hade skadats eller dödats under amerikanernas 

bombanfall24. Eftersom begäran inte hörsammades valde USA att helt byta taktik. 

Man uppmuntrade de egna ledarna till att ställa upp på intervjuer med al-Jazeera. 

Storbritanniens premiärminister Tony Blair, USA:s försvarsminister Donald 

Rumsfeld och president Bushs egen säkerhetsrådgivare Condoleezza Rice var några 

av de ledargestalter som kunde beskådas i den arabiska TV-kanalen.25    

                                                 
22 Riegert, 2002 
23 BBC News Online, 2 juli, 2002 
24 Chomsky, 2001 
25 Riegert, 2002 
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Fienden 
Talibanrörelsen, och framför allt rörelsens ledare Usama bin Laden, var inte sen med 

att inse mediernas potential. Redan i september 2001 uppmanade han muslimer 

världen över till heligt krig, jihad, om USA inkräktar på afghanernas territorium. Bin 

Ladens främsta strategi var att via al-Jazeera samt via kassett- och videoband sända 

ut meddelanden som uppmuntrade till kamp mot USA och dess allierade. Bilder på 

skadade och dödade afghaner användes för att ytterligare undergräva stödet för de 

amerikanska militära anfallen och stärka opinionen mot USA. Samtidigt spred bin 

Laden skräck i USA och den övriga västvärlden genom att med jämna mellanrum 

hota med nya terroristattacker. I slutet av oktober demonstrerade talibanerna sin 

styrka offentligt genom att avrätta den framstående oppositionspolitikern Abdul Haq 

för spioneri.26  

 Kampen i medierna kännetecknades för övrigt av en ömsesidig 

demonisering av motståndarens ledargestalter. Talibanerna spred föreställningar om 

Bush som illasinnad ledare och fiende till islam.  På samma sätt målade USA upp en 

bild av Usama bin Laden som ondskan personifierad, och framställde därmed det 

egna landet och dess ledare som de alltigenom goda.  

Omgivningen 
Den stora utmaningen för USA i konflikten med talibanerna var att till det muslimska 

folket förmedla den egna intentionen med den militära aktionen. För USA var det 

mest angeläget att motverka den bild av konflikten som förmedlades av 

motståndarna, nämligen att USA hade för avsikt att till förmån för egna intressen 

bekämpa islam. I sammanhanget kom de muslimska statsmakterna att spela en stor 

roll. Genom att redan i krigets inledningsskede begära att dessa stater officiellt tog 

avstånd från och aktivt bekämpade terrorverksamheten försökte USA vinna 

muslimernas förtroende i kampen mot talibanregimen. På USA:s begäran stängde 

Pakistan landets 2250 km långa gräns mot Afghanistan.27 Saudiarabien ska enligt 

rapporter ha skärpt reglerna för Internetanvändning för att på så sätt förhindra 

terrornätverket al-Qaida från att planera attacker över Internet.28

                                                 
26 Timeline samt Riegert, 2002 
27 Chomsky, 2001 
28 Middle East Timeline, 2003 
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Diskussion  
 

Grundsatser 
 
Till skillnad från traditionell fysisk krigföring är informationsoperationer som 

redskap verkningslösa om de inte anpassas efter rådande förutsättningar. Främst 

måste hänsyn tas till målgruppen karaktär och omgivning, samt motståndarens 

föreliggande makt i det kommunikativa rummet. Man kan tala om tre grundsatser för 

framgångsrik informationskrigföring.29  

 

• Budskapet måste vara tillgängligt för målgruppen.  

• Budskapet måste vara dominant, både med avseende på omfattning och på 

trovärdighet.  

• För att budskapet ska nå målgruppen måste det både till innehåll och form 

rättas efter målgruppens kulturella och religiösa betingelser och värderingar.   

 

Felsteg 
 

Under och efter kriget i Afghanistan har oppositionen mot USA i allmänhet och Bush 

i synnerhet växt sig starkare30, både i arabvärlden och i länderna i väst, vilket ur ett 

amerikanskt militärstrategiskt perspektiv bör betraktas som ett misslyckande. Den 

uteblivna framgången kan delvis förklaras med hjälp av ovan nämnda principer. 

Följande strategiska misstag är värda att nämnas. 

Omfattning och trovärdighet 

• I och med att USA ignorerade FN och anföll Afghanistan på eget initiativ 

urholkades Pentagons ständigt upprepade påstående att kriget inte står mellan 

USA och islam, utan mellan en civiliserad värld och talibanerna. 

• Genom att inte offentliggöra, och i vissa fall dölja, antalet civila offer samt inte 

erkänna och ursäkta missriktade bombanfall underminerade amerikanarna sin 

egen trovärdighet.31  

                                                 
29 Singer, 2001 
30 Riegert, 2002 
31 Riegert, 2002 
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Anpassning till målgruppen 
 

• Den etniska mångfalden och låga läskunnigheten32 till trots spred de 

amerikanska styrkorna flygblad med enkelriktade meddelanden i textformat.  

• En begränsad insikt i den muslimska kulturen i allmänhet och den afghanska 

samhällsstrukturen i synnerhet ledde till att USA aldrig riktig lyckades nå ut 

med sitt budskap till den muslimska allmänheten och rentvå sitt skamfilade 

rykte. Bland annat använde de amerikanska ledarna initialt beteckningen 

”korståg” för den militära operationen i Afghanistan, ett begrepp med en starkt 

kristen laddning.33  

• I ett försök att förstärka bilden av kriget som en humanitär aktion släppte 

amerikanska styrkor ner matpaket till den svältande befolkningen. USA fick 

mycket kritik för denna verksamhet eftersom paketen dels kunde misstas för 

bomber, dels kunde misstänkas vara förgiftade - ett rykte som faktiskt spreds 

av talibanerna.34 Dessutom kritiseras aktionen eftersom den mer liknade en 

propagandakampanj än genuin hjälpverksamhet.35   

                                                 
32 31 % (män 47 %, kvinnor 15 %, beräkning 1999) enligt http://www.ui.se/fakta/asien/afghanis.htm 
33 Chomsky, 2001, sida 11. Den officiella benämningen ändrades senare till ”krig”. 
34 Riegert, 2002 och BBC News Online, 28 oktober, 2001 
35 Chomsky, 2001 
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Resultat  
 

Med facit i hand förefaller USA:s ledande informationshanteringsstrateger inte ha 

tagit lärdom av tidigare misstag. Kompetensen inom psykologisk krigföring och 

mediehantering är stor. Vad som däremot verkar saknas är en djupare förståelse för 

att informationshantering måste anpassas till rådande förutsättningar för att vara 

effektiv. USA visade vid flera tillfällen, genom allvarliga strategiska felbedömningar, 

hur viktigt det är att ha kunskap om målgruppens historiska, kulturella och religiösa 

bakgrund. Utan denna insikt är sannolikheten stor att budskapet inte når fram till 

målgruppen, misstolkas eller rent av får motsatt verkan.  

 

Slutord  
 

Syftet med denna uppsats har varit att för läsaren presentera de förändrade 

förutsättningarna för krigföring. Den kommunikationstekniska utvecklingen har fått 

till följd att informationshanteringsstrategier har fått ett helt annat värde och har 

tagit sig nya former. Samtidigt har utvecklingen bidraget till att gränserna mellan 

civila och militära mål har suddats ut. I kriget i Afghanistan kom detta till uttryck 

bland annat genom attackerna mot den afghanska statens radiosändare. Aktioner av 

denna karaktär väcker frågor om moraliskt och etiskt ansvar. Hur långt får man gå i 

kampen om det kommunikativa rummet? Hur kan man förhindra att folkrätten 

urholkas? Detta är frågor som inte behandlas i denna uppsats, men som kräver svar 

inför framtiden.    
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