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världskriget just varit fråga om irreguljär 
krigföring, t ex Algeriet, Cypern, Filipiner
na, Malaysia och Vietnam bara för att näm
na några. Frågan är bara om erfarenheterna 
är relevanta i dag?
 Den irreguljära krigföringens karaktär 
skulle kunna beskrivas som: 

Genom partisankriget åsyftas en succes
siv förnötning, ett sönderfrätande av an
griparens moraliska och materiella kraft. 
Detta sker genom att små, mycket lätt
rörliga enheter och patruller på alla upp
tänkliga sätt hindra, försvåra och störa 
angriparens verksamhet: genom ofta fö
rekommande plötsliga överfall, genom 
att ideligen tillfoga fienden små förlus
ter, genom skadegörelse på materiel m 
m. Härigenom försätts motståndaren i 
ett permanent tillstånd av osäkerhet och 
oro. Hans nerver förslites, hans vilja un
dergräves, hans rörelseförmåga och ak
tivitet minskas och hans krigföring för
lamas.3 

Även om detta skrevs 1943 duger beskriv
ningen gott även idag. 

Definitioner
Genom att irreguljär krigföring aktualise
rats som företeelse har det också uppstått 
ett behov av att söka definiera begreppet 
som sådant. Detta kan synas förvånande 
med tanke på att det redan finns definitio
ner, exempelvis: 

Nya (?) krigsformer 
Nytt och gammalt – några tankar kring irreguljär krigföring1

av Lars Ulfving

  Varhelst I ären, skall döden nå eder,
  Om I och bodden i höga torn.
  Koranen 4:802         

med anledning av ovanstående citat ur 
Koranen kan det vara värt att påminna om 
den nyanställde flygledare vid New Yorks 
Air Traffic Control som begick tjänstefel 
den 11 september 2001 när denne beord
rade alla flygplan inom området att landa 
omedelbart. Den befogenheten hade han 
inte. Man reagerade emellertid snabbt på 
nationell nivå och införde flygförbud ome
delbart därefter över hela USA. Flygledaren 
blev konstigt nog inte avskedad (!).
 Denna lilla essä består av några reflektio
ner kring nya och gamla former av irregul
jär krigföring. Jag kommer främst att uppe
hålla mig kring terrorism som en form av 
asymmetrisk variant av irreguljär krigföring 
och dess underrättelsemässiga aspekter. Be
toningen blir på den form som den nu har 
tagit – jihad – efter ”nine – eleven” då det 
kalla krigets världsbild ställdes på ända. 

Allmänt
Irreguljär krigföring är ingen ny företeelse, 
men har aktualiserats genom invasioner
na av Afghanistan och Irak. Detta har bl a 
inneburit att erfarenheter från tidigare kon
flikter återuppväckts och det erfarenhets
underlag som finns att tillgå är betydande 
då de flesta väpnade konflikter sedan andra 
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Irreguljära 1. oregelbundna trupper kal
las de trupper, som i afseende på orga
nisation, beklädnad och utrustning icke 
följa samma grundsatser som statens 
öfriga (reguljära) trupper. Till irreguljära 
trupper räknas följaktligen folkuppbåd, 
friskaror och af särskilda krigiska folk
stammar bildade trupper.4 

Dock innebär den irreguljära krigföringens 
karaktär idag att de äldre definitionerna 
inte är relevanta och måste revideras. Det
ta har också skett och det amerikanska reg
lementet Irregular Warfare (IW) Joint Ope
rating Concept (JOC), September 2007 
definierar irreguljär krigföring som; 

A violent struggle among state and non
state actors for legitimacy and influence 
over the relevant populations. IW favors 
indirect and asymmetric approaches, 
though it may employ the full range of 
military and other capabilities, in order 
to erode an adversary’s power, influence, 
and will.5

Emellertid kan inte heller de moderna
re definitionerna uppfattas som relevanta, 
främst beroende på karaktären av dagens 
irreguljära krigföring som Steven Metz be
skrivit som:

Contemporary insurgency has a different 
strategic context, structure, and dyna
mics than its forebears. Insurgencies tend 
to be nested in complex conflicts which 
involve what can be called third forces 
(armed groups which affect the outcome, 
such as militias) and fourth forces (unar
med groups which affect the outcome, 
such as international media), as well as 
the insurgents and the regime. Because of 
globalization, the decline of overt state 
sponsorship of insurgency, the continu
ing importance of informal outside spon
sorship, and the nesting of insurgency 
within complex conflicts associated with 
state weakness or failure, the dynamics 

of contemporary insurgency are more 
like a violent and competitive market 
than war in the traditional sense where 
clear and discrete combatants seek stra
tegic victory.6 

Utgående från detta synsätt liksom vad Co
lin Gray ger uttryck för: We are in the chal
lenging realm of what the Chinese call “un
restricted warfare”: in principle, anything 
goes anything that might work.7

 Irreguljär krigföring kan förslagsvis de
finieras på följande vis: 

Med irreguljär krigföring avses väpnad 
strid och/eller säkerhetshotande verk
samhet som bedrivs av ickestatliga ak
törer och som i regel inte omfattas av 
folkrättsliga regler. Den irreguljära krig
föringen kännetecknas av ett stort mått 
av asymmetri i olika former. Syftet kan 
vara att uppnå politiska, militära, reli
giösa och ekonomiska mål av strategisk, 
operativ eller taktisk betydelse.

Men bilden som tecknas ovan är nog mer 
komplicerad än så, vilket vi snart ska se av 
den allt mer ökande förekomsten av pro
fessionella, heltidssysselsatta terrorister 
och extremister som gör den politiska mil
jön allt farligare och terroristbekämpning
en svårare. Massförstörelsevapen, främst 
kärnvapen och informationskrigföring, ger 
helt nya dimensioner till detta problem. 
Men även det rakt mottsatta kan bevisli
gen få förödande effekter.

 

Den irreguljära krigföringens 
många former och begrepp
Efter det kalla krigets slut är det inte bara en 
fråga om att hantera konventionella krig, el
ler förhindra kärnvapenkrig utan också ir-
reguljär krigföring, ofta nog asymmetrisk 
krigföring ibland på en neototal nivå. Ho
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låt vara att de till form och karaktär kan 
vara skäligen likartade och ibland överlap
pande och sammanfallande.

Gerillakriget

”Det lilla kriget”, innebär att reguljära för
band eller tillfälligt sammansatta styrkor 
och väpnade formationer opererar bak
om en fiendes front eller i ockuperat land 
och anfaller motståndaren med olika for
mer av sabotage och eldöverfall. Det har fö
rekommit i många former och under lång 
tid. I Europa var de vanliga särskilt efter 
nationalstaternas uppkomst, men är i själ
va verket av betydligt äldre datum. Begrep
pet gerilla blev allmänt under Napoleons 
krigföring i Spanien tidigt 1800tal. För 
svenskt vidkommande är det främst Dacke
fejden 154344, snapphanekriget un   der 
1670talets svenskdanska krig och bonde
kriget mot ryssen under 1808 i finska kriget.  
 Det finns många former av irreguljär 
krigföring som inte ens behöver vara någon 
form av väpnad strid, vilket kommer att be
röras nedan.
 Med hänsyftning till definitionsförsla
get förekommer det relativt nya begrep
pet lågintensitetskonflikt8 i detta samman
hang, d v s minst en av aktörerna ska vara 
ickestatlig. I en värld som i allt högre grad 
bygger på utbytesrelationer och masskom
munikation underlättas möjligheterna att 
understödja stater och organisationer som 
är inblandade i sådana konflikter. Stöd med 
ekonomi, teknik och kunskap är inte enbart 
förunnat stormakter, utan de flesta stater 
har i princip resurser för att stödja sådana 
aktörer och utnyttja dessa som bulvaner i 
egna syften. Det bör påpekas att definitio
nen på hög-, medel- och lågkonflikt inte är 
relevant när deras mer eller mindre våld
samma karaktär betraktas. Den låga kon
fliktnivån kan vara nog så våldsam. 

tet har vidgats till ickestatliga och substat
liga aktörer samt aktörer på en transnatio
nell, till och med global nivå. Men det måste 
påpekas att krig såsom de bedrevs under den 
agrara och industriella eran, och även pri
mitiva stamkrig, kommer att existera samti
digt med nya krigsformer i informationsre
volutionens tidevarv. 
 Hur stort hotet är från informations
krigföring med utnyttjandet av globala da
toriserade nätverk har diskuterats mycket. 
Computer Network Attack exempelvis i 
form av Computer Virus Warfare ses som 
ett område för nya krigsformer och som en 
multiplikator som drastiskt kan förändra 
en konflikts karaktär. Medvetenheten finns 
om att en storskalig CNA har potentialen 
att störta en regim eller att få en hel nation 
och dess samhällssystem att bryta samman 
bortom vad som kan vara reparabelt. Det är 
bland annat därför som en stor övning ”Cy
ber storm 3” genomförs hösten 2010 under 
USA: s ledning med ett stort antal nationer, 
inklusive Sverige.
 Det måste konstateras att gränssnittet 
mellan reguljär och irreguljär krigföring är 
mycket diffust. Irreguljär krigföring kan 
genomföras av nationella krigsmakter. Re
guljära, konventionella operationer kan ge
nomföras exempelvis av gerillaförband. Ir
reguljär krigföring benämns även fria kriget 
som är folkrättsligt reglerat, enligt Lant-
krigsreglementet, 4:e Haagkonvention en  
1907. Om styrkorna är rekryterade ur civil
befolkningen benämns dessa partisaner 
som då bedriver partisankrig, också regle
rat i Haagkonventionen. Avskurna reguljära 
stridskrafter genomför irreguljär krigföring, 
även om stridsformerna är de samma, för
utsatt att de med synliga markeringar kan 
identifieras som sådana liksom också mot
ståndsrörelser som strider under likarta
de premisser. Vi behandlar fortsättningsvis 
några olika former av irreguljär krigföring, 
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bästa tänkbara metoderna. Denna tak
tik är precis som att lägga ut ett nät. Vi 
kan kasta det vida för att vinna massor
na, och drar in det för att ta itu med fien
den.   

Maos syn att gerillan inte kan påtvingas 
avgörande slag utan vidare är en betydelse
full faktor. Avsaknaden av fasta organisa
toriska former gör det möjligt att undvika 
avgöranden i det revolutionära krigets tidi
gare faser. Mao uppmanade alltid till lång
varig krigföring och vikten av folkligt stöd 
till Röda armén för rekrytering och under
håll med metaforen att “armén ska vara 
som fisken i vattnet”. Motståndaren skul
le då aldrig få grepp om de revolutionära 
styrkorna utan slitas ut i ett utdraget krig 
som aldrig verkade ha en ände, men där 
Röda armén ständigt hade slutsegern i sik
te och slutligen segrade. 
 Vi kan här se krigsformer som inte är 
rena krig mellan stater utan som i Kina un
der mellankrigstiden strider mellan olika 
krigsherrar sinsemellan och med den revo
lutionära folkarmén eller strid mot en in
vaderande motståndare, i detta fall Japan. 
Det kan också ses som en revolutionär rö
relse som strävar att kasta ut en kolonial
makt eller störta den sittande regimen, med 
eller utan stöd utifrån som i de båda Viet
namkrigen.
 Det revolutionära krigets faser avspeglar 
sig i krigföringen. De två förstnämnda ge
nomförs med gerillastyrkor som värvats ur 
folkdjupet, i Kina bondebefolkningen. Den 
andra fasen stöddes av reguljära stridskraf
ter ur Röda armén i begränsad omfattning. 
Den tredje och framför allt den fjärde fasen 
övergår efterhand till en rent konventionell 
krigföring. Slutstriderna i Kina 194849 
och striderna vid Saigon i Vietnamkrigets 
slutskede genomfördes rentav med pansar
förband. Revolutionärt krig är således inte 
detsamma som gerillakrig.

Det revolutionära kriget9

Det syftar till att störta ett rådande politiskt 
system och ersätta det med ett helt nytt. 
Kampen förs politiskt och väpnat i olika for
mer i ett sammanhållet helt med ett gemen
samt slutmål – politiken är därmed ett krig 
i sig. Det är därför inte det samma som ett 
gerillakrig eftersom gerillakriget endast är 
en del av det hela. Det revolutionära kriget 
kan vara såväl ett nationellt revolutionärt 
krig som ett revolutionärt klasskrig – ett så 
kallat rättfärdigt krig. Det kan föras mot en 
inre motståndare i form av en härskande re
gim eller en yttre motståndare i form av en 
kolonial eller ockupationsmakt. Tiden sak
nar därmed betydelse då den utdragna kam
pen i sig innebär en styrka gentemot mot
ståndaren. I revolutionära klasskrig är det 
vanligen industriproletariatet som utgör den 
revolutionära basen. I Kina däremot bestod 
de revolutionära massornas bas av bonde
befolkningen.  Mao Tsetungs syn på det re
volutionära krigets idé behandlas närmare 
eftersom hans tankegångar kommit att bli 
normerande under en stor del av 1900ta
let. De var egentligen inte särskilt originella 
oavsett vilken form av krig det är eftersom 
dessa egentligen är tusenåriga, inte minst i 
Kina. Grundsatserna formuleras sålunda:

Med vår taktik kan massorna resas till 
kamp i en allt bredare omfattning och ing
en fiende hur stark han än må vara, kan 
reda sig mot oss. Vår taktik är gerillatak
tik som i stort innefattar följande punkter: 
dela våra styrkor för att mobilisera mas
sorna, koncentrera våra styrkor för att en
gagera fienden. 

Fienden anfaller: vi retirerar• 
Fienden gör halt: vi oroar• 
Fienden är utmattad: vi anfaller• 
Fienden retirerar: vi förföljer• 

Mobilisera största möjliga antal av mas
sorna på kortast möjliga tid och med de 
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Asymmetrisk krigföring10

I resonemangen kring irreguljär krigföring 
förekommer också begreppet asymmetrisk 
krigföring. Det rör sig om olika former av 
en krigföring där motståndarens konven-
tionella styrka vänds till en svaghet. Men 
det är egentligen inget nytt. 
 Det finns två utvecklingslinjer som kan 
nämnas i detta sammanhang. Den första 
kan ses som uppkomsten av krigarkaster, 
vilka till mer eller mindre stor del består av 
människor som är psykologiskt skilda från 
ett etablerat samhälle och som följer egna – 
eller andras – etiska regler och värderingar. 
En sådan kast kan ha uppkommit genom 
avveckling av befintliga sociala struktu
rer. Kasterna består av allt från ungdoms
gäng till organiserade brottslingar och ex
tremiströrelser. De förekommer i allt från 
traditionella nationalstater och etablerade 
regioner till oorganiserade regioner med 
svaga eller obefintliga statsapparater.11 
 Den andra utvecklingslinjen är att in
formationssamhället medger att likasin
nade människor förenas i digitala nätverk 
som möjliggörs i första hand på Internet i 
skilda sociala media.12 Nätverk av denna 
typ överskrider geografiska gränser. Med
lemmarna kan dela allt från gemensamma 
fritidsintressen till extrema ideologier. De 
kan ha mer eller mindre starka band till ett 
(eller flera) nätverk, även om nätverkens 
strukturer oftast inte är hierarkiska. Såda
na nätverk kan ge extremister, brottsling
ar och andra möjligheter för spridning av 
desinformation och psykologiska operatio
ner samt utöva inflytande över delar av en 
befolkning. Nätverken används för asym-
metrisk krigföring, eller i en mer utvecklad 
form neototala krig. De två ovan nämnda 
utvecklingslinjerna kan kombineras för att 
öka effekten av asymmetrisk krigföring.  
 Asymmetriska och särskilt neototala 

 Mao Tsetung är inte den enda, men den 
mest kände av moderna gerillateoretiker 
och som också har stor praktisk erfaren
het. Han tog därmed avstånd från den di
kotomiska uppfattningen om att teori och 
praktik är oförenliga storheter. Centralt är 
att von Clausewitz’ tyngdpunktsbegrepp 
inte är tillämpligt i gerillakrigföringen i 
rum men väl i tid. Grunden för Maos krig
föringsprinciper är således en strävan att 
undvika avgörande slag samt att påtvinga 
den konventionellt tränade och utrustade 
motståndaren ett långvarigt krig. Genom 
att hindra motparten att tillfoga upprors
rörelsen ett avgörande nederlag och att inte 
uppvisa några konventionella tyngdpunk
ter som kan anfallas blir gerillastyrkorna 
i stånd att genomföra långvariga operatio
ner på sina egna premisser. 
 Det revolutionära krigets idé bygger så
ledes på att det är först när man är stark 
nog som man skall söka vinna avgörande 
slag. Mao konstaterar att det är upprorets 
privilegium att kämpa när det är gynnsamt. 
Tidsdimensionen har inte samma betydelse 
som i den konventionella krigföringen ef
tersom gerilla eller de revolutionära styr
korna kan välja fritt att strida i dag, nästa 
månad eller om något år. Tiden är på de 
revolutionära gerillastyrkornas sida. Mao 
konstaterar, fritt efter On Protracted War, 
att;
 ”Vi bör ståndaktigt utkämpa ett avgö
rande slag i alla kampanjer eller slag där 
vi är säkra på segern; vi bör undvika avgö
rande engagemang när hela nationens öde 
står på spel /…/ Fiendens mål är att få oss 
till att samla vår huvudstyrka till kamp i 
ett avgörande slag. Vårt mål är precis det 
motsatta. Vi vill välja de förhållanden som 
är fördelaktiga för oss, koncentrera över
lägsna styrkor och bara utkämpa avgöran
de kampanjer eller slag när vi är säkra på 
att vinna.”
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krig skiljer sig från mer traditionella krigs
former genom att normalt inte slå mot mili
tära styrkor eller motståndarens konventio
nella krigspotential, utan mot dennes vilja 
och folkopinion. För att göra detta kring
går aktörerna de västerländska krigskon
cepten i folkrättsligt hänseende. En sådan 
angripare betraktar motpartens moraliska, 
politiska och kulturella värderingar – som i 
sig kan vara de yttersta målen – som en be
tydelsefull svaghet som kan utnyttjas när
helst tillfälle ges. Detta är ingenting nytt, 
men den informationsteknologiska utveck
lingen har skapat helt nya förutsättningar 
för denna typ av krigföring. 
 Kännetecknande för den här asym
metriska krigföringen är att svagheten ut
nyttjas hos en, i konventionell mening 
överlägsen, motståndare. Den slår till un
derifrån och ofta med spektakulära meto
der. Försvararens oförmåga att tänka utan
för rimlighetens invanda ramar utnyttjas. 
Förutsättningen för att lyckas är just an
greppsformens ”orimlighet”. På så vis kan 
motståndarens styrka utmanövreras och 
anfallet riktas mot dennes svaga punkt. 

En avart – terrorism men i 
nya former
En variant på av den asymmetriska krigför
ingen utgörs av terrorism i olika former 
där globala tvnät måste betraktas som en 
ny transparent dimension i samhället som 
skapat helt nya förutsättningar för att ut
nyttja terror som ett strategiskt kampme
del. Det är inte bara fientliga informations
aktörer på en hög teknologisk nivå som 
kan utnyttja detta. Även den underlägsne 
utnyttjar denna dimension med stor fram
gång. Går vi tillbaka i historien kan vi fin
na många exempel på organisationer som 
utövat terrorism i skilda former även om 
den dåtida tekniken oftast inte medgav att 

effekterna blev av strategisk karaktär.
 Även runt förra sekelskiftet var terrorat
tentat vanliga. De riktades då av anarkister 
mot dåtidens statsöverhuvud och kunga
hus. Attentaten var avsiktligt spektakulära 
för att skapa så stor uppmärksamhet som 
möjligt, då som nu. De mer långsiktiga ef
fekterna var sällan särskilt märkvärdiga 
utom i två fall. Attentaten mot tsar Alex
ander II år 1881, ledde till en omfattande 
repression i Ryssland och så småningom 
kanske till tsardömets fall, och den öster
rikiske tronföljaren Frans Ferdinand i Sa
rajevo 1914 blev den utlösande gnistan till 
ett förödande världskrig. 
 Terror är inte något som bara utövas av 
ickestatliga grupperingar utan även stater, 
exempelvis Stalins Sovjetunionen. Stater 
subventionerar också terrorism, politiskt, 
ekonomiskt, underrättelsemässigt och lo
gistiskt. Terror kombineras ofta med geril
lakrigföring, organiserad kriminalitet och 
informationskrigföring. Här kan vi beakta 
CNNeffekten som redan nämnts.
 Varför är terrorismen då så ”populär”? 
Den är trots allt inte så effektivt. Det är säl
lan som regimer störtas. I Algeriet fungera
de det, i form av statsterrorism i utnötan
de syfte. Kolonialkrigen kan också nämnas 
i detta sammanhang. Kolonialmakterna 
hade inte befolkningens stöd i underrät
telsehänseende vilket däremot motstånds
grupperna hade. Baskiska ETA har inte 
vunnit någon framgång i sin befrielsekamp, 
inte heller irländska IRA.
 Terror kan normalt inte fungera mot na
tionalstater om de hotar statens vitala in
tressen. Turkiet och Uruguay övergav de
mokratin för att bekämpa terrorismen i 
dessa länder. Röda arméfraktionen i Väst
tyskland och de röda brigaderna i Italien 
var inte heller framgångsrika i sin revolu
tionära kamp. 
 Taktiska fördelar kan dock uppnås (fri
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givande av fångar t ex) även om inte stra
tegiska mål uppnås, mot vilka de taktiska 
framgångarna i och för sig kan vara del
mål. Terrorn ändra karaktär från tid till 
annan politiskt, vilket kan få en strategisk 
betydelse. 
 Orsakerna till terrorns återkomst i mo
dern tid är dock inte självklara, det finns 
inga enkla förklaringar. De varierar med 
hänsyn till grupperingarnas karaktär och 
föreställningsvärld. Terrorn drivs av små 
grupper om än med starkt dolt stöd som 
kanske agerar i egna intressen. Terroris
terna är psykologiska fenotyper; de är så 
”vanliga”; de är välutbildade med god eko
nomi. I den sociopolitiska kontexten kan 
man dock konstatera att motiven är enkla 
och ofta låga. (Läs gärna Dostojevskij för 
att förstå.)
 Islams ”nya” heliga krig – Jihad – i form 
av terrorkampanjer inverkar dock strate
giskt. Tanken är att muslimska stater inte 
ska upprättas med samförstånd utan med 
våld. Intressant är dock att alQaida fak
tiskt har förenat gamla fiender i den största 
alliansen hittills (åter mot muslimerna se
dan korstågen och den heliga ligan).

Ytterligare en avart – cyber 
warfare
Hur stort hotet från informationskrigför
ing med utnyttjandet av globala datorise
rade nätverk har diskuterats mycket. Com-
puter Network Attack exempelvis i form 
av Computer Virus Warfare ses som ett 
område för nya krigsformer och som en 
multiplikator som kan förändra en kon
flikts karaktär drastiskt. Man är mycket 
väl medveten om att en storskalig CNA har 
potentialen att störta en regim eller att få 
en hel nation och dess samhällssystem att 
bryta samman bortom vad som kan vara 
reparabelt. Två exempel kan nämnas. Som 

en reaktion på flyttandet av ett sovjetiskt 
krigsmonument i Tallinn inför segerdagen 
den 9 maj 2007 iscensattes ett omfattande 
CNA mot estniska datorsystem som för en 
tid slog ut stora delar av dessa. Anfallet ut
fördes sannolikt av Ryssland, oklart dock 
på vems order. Ett ytterligare exempel finns 
på ett virusangrepp. Sobig A-E, är det mig 
veterligt hittills allvarligaste angreppet som 
genomförts på global nivå. Det iscensattes 
i augusti 2003. Det sista angreppet avvärj
des då 19 av 20 smittade noder stängdes av 
i tid varvid den okände angriparen avstod 
från att verkställa det slutliga anfallet som 
sannolikt fått förödande globala effekter. 
Vem angriparen var och vilka syften den
ne kunde tänkas ha är mig veterligen inte 
klarlagt. Det skulle inte ha varit helt en-
kelt att slå tillbaka med ”vanliga” vapen 
– inte ens massförstörelsevapen mot en oi-
dentifierad motståndare som genomför en 
CNA! Vi ser här verkligen det neototala 
kriget in extremis. 
 Det är väsentligt att beröra det transpa
renta samhället och den mångdimensionel
la ”stridsrymden”. Genomskinligheten är 
synnerligen beroende av underrättelsemäs-
siga förhållanden, såväl tekniska, metodo-
logiska som personellt intellektuella. Man 
kanske måste lägga störst vikt vid de im
materiella dimensionerna, särskilt för att 
kunna förstå de aktörer som agerar okon
ventionellt utanför de traditionella hotbil
dernas ramar. Även om detta beaktas, är 
det för den skull inte självklart att den där
med vunna underrättelseöverlägsenheten 
är tillräcklig för att skapa egen framgång. 
Kunskapen måste också kunna utnyttjas 
på ett klokt sätt. Detta måste beaktas i un
derrättelsearbetet, vilket måste betraktas 
självkritiskt, särskilt i delgivningsfasen. 
 Vi måste nu ägna litet uppmärksam
het på gamla och nya aktörer. Med förut
seende underrättelseverksamhet, modern 
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gisk nivå som kan utnyttja detta. Även den 
underlägsne kan utnyttja detta. Detta ska
par svårigheter på ett asymmetriskt vis. 
En avsiktlig provokation vid en vägspärr 
i en fredsskapande operation kan visas 
upp för hela världen inom några sekun
der med hjälp av ett CNNteam som på
passligt är på plats. Personliga och taktis
ka misstag kan således skapa problem på 
politiskstrategisk nivå. TV arbetar snarare 
med känslor än med fakta. Känslor färdas 
mycket snabbare än fakta som grundar sig 
på underrättelsetjänstens och undersökan
de myndigheters arbete. Dessutom är ing
en intresserad av en undersökningsrapport 
rörande något som hände i förra veckan. 
Men det gäller i det lilla perspektivet. I det 
stora perspektivet är det helt annorlunda. 
Vi lever fortfarande i sviterna av terroran
greppet på USA den 11 september 2001. 
Den operationen är herostratiskt ryktbar 
eftersom den, rätt eller fel, drastiskt änd
rade vår syn på världen.  

Jihad och al-Qaida13

Allmänt
Islams heliga krig – Jihad – i dess ”nya” 
form av terrorkampanjer inverkar dock 
strategiskt just för att terrorism och cyber 
warfare kombineras. Vad är då al-Qaida? 
 Enligt min uppfattning, är det inte en or
ganisation som vi är vana att se den. Fe
nomenet kan snarast beskrivas som ett 
svampmycel som penetrerar ett markområ
de på 100tals kvadratmeter. Det som van
ligen kan ses är endast fruktkropparna, det 
vi normalt kallar svampar och som funge
rar som sporspridare. Det interagerar dess
utom med andra organismer, företrädes
vis träd, andra svampar och alger, i skilda 
symbiotiska förhållanden. Företeelsen kan 
betraktas som amorf utan fast form och 
struktur.14 I mer vanliga termer kan alQai

sensorteknologi, kombinerat med faktain
samling och forskning, kan ”specialopera
tioner” ge stora framgångar i högteknolo
gisk, men likväl konventionell krigföring, 
då samordnade med informationsoperatio
ner i alla dess former. Enligt min uppfatt
ning gäller det allt från fysisk förstöring av 
en lednings eller sambandsplats till en ren 
cyberattack. I korthet: ”don’t send a bul
let where a byte can go”. Ett sådant an
grepp mot ett fullständigt datoriserat ”just 
in time”logistiksystem kan bli fullständigt 
förödande om det lyckas. Icke förty måste 
vi vara medvetna om att vi fortfarande be
handlar oftast klart definierad motstånda
re i det ovanstående, men det är inte fallet 
med den asymmetriske motståndaren som 
utnyttjar terror i skilda former. Denne ut
nyttjar samhällets genomskinlighet, främst 
med terrorangrepp. Dessutom går det inte 
att inplantera en sensor i dennes hjärna – 
än mindre i dennes hjärta. 
 Vi måste också ägna litet uppmärksam
het åt de virtuella slagfälten. Den gråzon 
som finns mellan den verkliga och imagi
nära världen, mellan myt och verklighet, 
utgör en arena för olika typer av aktörer, 
allt från skurkstater, multinationella eller 
transnationella företag, organiserad kri
minalitet i en glidande skala till ren terror
verksamhet av skilda slag. Dessa aktörer 
störs inte nämnvärt av nationella gränser. 
De opererar på en subnationell nivå men 
också transnationellt stundom på global 
nivå i virtuella nätverk. Cyberrymden har 
skapat förutsättningarna för cyberekono
mi, som vi alla är förtrogna med, och där
med ett nytt operationsområde för ekono
misk krigföring och ren kriminalitet. 
 Globala tvnät måste betraktas som 
en ny transparent dimension i samhäl
let. Morgonnyheter sänds alltid någon
stans i världen. Det är inte bara fientliga 
informationsaktörer på en hög teknolo
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da ses som en rörelse som agerar lösryckt 
från religiösa konflikter, politiska program 
eller mål vilket kanske inte är helt sant som 
vi ska se längre fram. 
 En amorf organisation är således löst 
hopknuten i ett virtuellt samhälle, ”svamp
mycelet”. Fast ledning utövas inte, men bil
dandet av autonoma celler för extern insats 
av ultimativ karaktär kan uppmuntras av 
någon sorts löst sammanhållet ledarskikt, 
”cluster”, förmodligen med virtuella identi
teter. Ideologisk stadga och finansiering kan 
tillhandahållas, görs troligen också. Dessa 
autonoma celler kan också stödjas om de 
uppstår spontant utan styrning, om det vi
sar sig att det gagnar saken. Men med enkel 
teknik och lämpliga kunskaper räcker det 
med att inspirera självständiga grupper som 
agerar autonomt utan någon samordnad 
plan från en högre ledning. De delar som 
exponerar sig med offensiva handlingar ex
ternt kan jämföras med hastigt uppväxande 
svampar som hinner släppa sina sporer inn
an de plockas, när betingelserna är de rätta. 
Finns det någon fast struktur, torde den vara 
organiserad i den klassiska form som alltid 
utnyttjats i underjordiskt arbete  – cellsyste
met, där säkringarna uppåt för att skydda 
toppen blir allt starkare efter hand. Här ser 
vi ett exempel på en totalt gränsöverskri-
dande organisation som samtidigt opererar 
i flera eller samtliga dimensioner. 
 Vi kan också betrakta alQaida som ett 
virtuellt samhälle, virtual Community, en 
imaginär rymd, men den upplevs inte som en 
sådan utan snarare som en miljö med en egen 
historik och symbolik. Det är igenkännbart 
trots ständigt pågående förändring. Mycket 
viktigt är att det är interaktivt för att skapa 
delaktighet. Det genererar en egen ”kultur” 
som består av inlärda och ackumulerade 
kunskaper och erfarenheter för en särskild 
social grupp som existerar inom det digitala 
nätet. Men en sådan gruppering kan mycket 

väl operera rent fysiskt utanför den virtuella 
världen, även med hänsynslöst utnyttjande 
av extremt våld. Anhängarna förenas av en 
gemensam tro förvanskad av messiansk för
störelseideologi. 
 I vanliga organisatoriska termer är det 
inte ett al-Qaida utan flera som förenas av 
att de delar den gemensamma ideologin 
samt intressen mot en gemensam fiende. 
Det är en informell nätstruktur som varie
rar efter behov i globala gränslösa nätverk 
i cyberrymden och i verkligheten. Det leder 
till att rörelsen gjort sig oantastbar genom 
att både finnas överallt och ingenstans.  
alQaida kan snarare ses som en idé eller 
en karaktär. Basen för detta kan exempli
fieras med historikern Fukuyamas tanke: 
Nätverket är bärare av idén om den revo
lutionära millenianismen i form av en vir-
tuell umma. Det rör sig då om ett sentida 
jihad – det heliga kriget, på nytt en omvän-
delse genom våld istället för genom tro och 
övertygelse som har varit och är vanligt fö
rekommande i så många religionskrig. Det 
består av religiösa, muslimska inslag; en 
”strategisk tideräkning” helt skild från den 
västerländska där allt ska ske här och nu; 
heder och ära; al-ghzaw raider mot otrog
na och veder gällning för lidna oförrätter. 
 Vad som är helt nytt i denna typ av krig-
föring är att de löst nätverksbaserade orga-
nisationsmönstren är globala, exempelvis 
al-Qaida, med mycket goda ekonomiska 
resurser och en förmåga att använda väster-
ländsk informationsteknologi på ett innova-
tivt okonventionellt vis. Men vad som skiljer 
från tidigare terrorister är att de nya grup-
peringarna, med religiösa drivkrafter, inte 
längre bara önskar en total uppmärksamhet 
med en spektakulär om än begränsad insats. 
Det helt nya är att ett stort antal döda är ett 
mål i sig eftersom det bestående samhälls-
systemet inte ska förändras utan störtas. 
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alQaidastrategi 
Dess tillämpning kan kanske ses som den yt
tersta formen för fjärde generationens krig
föring i västerländsk mening. 
 Vi kan inte betrakta alQaida som en 
fiende i allmänhet, vare sig militärt eller po
lisiärt. Denne måste betraktas både till form 
som funktion. Rent funktionalistiskt gäller 
egentligen det amorfa nätverket, strukturer 
är därför underordnade det kulturellt och 
religiöst funktionella.
 alQaida kan snarare ses som en idé el
ler en karaktär. Basen för detta kan exem
plifieras med Fukuyamas tanke: Nätverket 
är bärare av idén den revolutionära mille
nianismen. Det rör sig då om ett sentida ji
had – det heliga kriget, på nytt en omvän-
delse genom våld istället för genom tro och 
övertygelse som har varit och är vanligt fö
rekommande i så många religionskrig.

befrielse med svärd• 
frälsning genom våld• 
jihad för sin egen sak• 

I den mån det finns något syfte utöver att 
störta den västerländska civilisationen är 
det att en mystisistisk önskan att upprätta 
kalifatet baserad på muslimsk rättfärdighet. 
(Att sedan det kulturellt och vetenskapligt 
högtstående kalifatet stagnerade berodde på 
att det krökte sig inåt sig självt på grund av 
religiös fundamentalism har man ingen för
ståelse för.) Strategin blir då att

1. Störa ut globaliseringsprocessen

  Virtuell umma (ungefär en gemen
sam lärouppfattning som inte finns 
formellt som det finns i katolska 
kyrkan där påven är högste uttolka
re).

  Dela idéer och myter
  Skadekontroll men inte det samma 

som att hålla nere verkan utan pre
cis tvärt om insats där effekten blir 
som störst med massmedialt spek
takulärt stort antal döda. Det är ett 
syfte i sig. 

2. Dra till sig de oengagerade inom den   
muslimska världen

3. Lösa upp motståndarens beslutsamhet,  
inre sammanhållning

  förening av psykologisk krigför
ing och asymmetrisk taktik för att 
bringa fienden till kollaps

  lösa upp banden mellan befolkning 
och politisk överhöghet och myn
digheter

 Synergieffekt av fjärde, eller sjätte 
generationens krigföring d v s våld 
och psykologiska operationer/tek
nologi/radikal islamism i förening. 

Observera det nämnda amorfa nätverkets 
karaktär, det är inte självklart att det leds i 
konventionell mening av en fast inre kärna. 
Om huvudet kapas dör inte hydran det väx-
er ständigt ut nya och hydran delar på sig 
likt andra polypdjur.  
 Det finns emellertid ett avantgarde för ji
had inom alQaida som har följande modus 
operandi

1.  Decentraliserade i det tidigare nämn
da lösa ”clustret”, teknologiskt kun
niga operatörer som verkar på basis 
och lyder en mer eller mindre verklig 
befälhavares direktiv och som stöds 
av logistiskt och ekonomiskt starka 
sympatisörer med dolda identiteter

2.  Den genomförs med en balans mel
lan våld och psykologisk krigföring
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3.  Med det omedelbara syftet att skapa 
kollaps av fienden inifrån genom at
tacker mot kritiska noder fysiskt med 
stor mental effekt. Fruktan och re
pression.

4.  Och med det yttersta syftet att ska
pa civilisationskrig inom och mellan 
samhällen för att tillintetgöra den 
västerländska kulturen som uppfat
tas som ogudaktig.

Strategins kulturella  
dimensioner 
Dessa dimensioner består av religiösa, mus
limska inslag; en ”strategisk tideräkning” 
helt skild från den västerländska synen på 
kortvariga krig som förs med konventionel
la medel. Även tålamod betraktas som en 
form av jihad. 

Striden för Guds sak mot dem, som stri
da mot eder, 
men angrip ej
Gud älskar förvisso ej de angripande.   
Koranen 2:186

Men eftersom alQaida, i likhet med många 
andra fundamentalister, anser sig vara an
gripna är det inte fråga om angrepp utan 
att man försvarar sig. Heder och ära måste 
återupprättas genom al-ghzaw-raider mot 
otrogna och vedergällning för lidna oförrät
ter. 
 Förstår vi motståndaren egentligen? Det 
är inte så säkert eftersom vi normalt stude
rar denne med stöd av egna erfarenheter och 
kunskaper. Om det ska vara möjligt krävs 
det att vi tillåts tänka – och därefter kan
ske handla – utanför ramarna mentalt och 
normalt juridiskt när det bedöms nödvän
digt – ”nöd bryter lag”! Det gäller att ställa 
sig frågan vilken sorts krig det rör sig om – 
för ett krig är det. 

 Det ideologiska budskapet som det pre-
senteras inåt mot den muslimska världen 
och utåt.
 Det finns en synergi mellan politiska, re
ligiösa samt militära teman.
 Det religiösa temat: Orättvisa är skapad 
inifrån av repression samt utifrån; det is
lamistiska uppvaknandet; det totala kriget 
mot sekularisering och korstågen; civilisa
tionskrig. Västvärden anses föra ett krig 
mot islam. Man ser sig som ett offer och 
utsatt för förnedring. Detta skapar avsky 
för västerländska värderingar och kultur. 
Det gäller att skapa förutsättningarna för 
en återkomst av klasisk islam och sharia 
med målet att upprätta en muslimsk guds
stat. 
 Det politiska temat: Kampen i Palesti
na, Tjetjenien, Kashmir, Irak och Saudiara
bien… är alla en och samma kamp. 
 Det militära temat: Fjärde generatio
nens krigföring och alQaidas asymmetris
ka krigskonst; där psykologisk krigföring är 
synnerligen betydelsefull. Våldet anses er
bjuda en lösning till att gå från förödmju
kelse till heder genom konfrontation. Kriget 
förs på en religiös grund där martyrskapet 
hyllas. Den andan genomsyrar stora delar 
av arabvärlden. Jag har för övrigt en min
nesplakett hemma från 2:a egyptiska fältar
mén med devisen ”seger eller martyrskap”. 
 Inom islam finns än idag ett stort hat till 
kristenhetens korståg, åtminstone lyfts de 
fram för att bibehålla myten om att vara 
ett offer. Dessa åstadkom egentligen inte 
särskilt mycket mer än att under blodiga 
former besätta det heliga landet från 1097 
då Antiokia intas till dess man förlorade 
sitt sista fotfäste i SaintJeand’Acre 1291, 
men man gick mest hårt åt judarna – inte 
araberna. Det var emellertid den mongolis
ka invasionen som gjorde mer skada i den 
muslimska världen än någon annanstans 
eftersom det var en högtstående kultur som 
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gick under och aldrig återhämtade sig. Det 
var de inre stridigheterna och sönderfallet 
i Kalifatet samt mongolerna som stod för 
undergången med kulmen i Bagdads för
störing 1258 – inte de kristna korstågen – 
som var förödande för den kulturellt högt
stående muslimska världen. 

Underrättelsetjänstens  
svårigheter15

Vi kan se flera svårigheter för underrät
telsetjänsten. Men när det gäller terrorist
verksamhet är det viktigt att påpeka att ur
gamla inhämtningsmetoder med mänskliga 
källor, infiltratörer fortfarande är nödvän
dig. Detta trots möjligheten till att bedriva 
signalspaning i cyberrymden. Emellertid är 
användandet av mänskliga källor behäftat 
med svagheter. 

För det första tar det lång tid att in
filtrera och aktivera en källa inom en 
organisation.
För det andra kan källan avslöjas. 
Dennes dagar är då räknade sanno
likt under mycket plågsamma former 
som vi sett på TV i modern tid.
För det tredje kan källan omvän
das och byta lojalitet och därmed bli 
mycket farlig eftersom denne vet hur 
den förra lojaliteten tänker.
Till sist: alQaida som inte ens är en 
organisation i egentlig mening, hur 
infiltrerar man den?  

Men det måste påpekas att krig såsom de 
bedrevs under den agrara och industriella 
eran, och även primitiva stamkrig, kom
mer att existera samtidigt med nya krigs
former i informationsrevolutionens tide
varv – machete, Kalasjnikov, primitiva 
sprängmedel och mobiltelefon kommer till 
användning här.  

 I och för sig kan mobiltelefoner avlyss
nas, men tekniska spaningsmedel löser inte 
problemet. Aktörerna kanske inte använder 
avlyssningsbara sambandsmedel för vik
tig informationsöverföring utan snarare det 
personliga samtalet. Svårforcerade dubb
la krypton kan också användas, exempel
vis substitutionskrypton och blankettchif
fer av engångstyp. Det gäller att inte falla 
i farstun för det militärindustriella kom
plexets hårdföra marknadsföring som kom
mer att försöka förmå oss till att köpa dyr 
och oanvändbar utrustning i denna typ av 
krigföring. Säkerhetsbranschen har fått ett 
enormt uppsving eftersom det finns mycket 
pengar att tjäna på tekniska lösningar och 
skydd och bevakning. Dessutom ger inte 
Google svaret på alla frågor.   

Terrorism utmanar  
analysmetoder 

Kalla kriget: Fokus på stater; begrän
sad information – mestadels svårfång
ade hemligheter; individuella analyti
ker arbetande i små grupper; utveckla 
hypoteser och pröva dessa; sökande 
efter mönster men oftast efter infor
mation som bekräftar gamla hypote
ser. 
Kriget mot terrorism: Fokus på icke 
statliga aktörer; hemliga informatio
ner men oceaner tillgängliga; vikten 
av att filtrera informationen (infor
mation overload); internationellt un
derrättelsesamarbete långt mer än ti
digare; sökande efter nya hypoteser.

Vi kan här också nämna det ansiktslösa 
motståndet mot USAalliansen efter det 
senaste Irakkrigets rent väpnade fas. Kri
get pågår ju fortfarande och något slut ser 
vi inte. Här kan vi jämföra några metafo
rer. Det vanliga kriget kan liknas vid ett 
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schackspel med givna fronter och linjer och 
klart definierat slutmål. I det neototala kri
get finns det inga fronter och målen är inte 
helt givna då det finns flera möjliga, precis 
som i det japanska Gospelet. Amerikanar
na är bra på stötpoker och det lämpar sig 
inte här. Fronterna är helt avsiktligt irre
guljära och slagfälten virtuella.  
 En allt mer komplicerad världssituation 
ställer ökande krav på att kunna studera 
och förstå vidgade hotbilder. Krigshand
lingar syftar inte bara till att erövra territo
rier. Andra strategiska mål för att betvinga 
en motståndare är tänkbara. Den militära 
operationen kan då ses som katalytisk,16 

eftersom mållandet inte avses besättas för 
gott.17 Olika typer av väpnade konflikter 
innehåller allt fler gråtoner mellan krig och 
fred. Det är inte enbart mellanstatliga kon
flikter som är aktuella. Olika former av in
bördeskrig och kriminell verksamhet kom
plicerar bilden, vilket har skapat vad som 
numera benämns transnationella hot. Kon
flikter kan också släppa loss krafter som 
inte gått att förutse men som definitivt på
verkar den. Naturkatastrofer är ett särfall, 
men som normalt inte är ett problem för 
underrättelsetjänsten. Låt vara krav som 
kan komma att ställas i samband med stöd 
till det civila samhället mycket väl kan vara 
det. Underrättelsestödet gäller exempelvis 
kärnkraftsolyckor och slarvig hantering 
vid illegala transporter av radioaktivt ma
terial och nyss nämnda naturkatastrofer, 
där militär kompetens och kapacitet kan 
komma att krävas. 
 I en värld som i allt högre grad bygger på 
utbytesrelationer och masskommunikation 
underlättas möjligheterna att understödja 
stater och organisationer som är inblanda
de i lågintensitetskonflikter. Stöd med eko
nomi, teknik och kunskap är inte enbart 
förunnat stormakter, utan de flesta stater 
har i princip resurser för att stödja såda

na aktörer. De som är militärt eller ekono
miskt svaga i förhållande till de nationer 
vilkas intressen de korsar kan vara fresta
de att använda eller dra fördel av terrorism 
och subversiv verksamhet för att med re
lativt små medel binda stora resurser för 
motparten och åstadkomma stora resultat. 
Insats med massmedialt uppseendeväck
ande åtgärder ger tillfälle att föra ut bud
skapet. Exempel på tänkbara orsaker till 
lågintensiva konflikter är politiska, ekono
miska, etniska och religiösa konflikter som 
inte lösts, eller kan lösas med ”normala” 
politiska åtgärder. Det kan dessutom vara 
så att viljan därtill inte heller finns. Det är 
ofta viktigt att utdragna insatser av den
na typ legitimeras och att aktörerna age
rar så att legitimeringen inte förloras. Men 
för riktiga fanatiker saknar den helt bety
delse, då de sätter sig över omvärldens för
dömanden. Omvärldens negativa reaktio
ner kan till och med ses som en merit! Det 
bör påpekas att definitionen på hög-, med
el- och lågkonflikt inte är relevant när vi 
betraktar deras mer eller mindre våldsam
ma karaktär. 
 Den allt mer ökande förekomsten av 
professionella, heltidssysselsatta terroris
ter och extremister gör den politiska mil
jön allt farligare och terroristbekämpning
en svårare. Massförstörelsevapen, främst 
kärnvapen, ger som nämnts, en helt ny di
mension till detta problem. Men även det 
rakt mottsatta kan bevisligen få förödande 
effekter. Vissa grupper säljer sina tjänster 
på marknaden, andra finansierar sina ak
tiviteter med narkotikaaffärer eller annan 
brottslig verksamhet. Gränssnittet mot 
”vanlig” organiserad brottslighet blir allt 
otydligare. Den här typen av konflikter kan 
även initieras och styras av transnationella 
företag och organisationer som verkar i eller 
från flera nationer, samt förmögna fanatiska 
”idealister”. Stöd från statliga bidragsgiva
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seöverläge gentemot en motståndare är det 
till föga gagn om inte beslutsunderlaget ut
nyttjas klokt. Här har vi ett viktigt gräns
snitt i frågan om var underrättelsetjänstens 
ansvar upphör. Det är inte självklart att un
derrättelsetjänsten kan eller ska peka ut vä
gen framåt, det tillkommer andra.
 Med tanke på den irreguljära krigföring
ens skiftande karaktär kan det konstate
ras att tidigare nämnda definitionsförslaget 
kanske inte är heltäckande. Tre likheter kan 
ändå vara värda att påpeka trots olikheter
na. Det revolutionära kriget och det nuti
da jihad syftar till att omstörta samhället, 
tidsdimensionen i västerländsk bemärkelse 
saknar betydelse, och i likhet med övrig ir
reguljär krigföring agerar man utanför väs
terländska normer och ramar och krigets la
gar. 
 F n hävdas från flera håll att underrättel
setjänsten ännu inte anpassat sig till de för
hållanden som inträtt efter Sovjetunionens 
fall och det kalla krigets slut. Något som av 
flera skäl kan synas märkligt. Den tid som 
gått sedan Sovjetunionens fall borde mer än 
väl ha gett möjlighet till anpassning och för
ändring. Något som också torde ha under
lättats av den erfarenhet av irreguljär krig
föring som finns i de större krigsmakterna. 
I detta avseende kan bl a nämnas den brit
tiska krigsmakten vars huvudsakliga inrikt
ning sedan 1945 varit irreguljär krigföring 
och där bl a Palestina, Cypern, Kenya och 
Nordirland utgör exempel. På motsvarande 
sätt har den franska krigsmakten erfarenhe
ter från Indokina och Algeriet. 
 Mot bakgrund av ovanstående finns ett 
antal berättigade frågor. För det första har 
det överhuvudtaget inte skett någon anpass
ning och för det andra om det inte skett nå
gon anpassning, vad är orsakerna till detta?
 Inledningsvis kan det vara på sin plats att 
reflektera över innebörden av anpassning. 
Vad är det man ska anpassa sig emot? På 

re förekommer. Ekonomiska vinstintressen 
är en mycket stark drivkraft för inblandade 
aktörer, oavsett slag, eller föregivna motiv. 
Det kan rentav röra sig om ett lönsamt tids
fördriv. Cyberrymden har, som nämnts, ska
pat förutsättningarna för ”cyberekonomi” 
som skapat helt nya möjligheter för ekono
misk krigföring och brottslighet. Det ställer 
nya krav på såväl den nationella som den 
militära underrättelsetjänsten.

Utmaningen

Modern informationsteknologi medför att 
det är mer komplicerat att bedriva poli
tisk och militär vilseledning, men det är inte 
omöjligt. Det är dynamiken i kombinatio
nen av att underrättelsesystemen blir över
belastade med för mycket information samt 
flexibel användning av lättrörliga militära 
formationer, vapensystem och aktörer som 
agerar okonventionellt som skapar nya för
utsättningar för överraskning. Frånsett kri
gets klassiska dimmor består de nu främst i 
elektroniska och informationsdimmor som 
kan vara nog så svårgenomträngliga. Om en 
nätverksattack lyckas med att tränga in i det 
datoriserade underrättelse och ledningssys
temet, kan en desinformationsoperation bli 
en fullständig framgång. 
 En viktig slutsats är att den mycket snab
ba utvecklingen och globaliseringen av in
formationsteknologin inte alltid ger ett över
tag mot en motståndare. Mot en ”lagom” 
underlägsen motståndare i ett krig av kon
ventionellt slag, bevisligen ja. Men mot en 
amorf substatlig och transnationell aktör 
som opererar i alla dimensioner reella som 
virtuella kan vår egen teknologiska överläg
senhet bli en svaghet och vändas mot oss. 
Det är den stora utmaningen nu och i fram
tiden för underrättelsetjänsten. 
 Ytterligare en viktig slutsats är att även 
om vi har ett informations och underrättel



128

NR 3 juli/oktobeR 2010

vilket sätt ska eller har anpassningen tagit 
sig uttryck – mentalt och intellektuellt, ma
teriellt, metodmässigt, rekryterings och ut
bildningsmässigt?

En väg framåt?

De som förespråkat fredliga lösningar på 
denna tusenåriga konflikt mellan de skilda 
trosriktningarna judendom – kristendom – 
islam som har samma ursprung, hävdar att 
terrorism inte kan bekämpas med ett väp
nat krig. Det är helt andra lösningar som 
måste tillkomma. Att krigiska lösningar inte 
fungerar har visat sig med förfärande tyd
lighet såväl i Israel som i Irak och Afghanis
tan. Att bomba till underkastelse fungerar 
inte, oavsett vad som förespråkas av mili
tanta hökar. 
 Vi ser ju i modern tid att USA håller på 
att förlora sitt internationella anseende som 
en följd av motoperationerna i Afghanis
tan och i Irak. Repressionen kan åtminsto
ne för en tid gynna den asymmetriske an
griparen. Det är värt att påpeka att ”hearts 
and mind”operationer inte alltid förmår att 
vinna ortsbefolkningens hjärta. Man måste 
vinna acceptans genom praktiska åtgärder 
som genomförs med respekt för mottaga
rens seder och bruk och religiösa preferen
ser. Det gäller att inte underskatta motstån
darens kultur och dess inneboende styrka. 
Här är det möjligt att ta lärdom av britter
nas framgångsrika kamp mot kommunist
gerillan i Malaysia under 1950talet. 
 Det är mycket som skulle kunna göras i 
kampen mot terrorismen. En som framför 
intressanta tankar är den muslimske pro
fessorn Tarik Ramadan, som jag själv har 
lyssnat till under symposiet Counter insur
gency and terrorism på Münchenbrygge
riet 20080311–13. 
 Det var inte tekniska lösningar som re
kommenderades. Såväl västerlandet som 

den muslimska världen måste ägna sig åt 
självrannsakan. Frågan är hur man ska 
åstadkomma en dialog med den muslimska 
världen. Då kommer vi till frågan om hur 
Koranen ska kontextualiseras och förhålla 
sig till sin omvärld. Vad som krävs är en 
intrakommunikativ dialog inom den mus
limska världen. Frågan är bara hur den ska 
åstadkommas. I den religiösa diskursen 
måste klassisk islam, som framhåller sig 
som nåderik och barmhärtig, ställas mot 
radikal fundamentalism. Förändringarna i 
riktning mot en klassisk islam måste kom
ma inifrån genom angrepp på den snäva 
extremismen. Inom den klassiska islam är 
terror inte något som egentligen föresprå
kas. Här kan västvärden bidra genom att 
inte bara lyfta fram egna förluster till följd 
av terrorattentaten utan också framhålla 
att attentaten främst drabbar muslimer. 
 Det västvärlden kan bidra med i denna 
religiösa diskurs är att utnyttja massmedia 
och nöjesindustrin för att ge en legitimitet 
åt islam och framhålla al Andalus, det mo
riska väldet i Spanien före 1492 som ett fö
redöme när det gäller en tolerans och sam
levnad som ledde till en vetenskaplig och 
kulturell storhetstid som sällan överträffats 
och haft en avgörande betydelse för väster
landets utveckling.
 Vi kan göra en historisk återblick. Un
der medverkan av de även i Europa tidigt 
erkända tänkarna, vetenskapsmännen och 
filosoferna Ibn Rushd (Averroes, 1126
1198) och Ibn Sinna (Avicenna, 9801037) 
uppstod en skola som pekade ut en ny rikt
ning för den teologiska diskursen: förnuft, 
rationellt tänkande, analys och ifrågasät
tande av traditionerna. Rationellt handlan
de värderades högre än den religiösa dog
matikens imperativ. Deras tes om Koranens 
uppkomst innehöll en revolutionär tanke 
som innebar att dess andemening är förän
derlig. Det stod i krass motsats till den orto



129

DiSkuSSioN & DebAtt

doxa läran om det gudomliga ordets oförän
derliga evighet. Det var en tid av öppenhet 
och under nära nog ett århundrade blev des
sa tankar den bärande ideologin innan de 
ortodoxa åter fick övertag. Där fanns en pa
radox. Den islamiska ortodoxins försvara
re, teologen Amu Hamid alGahazili, måste 
själv använda förnuft och logiska resone
mang för att vederlägga den nya revolutio
nära tankegångarna. 

 Det är också historiens ironi att en av 
upphovsmännen till den västerländska filo
sofiska utvecklingen, Aristoteles och hans 
arbeten skulle nå västerlandet via den mus
limska världen som inte längre ville veta av 
Aristoteles eller dennes filosofi.       
 
Författaren är konsult och avdelnings 
direktör, R/major, doktorand vid KTH 
samt Akademie hedersdoktor.
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7.  Gray, Colin S: ”Irregular Warfare One Nature, 
Many Characters”, Strategic Studies Quar-
terly, vinter 2007, http://www.au.af.mil/au/
ssq/2007/Winter/gray.pdf

8.  Definition enl op cit, not 1, Pashall. Med 
medelintensitetskonflikt menas konventionellt 
krig mellan nationalstater och högintensitets
konflikt inbegriper också kärnvapen. Defini
tionsmässigt intressant blir det när kärnvapen 
tillgrips i en lågintensiv konflikt (!)  

9.  Avsnitten om det revolutionära kriget bygger 
på Mao Tsetung: Militärpolitiska skrifter I & 
II, Bo Cavefors Bokförlag, sv utgåva, Udde
valla 1965 och Griffith, Samuel B: Sun Tzu 
and the Art of War, Oxford University Press, 
Oxford 1963, s 4556 samt Shy, John och Col
lier, Thomas W: “Revolutionary War” i Paret, 

Peter (red): Makers of modern Strategy. From 
Machiavelli to the Nuclear Age, Princeton 
University Press, Princeton, New Jersey 1986.

10. Utnyttjade källor:
  op cit, not 1, Corditz, Kaldor, Kaplan, Keegan, 

Pashall, Reuter,
  samt föreläsningar vid S:t Andrews University 

och av Magnus Ranstorp, m fl för FHS profile
ringskurs i underrättelsetjänst.

11. Områden av den sistnämnda typen har i 
vissa sammanhang benämnts ”streetfighter 
nations”. 

12. Sådana nätverk kan till exempel benämnas 
”cybertribes”. Det utvecklas senare.

13. Här har jag huvudsakligen använt mig av 
föreläsningsanteckningar från den muslimske 
professor Tarik Ramadan, som jag själv har 
lyssnat till under symposiet "Counter insur
gency and terrorism" på Münchenbryggeriet 
20080311–13 och föreläsningar op cit, not 
10 samt 

  op cit, not 1, Corditz, Kaldor, Kaplan, Keegan, 
Pashall, Reuter.

 14. Amorf, kemisk term: egentligen ett icke kris
talliniskt ämne med ospecifik smältpunkt. Här 
använder jag begreppet om en organisation 
utan fast hierarki och struktur, då i överförd 
bemärkelse.

15. Ulfving, Lars: Spegellabyrinten, operativ-
strategisk underrättelsetjänst. Något om teori, 
empiri och metod, FHS, Stockholm 2002 och 
2004, kapitel 3.46 samt "Battlespace awa
reness  a multidimensional space" i Axberg, 
Stefan (red): Proceedings of Stockholm First 
international Conference on Military Techno-
logy 2003, FHS, Stockholm 2003, ”Stridsrum
met nya genomskinlighet” i Artéus, Gunnar 
och Bremer, Berndt (red): Tio essäer om det 
nya kriget, FHS, Stockholm 2004.

16. Katalys: Eg kemiskt begrepp, en reaktion där 
ett ämne deltar, men ej ingår i slutprodukten, 
s k katalysator. Begreppet katalytisk opera tion 
är ännu ej vedertaget.

17. Ett tidigt exempel på katalytisk operation 
är faktiskt det ryska skärgårdskriget mot 
Sverige 171920 för att tvinga fram freden 
i Nystad 1721 och att erkänna det redan 
rådande faktiska geostrategiska förhållandet i 
Östersjöområdet. 


