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LUFTMAKTSTEORI I CYBERRYMDEN
En fallstudie av Wardens teori på cyberattacken Stuxnet.
ABSTRACT:
John A. Warden III is renowned as one of the theorists closest to devising a new paradigm in air
power. His praised theory about the enemy as a system has showed applicable on terrorist
organizations amongst other areas.
The most recent developed domain for warfare is the so-called “cyberspace”. There is an on-going
debate concerning the importance and definition of this domain and furthermore what potential and
challenges it withholds as a future arena for warfare. Some claims that a cyberattack can’t be seen
as an act of war due to its lack of physical violence.
Previous research show however a lack in application of theories within this domain.
This thesis therefore aims to examine to which extent Warden’s theory of the enemy as a system
could be applied to the cyberattack known as Stuxnet.
Results show that Warden’s theory have some applicatory power on the cyberattack Stuxnet,
although primarily in an indirect aspect. This study therefore shows an ability concerning the
theory’s applicatory power on other areas than air power.
The findings of the research regarding previous arguments about cyberwar also states that a
cyberattack now could be seen as physical violent.
Nyckelord:
Warden, enemy as a system, motståndaren som ett system, parallell attack, cyber, Stuxnet.
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1. Inledning
1.1 Introduktion
Från början var land den enda arenan för krig och när flytförmågan senare upptäcktes blev även
sjöstrid aktuellt. För ungefär hundra år sedan tillkom också luften som en ny arena.
En av de stora moderna luftmaktsteoretikerna är idag John A. Warden III, mest känd för sin
bok The Air Campaign: planning for combat1 och sin artikel ”The Enemy As a System”, där
han redogör för sin syn på fienden som ett system.2

Femtio år efter att luften etablerades som en arena för krigföring kunde människan också färdas
i rymden, en fjärde arena. Det senaste kvartalet av 1900-talet har kombinationen av ett globalt
nätverk och en universal digitalisering gett upphov till ytterligare en arena; cyberrymden (eng.
cyberspace).3 I Sveriges Militärstrategiska doktrin 2016 definieras begreppet enligt nedan:
Cyberrymden är den del av informationsmiljön som består av de sammanlänkade och
av varandra beroende IT-infrastrukturer med tillhörande data och information. Den
inkluderar internet, intranät, telekommunikationssystem, datorsystem samt inbyggda
processorer och styrenheter.4

Ovanstående svenska definition av begreppet kommer att anammas i denna uppsats.
Uppkomsten av denna nya arena, cyberrymden, har blivit ett högaktuellt ämne. Begreppet cyber
är mycket omtalat inom säkerhetspolitiska debatter där även den privata sektorn hålls väl
uppdaterade genom nyheter, inte minst i Sverige.5

1

Warden III, J. A. (2000) The Air Campaign: planning for combat. (San Jose: toExcel).
Warden III, J. A. (1995). “The Enemy as a System”, Airpower Journal, våren 1995.
3
Libicki, M. C. (2012). “Cyberspace Is Not A Warfighting Domain”, I/S: A JOURNAL OF LAW AND POLICY
FOR THE INFORMATION SOCIETY, vol. 8:2, 321-336.
4
Försvarsmakten. (2016). Militärstrategisk doktrin 2016, (Stockholm: Försvarsmakten), sid. 30.
5
SVT Nyheter, ”Digitala soldater bekämpar cyberkrig”, André Kvist, publicerad 2016-05-18.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/digitala-soldater-bekampar-cyberattacker (Hämtad 2017-05-12)
Expressen, ”Så ska Sverige slå tillbaka i cyberkriget”, Hannes Andersson, Lii Hylander & Hanna Jakobson,
publicerad 2016-10-17. http://www.expressen.se/nyheter/sa-ska-sverige-sla-tillbaka-i-cyberkriget/ (Hämtad
2017-05-18)
2
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Det konstateras i Försvarsmaktens underlag till den försvarspolitiska inriktningen att ”Sveriges
samlade förmåga att förebygga, motverka och aktivt hantera konsekvenserna av civila och
militära hot, händelser, attacker och angrepp i cyberområdet måste öka”.6 I Militärstrategisk
doktrin 2016 skrivs också att ”cyber är en nutida karaktär på hot och krigföring att beakta i
försvarskonceptet”.7
Den till synes tydligaste skillnaden mellan denna nya arena och de mer etablerade arenorna –
mark, sjö, luft och rymd – är att cyberrymden är den första som är skapad av människan.8
Även om cyberrymden är skapad av människan är det också den enda domänen där människan
inte kan befinna sig fysiskt. Vilket medför att skadliga datakoder kan skickas runt och infiltrera
datorsystem utan att enkelt uppmärksammas av människan.

Efter flertalet rapporter uppmärksammades däremot en skadlig datakod år 2010 i flera delar av
världen och störst var utbredningen i ett specifikt land, Iran.9 Ett kärnkraftverk i Natanz, 20 mil
söder om Teheran kunde senare pekas ut som den första infekterade platsen. Den omtalade
cyberattacken år 2010, som kom att kallas Stuxnet10 var det första bekräftade exemplet där en
skadlig datakod genom cyberrymden genererade fysiska skador på materiel.11

Härnäst presenteras en forskningsöversikt med utvalda artiklar och verk som hanterat olika
aspekter av uppsatsens ämne. Denna forskningsöversikt mynnar ut i en problemformulering
som efterföljs av syftet med uppsatsen och dess frågeställning. Inledande kapitlet avslutas sedan
med en avgränsning och disposition för nästkommande kapitel.

6

Försvarsmakten, Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition 2015, Bilaga 1, sid. 11.
Försvarsmakten. (2016). Militärstrategisk doktrin 2016, s. 36.
8
Creveld, M. v. (2017). More On War, (Oxford: Oxford University Press), sid. 135.
9
Falliere, N., Murchu, L.O. & Chien, E. (2011). W32.Stuxnet Dossier, version 1.4, Symantec Corp., februari
2011, sid. 5. https://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/media/security_response/
whitepapers/w32_stuxnet_dossier.pdf (Hämtad 2017-04-29)
10
Namnet Stuxnet togs från två återkommande ord i koden ”STUBX” och ”.net” – STUXnet.
11
Collins, S. & McCombie, S., “Stuxnet: the emergence of a new cyber weapon and its implications”, Journal of
Policing, Intelligence and Counter Terrorism, vol. 7:1, 80-91, sid. 87.
7
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1.2 Forskningsöversikt
Forskningsöversikten redogör tidigare forskning genom att inledningsvis presentera John A.
Wardens tankar och bidrag till luftmaktsteorin samt en applicering av hans femringsmodell på
ett nytt och aktuellt system. Därefter presenteras olika perspektiv på cyberrymden och krig i
denna sfär. Avslutningsvis presenteras en artikel om cyberattacken Stuxnet, som är studiens
specifika kontext.

John Warden är enligt många en av de största moderna luftmaktsteoretikerna. I boken A History
of Air Warfare beskrivs Warden som den person som troligtvis kommit närmast utvecklandet
av ett nytt paradigm inom luftmaktsteori.12 Warden är en stark förespråkare av precisionsstyrda
vapen (eng. precision-guided munitions, PGMs) vilka blivit mer och mer avancerade efter andra
världskrigets slut. Warden menar att denna nya vapenteknologi bidragit till att gränsen mellan
”strategisk” och ”operativ och taktisk” kan suddas ut. Målen delas in i fem koncentriska
”ringar”, där den innersta består av motståndarens ledning och den yttersta av dess militära
styrkor. Genom stealth-flygplan som kan flyga under radarn med PGMs attackeras
motståndaren inifrån och ut i syfte att paralyseras. Wardens tankar pekar på att kommande krig
är möjliga att avgöras från luften – utan understöd från andra stridskraftslag.
Warden menar också att hans framtagna femringsmodell tycks beskriva de flesta system med
god träffsäkerhet.13

Chappel har i sin rapport prövat Wardens femringsmodell på en terroristorganisation och menar
att överförbarheten är god. Rapporten styrker såldes Wardens påstående om att modellen är
applicerbar på de flesta systemen. Chappel menar att Wardens systembaserade modell
underlättar identifiering av tyngdpunkter och kritiska sårbarheter. Vidare möjliggörs ett
tillhandahållande av en strategisk och operativ plan på hur styrkorna skall riktas mot dessa
sårbarheter.14

Precis som Warden menar att strategisk bombning med precisionsvapen är revolutionerande
finns det inom cyberarenan andra tänkare som istället menar att cyberrymden utgör en
revolutionerande aspekt av krigföringen.
12

Creveld, M. v. (2010) The Rise and Fall of Air Power. I Olsen, J. A. (Ed). A History of Air Warfare. sid. 351370. (Dulles:Potomac Books Inc.). sid. 362f.
13
Ibid.
14
Chappel, G. (2002). A Terrorist Organization as a System: Unleashing Warden’s Five-Ring Model, Naval
War College Newport, 4 februari 2002, sid. 18.
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David Arquilla skriver att cyberkriget troligtvis kommer bli 2000-talets motsvarighet till 1900talets blitzkrig.15 Nedan följer ett citat från första sidan ur Arquillas artikel ”Cyberwar is
coming!”:
The information revolution implies the rise of cyberwar, in which neither mass nor
mobility will decide outcomes; instead, the side that knows more, that can disperse
the fog of war yet enshroud an adversary in it, will enjoy decisive advantages.16

Arquilla menar att informationsrevolutionen pekar mot ett kommande cyberkrig och att det inte
längre kommer vara styrka och rörlighet som är av betydelse för vinnandet av krig. Istället
kommer den sida som har mest information också inneha förmågan att kunna ”se igenom”
krigets dimma – vilket leder till avgörande fördelar i framtida krig.17

Thomas Rid argumenterar å andra sidan för varför ett framtida cyberkrig inte är troligt. Han tar
inledningsvis upp tre kriterier från Clausewitzs bok Om kriget och förklarar utifrån dessa varför
ett cyberkrig inte är varken troligt eller möjligt. “If an act is not potentially violent, it’s not an
act of war and it’s not an armed attack” skriver Rid och menar att cyberattacker således inte
kan klassificeras som krigshandlingar.18 En stor del av Rids argumentation handlar om att de
begrepp och definitioner av ”krig” som existerar idag inte kan appliceras på cyberrymden och
att ett ”krig” således inte kommer att inträffa.

Intressant är dock att denna uppsatsens studerade fall, Stuxnet, var det första bekräftade fallet i
världen där en digital skadlig kod användes och resulterade i fysisk skada på föremål. Således
bör cybervapen numera kunna ses som ”potentiellt våldsamma”.

Erik Gartzke argumenterar inte för att ett framtida cyberkrig är orimligt men ställer sig kritisk
till att framtidens primära arena för krigföring kommer bli cyberrymden och att de traditionella
typerna av krigföring är på väg att försvinna eller minska i betydelse – vilket många andra
hävdar.19

15

Arquilla, J. & Ronfeldt, D. (1993). Cyberwar is Coming! Comparative Strategy, vol. 12:2, våren 1993, 141–
165.
16
Ibid., sid. 141.
17
Ibid.
18
Rid, T. (2013). Cyber War Will Not Take Place, (London: Hurst & Co. Ltd.), sid. 1.
19
Gartzke, E. (2013). The Myth of Cyberwar, International Security, vol. 38:2, hösten 2013, 41-73.
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Gartzke lyfter även de eventuella problem och utmaningar som uppstår i en ny typ av
krigföring. Cyberkrigföringsmetoder har enligt honom dock bara en kompletterande roll till
konventionella krigföringsmetoder.20 Vidare menar Gartzke att det viktiga budskapet till
militärer och politiker är att cyberkrig medför en breddning av dimensionerna för krigföring
och inte en avsmalning vad gäller framtida konflikter.21
Martin Libicki problematiserar själva begreppet ”cyberrymden” vidare och menar att dess intåg
som en krigföringsarena likt de traditionella arenorna mark, sjö, luft och rymd medför
komplikationer.
Libicki menar att cyberrymden har blivit centralt för kommande krigföring, ”one domain to
rule them all” men anser dock att synen på cyberrymden som en arena i själva verket försvårar
förståelsen för hur krigföring i denna sfär skall genomföras.22 Denna karaktärisering leder lätt
till antaganden och slutsatser som inte är baserade på observationer och erfarenhet vilket kan
bli missvisande.23 Vidare menar Libicki att cyberrymden är en formbar arena som dels är
skapad av- och som ändras av människan, till skillnad från de traditionella arenorna, vilket är
någonting som måste beaktas.24

Antalet cyberattacker har eskalerat de senaste åren och en av de mest omtalade är Stuxnet.
Kopplat till Thomas Rids påstående om att cyberattacker inte kan bedömas som
krigshandlingar, på grund av dess avsaknad av fysiskt våld, redogörs händelseförloppet för
cyberattacken Stuxnet i en artikel av Farwell och Rohozinski, i vilken de diskuterar cyberkrigets
framtid.25

Denna uppsats instämmer med Gartzkes uppfattning om att cyberarenan medför en breddning
av dimensionerna för krigföring. Medvetenheten och kunskapen angående nya metoder för
krigföring och vad de innebär för framtiden borde således utökas och tas på större allvar.

Gartzke. (2013). “The Myth of Cyberwar”, sid. 66.
Ibid., sid. 72.
22
Libicki. (2012). “Cyberspace Is Not A Warfighting Domain”, sid. 322.
23
Ibid.
24
Ibid., sid. 324-326.
25
Farwell, J. P. & Rohozinski, R. (2011). Stuxnet and the Future of Cyber War. Survival: Global Politics and
Strategy, vol. 53:1, 23-40.
20
21
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1.3 Problemformulering, syfte och frågeställning
Efter lyckade operationer har Wardens teorier fått ett stort genomslag och han anses vara en av
de största luftmaktsteoretikerna i modern tid. Warden hävdar att teorin om motståndaren som
ett system och specifikt sin framtagna femringsmodell ”seems to describe most systems with
acceptable accuracy”.26 Wardens påstående om överförbarhet kommer i denna uppsats ställas
på sin spets då skillnaderna mellan luftmakten och cyberrymden tycks vara många.

Forskningsöversikten tyder på att krigföring inom cyberrymden anses ha studerats främst i en
generell och futuristisk kontext. Definitioner och nya begrepp är vida debatterat men tidigare
forskning visar brister vad gäller teoretiska utgångspunkter då prövning av teorier inom just
cyberkrigföring inte utförts i vidare benämning.

Således ämnar uppsatsen fylla i en del av den forskningslucka som råder genom att pröva
huruvida Wardens teori om motståndaren som ett system kan appliceras i en cyberkontext –
Stuxnet.

Syftet med denna uppsats är att pröva Wardens teori om motståndaren som ett system kan
appliceras på cyberattacken Stuxnet, motiverat utifrån den forskningslucka som området
cyberrymden besitter vad gäller teoriprövning. Utifrån ovanstående problemformulering och
syfte avser undersökningen besvara nedanstående frågeställning:

Till vilken grad kan Wardens teori om motståndaren som ett system appliceras på
cyberattacken Stuxnet?

1.4 Avgränsningar
Uppsatsen nyttjar enbart en del av Wardens tankar som teoretisk utgångspunkt. Wardens kanske
mest kända teorier och uttalanden berör strategisk bombning från luften och luftöverlägsenhet,
men då luften inte är denna studies kontext blir dessa teorier irrelevanta.
Undersökningens fall, Stuxnet, avgränsas i tid till åren 2009–2011.

26

Warden III. (1995). “The Enemy as a System”, sid. 5.
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Fler incidenter som bedöms vara kopplade till Stuxnet inträffade under samma tid, bland annat
oförklarliga explosioner på gasledningar och mord på vetenskapsmän men då studien syftar till
att pröva Wardens teori i en cyberattack faller dock dessa incidenter utanför ramen för
undersökningen. Dessutom har inga tydliga empiriska bevis funnits för dessa kopplingar.

Empirin som nyttjas för analys är uteslutande av västerländsk härkomst, detta baserat på att
inga empiriska underlag gällande Stuxnet av iransk karaktär återfunnits. Om sådan empiri hade
upptäckts hade den varit intressant att ta med men hade även resulterat i språkliga
komplikationer.

1.5 Disposition
Nedan följer kapitel två som beskriver studiens teoretiska utgångspunkt och tar upp viss kritik
som riktats mot densamma. Även en motivering till val av teorin redogörs.

Därefter följer kapitel tre som behandlar det metodologiska tillvägagångssättet och vilket
material som nyttjats. Kapitel tre avslutas med en operationalisering, där Wardens teori görs
undersökningsbar för cyberattacken Stuxnet.

I det fjärde kapitlet presenteras den genomförda analysen av empirin utifrån de indikatorer som
tagits fram i operationaliseringen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultaten.

Det femte och sista kapitlet innehåller en avslutande diskussion om undersökningen återkopplat
till uppsatsens problemformulering, syfte och frågeställning. Vidare diskuteras även uppsatsens
resultat kopplat till yrkesutövningen och författarens forskningsetiska överväganden. Kapitlet
avslutas med förslag på fortsatt forskning. Sist i arbetet redogörs nyttjade källor i en litteraturoch referensförteckning.
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2. Teori
I detta kapitel redogörs Wardens teori om motståndaren som ett system. Vidare motiveras valet
av teorin och avslutningsvis lyfts kritik mot teorin fram.
2.1 John A. Warden III
John Warden ansvarade över planeringen för den i många avseenden lyckade operationen
Instant Thunder och publicerade år 1988 den omtalade boken The Air Campaign: planning for
combat.27 Boken presenterar Wardens teori för att på effektivaste sättet nå framgång i krig med
hjälp av luftmakt. Warden skriver i denna bok att han inte avser gå in på taktiska eller tekniska
perspektiv för genomföranden utan istället redogöra strategiska och övergripande perspektiv då
hans teorier är designade för den operationella nivån.28

Essensen i Wardens teorier är själva planerandet av luftkampanjer och att alltid eftersträva en
luftöverlägsenhet. Luftöverlägsenheten syftar till att nyttja luftstridskrafterna antingen som
understöd till andra stridskrafter eller för att på ensam hand kunna genomföra en operation.29
Denna uppsats studerar dock inte en luftoperation vilket gör att dessa teorier är av mindre
betydelse. Istället nyttjas Wardens tankar om tyngdpunkter och synen på motståndaren som ett
system.

Carl von Clausewitz tankar tas upp flertalet gånger i Wardens bok och det kan därför antas
rimligt att en del av Wardens teorier bygger vidare på Clausewitz tankebanor om
tyngdpunkter.30 John Warden har tagit Clausewitz tankar ett steg längre och utvecklat en modell
för att underlätta prioritering av mål, ett systemtänk med fem ringar som symboliserar olika
vitala delar i en stat. Det är kritiskt att bli varse de mest sårbara tyngdpunkterna eftersom ett
anfall mot dessa troligen resulterar i framgång. Prioriteras istället mindre sårbara tyngdpunkter
riskeras chansen till seger att gå förlorad. Warden betonar också vikten av ett välfungerande
samarbete inom den egna enheten och att alla är synkroniserade – om inte så ökar sannolikheten
för en motattack.31

27

Olsen, J. A. (2007). John Warden and the renaissance of American air power, (Dulles: Potomac Books, Inc.),
sid. 140ff.
28
Warden III, J. A. (2000). The Air Campaign: planning for combat, [Rev. uppl., 1988] (San Jose: toExcel
Press), sid. xii, 3f.
29
Mets, D. R. (2005). The Air Campaign: John Warden and the Classical Airpower Theorists, (Honolulu:
University Press of the Pacific). sid. 59.
30
Warden III, (2000). The Air Campaign: planning for combat, sid. 3, 7, 71, 99.
31
Ibid., sid. 7.
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”Without command, a military organization is nothing but a rabble, a chicken with its head cut
off.”32 Warden, likt många andra, fastslår att ledning är absolut nödvändig i militära
operationer. Det förekommer också på alla nivåer, från flygande rote och företag upp till
division, flottilj och upp till den högsta nationella ledningen. Vidare förklarar Warden att
ledning är en tyngdpunkt värd att attackeras i alla lägen där tillfällen ges. För att en
ledningsfunktion skall fungera effektivt krävs att ledningsstaben tar emot pålitlig information
om vad som händer på fronten, de måste också ha kapacitet att vidarebefordra direktiv till både
under- och överordnade. Mellan mottagning och sändning av information måste någon form av
beslut fattas av ledningsfunktionen. Således kan ledningsfunktionen attackeras utifrån tre olika
aspekter; informationsinhämtning, beslutsfattning och kommunikation.33

2.2 Motståndaren som ett system (The enemy as a system)
I artikeln ”The Enemy As A System” beskriver Warden sin syn på motståndaren som ett system
bestående av fem strategiska ringar. Han menar att i princip alla organisationer kan förstås ur
dessa fem ringar och att en attack mot en ring når störst avgörande ju längre in mot mitten den
befinner sig. Warden förespråkar ett strategiskt tänk och menar att deduktiva slutledningar
därför är att föredra.34

Vidare menar Warden att Napoleon och Clausewitz hade rätt när de talade om friktion, krigets
dimma och morala aspekters betydelse för krigföringen. Han hävdar dock att den fysiska
aspekten på deras tid i stort bestod av soldaten i sig. Idag ser verkligheten annorlunda ut då en
stridande soldat har blivit dirigent för en stridsvagn, ett flygplan, artilleripjäser eller ett fartyg.
Stridsmän är idag beroende av dessa fysiska föremål och den fysiska aspekten har blivit mer
betydande när det kommer till att vinna striden.35

Ovanstående förhållningssätt menar Warden kan tydliggöras med hjälp av en ekvation:
(Physical) x (Morale) = Outcome36

32

Warden III. (2000). The Air Campaign: planning for combat, sid. 44.
Ibid., sid. 44ff.
34
Warden III. (1995). “The Enemy as a System”, sid. 1f.
35
Ibid., sid. 3.
36
Ibid., sid. 3.
33
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Om den fysiska delen av ekvationen reduceras till nära noll, spelar det ingen roll hur stark moral
eller stridsvilja en motståndare har, då utkomsten ändå inte kommer bli en hög siffra.

Den fysiska aspekten i denna ekvation är, åtminstone i teorin, både mätbar och förutsägbar.
Moraliska sidan är däremot svårberäknelig då människan tenderar vara mer oförutsägbar än
fysiska föremål. Warden menar därför att våra ansträngningar i krig borde riktas primärt mot
den fysiska sidan av motståndaren.37
På den strategiska nivån nås målen genom att antingen skapa sådana förändringar hos en eller
flera delar av motståndarens fysiska system att motståndaren godkänner våra egna mål eller att
det blir fysiskt omöjligt att motsätta sig vår vilja. Det senare kallar Warden för strategisk
paralys.38
2.2.1 Femringsmodellen
En förenkling av fienden är nödvändig för att på ett användbart och lättförståeligt sätt kunna
tolka densamma. Detta gör Warden genom sin femringsmodell (eng. The Five-Ring Model).
Detta är dock bara en modell, vilket Warden poängterar, som inte helt korrekt avspeglar vår
verklighet.39 Vad den däremot bidrar med är en lättbegriplig bild av ett komplext fenomen vilket
gör tänkandet och utövandet enklare. Femringsmodellen är således en modell i Wardens teori
om motståndaren som ett system och dessa kan inte helt likställas varandra, även om de ofta
nyttjas simultant. Nedan visas Figur 1. Motståndaren som ett system som åskådliggör modellen
över de strategiska ringarna.

Warden III. (1995). “The Enemy as a System”, sid. 4.
Ibid.
39
Ibid.
37
38
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Figur 1. Motståndaren som ett system.40

Nedan följer en enklare beskrivning av respektive rings komponenter, från den centrala ringen
Ledning till yttersta ringen Försvarsmekanism. Dessa kommer därefter att utvecklas under 3.6
Operationalisering.

Ledning
Den centrala och mest betydelsefulla ringen innefattar en stats styrande ledningsfunktion. Alla
system tycks ha något slags organiserande centrum. Precis som solen kontrollerar rörelsen för
solsystemets alla planeter kontrollerar ledarna i en stat i vilken riktning en stat skall röra sig
och vilka regler som gäller för statens invånare. Den innersta ringen är det enda elementet hos
en motståndare som kan fatta de komplexa besluten som är nödvändiga för att påverka ett land
i en viss riktning eller för att leda ett land i ett krig. Ledningsringen kan delas in i de två
tyngdpunkterna kommunikation inom ledningen och ledande personernas säkerhet.41

När ledningen hos en motståndare inte kan angripas direkt blir målet istället att åstadkomma så
pass stor indirekt skada att medgivande blir nödvändigt eller att fienden inser att den fysiska
möjligheten till fortsatt strid är obefintlig. Ledningen når ofta dessa slutsatser baserat på hur
stor åverkan som skett på de yttre ringarna.42
40

Figur 1. Motståndaren som ett system, källa: http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/ndu/
complexity/comch10b.html (Hämtad 2017-06-02).
41
Warden III. (1995). “The Enemy as a System”, sid. 10.
42
Ibid., sid. 11.
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Systemförutsättningar
Består av en stats, eller ett annat systems, förutsättningar nödvändiga för att fungera. Vitala
inbegripande delar är elektricitet, mat, olja och pengar. En stor påverkan mot exempelvis
elektriciteten som resulterar i en kollaps av denna ring innebär dock inte att staten slutar fungera
direkt. Det är snarare en tidsaspekt, där systemet måste förändras dramatiskt för att inte gå
under. Delarna i denna ring av systemet är förhållandevis få och delsystem som kraftförsörjning
och oljeraffinaderier är ofta ömtåliga.43

Infrastruktur
Vägar, flygplatser, tågförbindelser och fabriker utgör en stats infrastruktur. Kortfattat dess
produktions- och logistikkedja för civilt och militärt gods och personal. Warden menar att det
är nödvändigt för alla system att kunna flytta material, tjänster och information från en punkt
till en annan och om denna förflyttning blir omöjlig sjunker systemets energi och förmåga att
försvara sig mot en motståndares påtryckningar.44

Population
Befolkningen utgör till antalet väldigt många mål och är således svår att attackera direkt både
på grund av militära, praktiska skäl men även utifrån ett folkrättsligt perspektiv. Warden menar
dock att det är någonting som bör tas i beaktning då en motståndare inte nödvändigtvis hålls
tillbaka av moraliska och juridiska berättiganden.45

Försvarsmekanism
Består av statens försvarsförmågor; stridskrafter, polismyndighet och brandkår. Bör om möjligt
undvikas att attackeras direkt då det är fruktlöst att hantera motståndarens militära styrkor om
det finns strategi eller teknologi för att kringgå dem antingen i defensivt eller offensivt
agerande. Den är dessutom bestående av delar som är skapade för att just motstå attacker. Den
yttre ringen bör därför ses som ”means to an end” enligt Warden och inte ett mål i sig.46

Warden III. (1995). “The Enemy as a System”, sid. 11.
Ibid., sid. 12.
45
Ibid.
46
Ibid., sid. 13.
43
44
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2.2.2 Parallell attack (Parallel attack)
I det sista stycket i sin artikel förklarar Warden att det föredragna tillvägagångssättet är parallell
attack – såvida det inte finns någon särskild anledning till att förlänga kriget.47 Han menar att
det mesta av människans tänkande när det kommer till krig är baserat på serieeffekter, som ebb
och flod, ett drag och sedan ett motdrag. I takt med en utvecklad teknologi har kapaciteten för
simultana attacker möjliggjorts, vilket gör ovanstående tänkande föråldrat.
En parallell attack innebär att flera mål attackeras samtidigt, gärna i flera olika av de strategiska
ringarna för att uppnå högre effekt.48

Sammanfattning av teori
Warden menar att det är av yttersta vikt att komma ihåg att alla handlingar är riktade mot
ledningen eller mot motståndarens system som helhet. En attack mot industrin eller
infrastrukturen är således inte initierad primärt för dess potentiella effekter mot militära styrkor.
Istället genomförs den för sin direkta effekt på motståndarsystemet. Med detta innefattas
effekter på ledare och befälhavare som måste bedöma kostnader för återuppbyggnad av
förstörda delar, statens ekonomiska position efter ett krig, den interna politiska effekten för
deras egen överlevnad och huruvida kostnaderna väger upp mot den potentiella nyttan med att
fortsätta kriget.49
2.3 Kritik mot teori
Robert Pape anser att det råder brister på Wardens teori och syn på strategisk luftmakt.50 Pape
menar att om de som förespråkar strategisk bombning har rätt, däribland Warden, skulle kriget
kunna vinnas genom attacker mot endast några få huvudmål. Detta hade inte krävt speciellt
mycket luftmakt och inga markstyrkor alls, vilket Pape anser låter för bra för att vara sant. Pape
menar att USA både enkelt och billigt skulle kontrollera världen om de moderna förespråkarna
för strategisk bombning haft rätt. Behovet av allierade hade inte varit lika stort då baser
utomlands för varken markstyrkor eller flygplan för taktiskt nyttjande av luftmakt inte ansetts
nödvändigt.51

Warden III. (1995). “The Enemy as a System”, sid. 16.
Ibid.
49
Ibid., sid. 13.
50
Pape, R. A. (1997). “The limits of precision‐guided air power”, Security Studies, vol 7:2, 93-114.
51
Ibid., sid. 93f.
47
48
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Pape skriver också att för att kunna slå mot den innersta ringen, ledningsfunktionen, vilket han
benämner som dekapitation av motståndaren, måste underrättelseinhämtningen vara mycket
pålitlig.52

Ledningen hos en motståndare, menar Pape, försöker troligtvis också göra allt för att undgå att
bli upptäckta, vilket ytterligare försvårar denna identifieringsprocess.
Även om betydelsefulla ledare slås ut och deras kommunikationsnät blir skadat, är det otroligt
svårt att förutspå både om och hur militära effekter leder till förändringar i en motståndares
regim och politiska ställningstaganden. Pape menar således att det är både svårt och ineffektivt
att attackera motståndarens innersta ring. 53

Warden bemöter denna kritik i en artikel där han menar att Papes framställning av hans teori är
felaktig. Warden menar att krigshandlingar idag fokuserar på funktioner och lyckas när dessa
funktioner fördröjs eller upphör. Han anser att ett misslyckande till att förstå skiftet från det
fysiska till funktionen förvränger analyser och har lett exempelvis Pape till felaktiga slutsatser.54
Warden kritiserar också Pape för att enbart ha refererat till en av hans artiklar och
argumentationen baseras uteslutande på de utlåtanden från Warden som styrker Papes
resonemang.55

Vidare menar Warden att hans femringsmodell kan anpassas för att stämma in på andra system
med bättre detaljrikedom. Hans teori om motståndaren som ett system är generell och kan
således ses som en teori som bör utvecklas och anpassas för att få en högre träffsäkerhet på
andra system. Då syftet med studien var att pröva Wardens originalteori har däremot ingen
sådan justering gjorts, vilket diskuteras utförligare i avslutande kapitlet av uppsatsen.

Pape. (1997). “The limits of precision-guided air power”, sid. 106.
Ibid.
54
Warden III, J. A. (1997). “Success in modern war: A response to Robert Pape's bombing to win”, Security
Studies, vol. 7:2, 172-190, sid. 179.
55
Ibid., sid. 185.
52
53
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2.4 Motivering till val av teori
Warden hävdar i sin artikel att systemtänket och hans framtagna femringsmodell beskriver de
flesta system med godtagbar precision.56 Teorin är vida omtalad och prövad i flertalet
undersökningar inom luftmakt men någonting den inte lika ofta prövas mot är andra arenor,
minst av alla cyberarenan. Vilket däremot förefaller naturligt eftersom Warden skapade och
anpassade teorin för just luftmakten. Däremot hävdar Warden att den kan appliceras på i princip
alla system vilket gör den till en intressant teori att studera närmare och pröva på fallet Stuxnet
i den ”nya” arenan cyberrymden.

56

Warden III. (1995). “The Enemy as a System”, sid. 5.
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3. Metod
Detta kapitel inleds med en beskrivning av uppsatsens forskningsdesign. Därefter presenteras
och motiveras fallstudien av Stuxnet. Vidare redogörs och motiveras den valda metoden för
datainsamling och analys. Detta följs av en materialdiskussion och avslutningsvis presenteras
en operationalisering.
3.1 Forskningsdesign och fallstudien
Uppsatsens forskningsdesign är en teoriprövande undersökning genomförd som en fallstudie.
Fallstudien är en forskningsstrategi som tillåter forskaren att undersöka det valda fallet på
djupet. Tillvägagångssättet är också lämpligt för att pröva teorier, vilket studien syftar till.57
Det övergripande kännetecknet för fallstudien är dess inriktning på bara en eller ett litet antal
undersökningsenheter. Martyn Denscombe beskriver detta som att ”sökarljuset är mycket snävt
fokuserat.”58 Vid en fallstudie kan syftet sägas vara att belysa någonting generellt genom att
titta på någonting specifikt. Fallstudien har enligt Denscombe också kommit att förknippas mer
med kvalitativ forskning än kvantitativ när det kommer till praktiken.59

Vidare är det fall som utgör forskningens utgångspunkt oftast någonting som redan existerar,
det är inte en konstgjord miljö tillverkad för forskning. Det studeras så som det är i sin naturliga
miljö och fortsätter att existera även efter det att undersökningen avslutats.60

Fallstudien är, som nämnts ovan, lämplig för att testa teorier. Genom en deduktiv logik
undersöks då huruvida en viss teori kan ha en förmåga att förutsäga verkligheten. Denna uppsats
inriktning var teoristyrd och fallstudien nyttjades som ett ”experiment”, vilket Denscombe
beskriver som ”en provbädd för att experimentera med förändringar i olika faktorer”.61
Syftet med fallstudien var därav att pröva hur Wardens teori kan tänkas överföras till de
särskilda omständigheter som rådde i fallet Stuxnet.62

Fallstudiers bristande generaliserbarhet är en vanligt förekommande kritik. En studies
generaliserbarhet baseras på i hur hög grad resultaten är överförbara till andra kontexter.

57

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken. Uppl. 3:2 (Lund: Studentlitteratur AB), sid. 95.
Ibid., sid.92.
59
Ibid., sid. 91.
60
Ibid., sid. 94.
61
Ibid., sid. 95.
62
Ibid.
58
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En fallstudie bör inte ses som en ”tårtbit” med avsikt att avslöja hela tårtans innehåll, menar
Denscombe. Fallstudier handlar istället om att analysera en situation för att komma fram till
begrepp eller påståenden som kan förklara vad som händer i den undersökta specifika
kontexten.63

Det går således inte att betrakta de fynd som fallstudien genererar som slutgiltiga eller absoluta.
Istället bör fynden ses som en del av en fortlöpande process. Resultaten av en fallstudie skall
alltid kontrolleras vad gäller precision och träffsäkerhet efter genomförande. Av betydelse är
också att dessa resultat sedan byggs på med nya insikter och fynd från efterkommande
forskning. Detta möjliggör ett förfinande och vidareutvecklande av de idéer och teorier som
den tidigare forskningen prövat – någonting som fallstudiekritiska forskare ibland förbiser.64

Motivering till fallstudie som design
Motivering till just en enfallstudie som forskningsdesign baseras på det faktum att Stuxnet är
det första bekräftade fallet där en cyberattack resulterat i fysiska skador.65
Fallstudien förefaller enligt ovan även vara ett lämpligt tillvägagångssätt för att pröva teorier,
vilket är denna studiens mål.66

Vid datainsamlingsarbetet för en fallstudie främjas även nyttjandet av flera olika empiriska
källor vilket redogörs utförligare i avsnitt 3.2 Metod för datainsamling nedan. Detta för att
möjliggöra en noggrannare undersökning och analysering genom ett flertal datakällor.67

Motivering till val av Stuxnet
Vid en teoriprövande fallstudie står den valda teorin i centrum och det blir studiens fall som
måste motiveras och väljas omsorgsfullt.68 Valet av Stuxnet som fall baserades på den logiska
grunden att fallet är avvikande och på ett sätt unikt. Enligt tidigare direktören för Central
Intelligence Agency (CIA) var Stuxnet ”the first attack of a major nature in which a cyberattack

63

Denscombe. (2016). Forskningshandboken, sid. 100.
Ibid., sid. 100f.
65
Collins, S. & McCombie, S. (2012). “Stuxnet: the emergence of a new cyber weapon and its implications”,
Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, vol. 7:1, 80-91, sid. 87.
66
Denscombe. (2016). Forskningshandboken, sid. 95.
67
Ibid., sid. 103.
68
Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (2010). Metodpraktikan: konsten att studera
samhälle, individ och marknad. 3. uppl. (Vällingby: Norstedts Juridik AB), sid. 41.
64
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was used to effect physical destruction.”69 Stuxnet utgör en slags kontrast till ”normen” av
områden och arenor där krigsvetenskapliga teorier i regel studeras och prövas – i cyberrymden
istället för i luften, på marken eller till sjöss.

Utifrån en teoriprövande aspekt kan också Stuxnets, och andra cyberfalls, nyttjande av tidigare
teorier som grund anses lysa med sin frånvaro. Författaren konstaterar att tidigare forskning
angående prövning av Wardens teori i cyberrymden – specifikt Stuxnet – inte återfunnits vilket
motiverar valet av Stuxnet.

Som nämnts under 1.3 Problemformulering syfte och frågeställning har cyberrymden och
krigföring inom denna domän blivit högaktuellt de senaste åren, såväl internationellt som inom
den svenska debatten. Stuxnet väckte stor uppmärksamhet när det blev vida känt för
allmänheten. Idag ger en Google-sökning på ordet ”stuxnet” cirka 1 380 000 resultat, vilket till
viss mån indikerar omfattningen och spridningen.70 Svenska Dagbladet skrev år 2010 att
Stuxnet kan komma få lika revolutionerande genomslag som attentatet den 11 september eller
atombomben.71

Uppståndelser som dessa tenderar vara av ett stort allmänintresse och forskningen kan således
nå ut till en bredare publik, vilket också kan stärka motiveringen. Denscombe skriver att vissa
experter hävdar att val av fall baserat på hur intressant ämnet är kan vara en tillräcklig
motivering i sig.72 Uppsatsförfattaren ser dock inte resonemanget som en tillräckligt stark
motivering utan enbart som ett komplement till ovanstående motiveringar.

New York Times, ”Obama Ordered wave of cyberattacks against Iran”, David E. Sanger, publicerad 2012-0601. http://www.nytimes.com/2012/06/01/world/middleeast/obama-ordered-wave-of-cyberattacks-againstiran.html (Hämtad 2017-05-09).
70
Google-sökning för ordet ”stuxnet”, 2017-05-17 kl. 17:45 https://www.google.se/search?hl=sv&as_q=stuxnet.
71
Svenska Dagbladet, ”Stuxnet – datasystemens atombomb”, Stockholm TT, publicerad 2010-10-30,
https://www.svd.se/stuxnet-datasystemens-atombomb (Hämtad 2017-05-17).
72
Denscombe. (2016). Forskningshandboken, sid. 98.
69
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3.2 Metod för datainsamling
Uppsatsens metod för datainsamling var en kvalitativ textanalys. Kvalitativa ansatser lämpar
sig bra då empirin är begränsad och området inte är utforskat tidigare i vidare utsträckning.73
Esaiasson et al förklarar att det finns en ”hantverksaspekt” av att nyttja kvalitativ textanalys
som metod, detta hantverk är oberoende den teoretiska överbyggnad som undersökningen
valt.74 Detta betyder att läsaren behöver tolka texterna, vilket enkelt uttryckt innebär att läsaren
skall förstå vad en specifik text säger i förhållande till frågan som ställs. Denna tolkning är
någonting oundvikligt och naturligt men som förknippas med vissa risker.

Med det sagt kommer självfallet inte teorin att uteslutas, då undersökningen är en teoriprövande
fallstudie. Istället kommer uppsatsen att nyttja de teoretiska frågeställningar som synliggörs i
nedanstående operationalisering (se 3.4 Operationalisering) för att med noggrann läsning
utröna huruvida de återfinns i fallet Stuxnet. Metoden är en typ av dokumentär forskning, vilket
innebär att undersökningsmaterialet består av just dokument. Dokument kan förekomma som
skriven text (böcker och artiklar), digital kommunikation (webbplatser, bloggar) eller som
visuella källor (video och bilder).75

Motivering till val av metod baseras på att majoriteten av tillgänglig data återfinns i just
dokumentform. Ytterligare ett skäl är att Wardens teori kopplat mot just detta fall blir svårt att
mäta i andra mer kvantitativa metoder där vanligtvis antal flyganfall, släppta bomber, eller
nedskjutna flygplan räknas och sammanställs. Stuxnet var ett relativt invecklat och komplext
fall där sådana mätmetoder troligtvis inte hade varit lika fruktsamma som en kvalitativ analys.
Kritiken mot en kvalitativ textanalys – och egentligen de flesta kvalitativa metoderna – är
bristande objektivitet. En kvalitativ textanalys som genomfördes i denna uppsats medför alltid
en viss subjektivitet kopplat till författarens förförståelse, tolkning och personliga egenskaper.

73

Johannessen, A. & Tufte, P. A. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, uppl. 1:3, (Malmö: Liber
AB), sid. 77.
74
Esaiasson et al. (2010). Metodpraktikan, sid. 241.
75
Denscombe. (2016). Forskningshandboken, sid. 319.
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3.3 Materialdiskussion
Inledningsvis presenteras det valda undersökningsmaterialet i tabellform. Därefter diskuteras
materialet utifrån källkritiska aspekter.
Tabell 1. Presentation av undersökningsmaterial.
Titel
Countdown to Zero Day: Stuxnet
and the Launch of the World’s
First Digital Weapon

Författare
Kim Zetter

Karaktäristik
Bok, (2014), 433 sidor.

Stuxnet and the Future of Cyber
War

James P. Farwell & Rafal
Rohozinski

Vetenskaplig artikel,
(2011), 18 sidor.

Stuxnet: the emergence of a new
cyber weapon and its
implications

Sean Collins & Stephen
McCombie

Vetenskaplig artikel,
(2012), 11 sidor.

W32. Stuxnet Dossier

Nicholas Falliere, Liam O.
Murchu & Eric Chien
David Albright, Paul Brannan
& Christina Walrond

Rapport, (2011), 68 sidor.

David Albright, Paul Brannan
& Christina Walrond

Rapport, (2011), 12 sidor.

Did Stuxnet Take Out 1,000
Centrifuges at the Natanz
Enrichment Plant?
Stuxnet Malware and Natanz:
Update of ISIS December 22,
2010 Report

Rapport, (2010), 10 sidor.

Kim Zetters bok Countdown to Zero Day: Stuxnet and the Launch of the World’s First Digital
Weapon är en sammanställd redogörelse över Stuxnet, dess skapelse, händelseförlopp och
effekter. Författaren till boken är journalist och skribent inom cyberbrottslighet och
säkerhetsfrågor för tidningen Wired. Zetter var en av de första att skriva om Stuxnet när det
uppmärksammades och har sedan dess följt med i utvecklingen.
Boken är ämnad för en bred publik och stilen är således skönlitterärt utformad men med
vetenskapliga egenskaper då återkommande referenser till rapporter, vetenskapliga artiklar och
intervjuer görs. Den tydligaste svagheten med boken utifrån källkritiska aspekter är den fakta
som baseras på intervjuer då läsaren bara får en återberättelse av utvalda delar av intervjuer
utan en transkribering eller tillgång till ljudinspelning. Utöver det är fakta som presenteras
refererad till artiklar och hemsidor som själva kunde granskas och bedömas utav läsaren.

Utöver ovanstående bok användes två vetenskapliga artiklar om Stuxnet. Dessa valdes ut då de
presenterar fallet ur en mer vetenskaplig aspekt och belyser Stuxnet kopplat till krigföring.
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Rapporter som nyttjades kommer dels från det säkerhetsföretag (Symantec) som avkodade
Stuxnet och den icke vinstdrivande organisationen Institute for Science and International
Security (ISIS) som övervakar och rapporterar om kärnkraftsaktiviteter världen över.

Samtliga nyttjade källor har bedömts utifrån källkritiska aspekter vad gäller äkthet, oberoende,
samtidighet och tendens. När äktheten bedöms granskas källmaterialet utifrån huruvida det
faktiskt är vad det utger sig för att vara och inte förfalskats. De övriga kriterierna berör istället
innehållet i dokumentet. En källas grad av oberoende baseras på i vilken omfattning källan kan
bekräftas av andra. Samtidighet studeras utifrån en tidsaspekt då tiden mellan en händelse och
dess nedtecknande kan påverka sanningshalten. En källa som är tendensiös innebär att skaparen
haft ett intresse att avsiktligt vinkla delar av informationen i syfte att gagna sig själv eller en
den sida personen står på.76

Kopplat till de källkritiska aspekterna bedöms tendenskriteriet vara den största utmaningen i
studiens material. Baserat på källornas härkomst inneligger en risk att de är västerländskt
tendensiösa eller utelämnar vissa händelser i syfte att gynna det västerländska perspektivet.

Samtidighet bedöms som undersökningens minst utmanande källkritiska aspekt, då studiens
valda fall inträffade nyligen och samtliga källor är publicerade i en direkt närtid.
Kriterierna för äkthet och oberoende bemöttes genom ett nyttjande av datatriangulering vid
analysering, vilket innebär användning av kontrasterande informationskällor.77 Informationen
som presenterades i materialet uppsöktes således även i annan empiri. En triangulering av
inhämtade data medför därför en reducering av bias och förstärker undersökningens
reliabilitet.78

76

Esaiasson et al. (2010). Metodpraktikan. sid. 321ff.
Denscombe. (2016). Forskningshandboken, sid. 222, 348.
78
Jensen, T. & Sandström, J. (2016). Fallstudier. (Lund: Studentlitteratur AB), sid. 59
77
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3.4 Operationalisering
En studies operationalisering syftar till att göra forskningsfrågan undersökningsbar, detta
möjliggjordes genom att ge den teoretiska definitionen operationella indikatorer.79
Operationaliseringen grundades ur Wardens teori motståndaren som ett system, specifikt
femringsmodellen och parallella attacker. Dessa operationaliserades för att kunna undersökas
utifrån cyberrymdens perspektiv, vilket var fallets kontext. Varje rings innebörd och
komponenter redogjordes för att sedan ge exempel på hur påverkan kan uppnås genom olika
angrepp i cyberrymden. Detta avsnitt avslutas med en tabell över de operationella indikatorer
som valdes ut för att genomgå analysen (se Tabell 2. Analysverktyg).

I syfte att kunna identifiera Wardens teori i cyberkontexten Stuxnet så togs vissa exempel på
påverkan i en cybermiljö fram, med förankring i Wardens teori. Denna operationalisering kan
till viss del betraktas som en subjektiv tolkning av Wardens modell men diskuteras djupare
under 5.4 Forskningsetiska överväganden. Vad de framtagna exemplen däremot möjliggjorde
var ett perspektiv på en ny arena utifrån en befintlig teori.

Femringsmodellen
Varje ring består av olika tyngdpunkter som blir mer kritiska, och färre i antal, ju centralare de
befinner sig i modellen.80 Nedan förklaras varje ring för sig med exempel på metoder för
påverkan genom cyberrymden.

Ledning: de personer och organ inom en stat som styr och påverkar beslutsfattning, kan brytas
ned i tyngdpunkterna kommunikation och säkerhet. Anses vara den mest betydande delen och
i vilken ett avgörande för kriget enklast kan nås. I vissa lägen kan den dock inte angripas direkt.
Den kan istället då påverkas indirekt genom attacker mot andra ringar (gärna parallellt).81
Exempel på påverkan: En cyberattack som resulterar i att ledningens beslutsfattning försenas
eller förändras genom angrepp mot ledningens kommunikationssystem direkt eller övriga
tyngdpunkter som tvingar ledningen att fatta beslut för att lösa uppkomna problem.

79

Johannessen & Tufte. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, sid. 44f.
Warden III, (1995). “The Enemy as a System”, sid. 13f.
81
Ibid., sid. 11.
80
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Systemförutsättningar: Utgörs av en stats förutsättningar för att fungera, symboliseras av dess
behov av energi (el, olja, mat och pengar).
Exempel på påverkan: cyberangrepp som påverkar en stats ekonomiska möjligheter genom att
infiltrera banker eller genom ett angrepp mot statens stamnät för elkraft påverka dess nationella
elförsörjning.

Infrastruktur: Innebär en stats logistiska sammansättning där nödvändig produktion och
transporter sker.
Utgörs av vägar, kommunala förbindelser och fabriker.
Exempel på påverkan: ett cyberangrepp mot nätverk som påverkar tåg- och tunnelbanetrafik
eller en cyberattack som påverkar fabrikers produktionsmöjligheter genom infiltration och
skadegörelse av materiel.

Befolkning: En stats population av människor, kan påverkas både fysiskt och psykiskt.
Exempel på påverkan: skadlig datakod som påverkar civilbefolkningens digitala
kommunikationsmedel (datorer, mobiltelefoner) eller cyberattacker mot webbplatser som
nyttjas av civilbefolkningen i syfte att sprida falsk information eller försvåra människors
kommunikation via Internet.

Försvarsmekanism: En stats totalförsvar, inkluderat dess militära styrkor.
Exempel på påverkan: ett cyberangrepp mot ovanstående myndigheters webbplatser och
kommunikationsportaler eller en cyberattack som försvagar en stats offensiva förmåga genom
att påverka processer som leder till införskaffande av materiel och vapen.

Parallell attack
Det viktigaste kravet vid en strategisk attack är att förstå motståndarsystemet. När detta är
förstått blir nästa utmaning att begripa hur det skall reduceras till önskvärd nivå eller helt
paralyseras om nödvändigt.82
En parallell attack är enligt Warden normalt sett eftersträvansvärd och innebär att flera
strategiska tyngdpunkter inom olika ringar angrips simultant.83

82
83

Warden III. (1995). “The Enemy as a System”, sid. 16.
Ibid., sid. 16.
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Tekniken har möjliggjort nästintill simultana attacker på varje sårbarhet hos en motståndare –
både på strategisk och operativ nivå. Stuxnet är ett exempel på ett ytterst teknologiskt angrepp.
Då exempelvis innersta ringen, ledningen, inte kan angripas direkt blir det en fråga om hur
tillräckligt indirekt press kan appliceras för att ledningsfunktionen skall inse att fortsatt
agerande är omöjligt eller att systemet är så fysiskt nedsatt att möjligheten till en fortsättning
av striden inte finns.84
Exempel på genomförande av parallell attack: Ett cyberangrepp som genom direkta eller
indirekta metoder drabbar flera av motståndarens strategiska ringar och tyngdpunkter.
Exempelvis en skadlig kod som planteras i en fabrik, sprider sig vidare till civilbefolkningens
datorer och tvingar ledningen till en beslutsfattning för agerande såsom motåtgärder.

Tabell 2. Analysverktyg.
Teoretiska begrepp

Indikatorer i cyberattacken Stuxnet

Ledning

Påverkades ledningen genom cyberangrepp mot
ledningen direkt eller indirekt genom att kräva
tid för beslutsfattning till identifierade problem?

Systemförutsättningar

Påverkades elförsörjningen eller övriga
systemförutsättningar genom cyberangrepp?

Infrastruktur

Påverkades kommunala förbindelser eller
fabrikers produktionsmöjligheter genom
cyberangrepp?

Befolkning

Påverkades befolkningens
kommunikationsmöjligheter eller privat
informationsteknologi (exempelvis datorer)
genom cyberangrepp?

Försvarsmekanism

Påverkades statens försvarsförmåga genom
cyberangrepp?

Parallell attack

Påverkades flera av ovanstående ringar
samtidigt, direkt eller indirekt?

84

Warden III. (1995). “The Enemy as a System”, sid. 11.
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4. Analys
Inledningsvis presenteras bakgrunden till cyberattacken följt av en sammanfattande
beskrivning över vad Stuxnet egentligen var. Detta anses nödvändigt då fallet är tämligen
komplicerat och ger läsaren en ökad förståelse för kontexten, vilket även underlättar
bedömningen av resultatens överförbarhet.85 Därefter redogörs analysen varje del för sig och
avslutningsvis sammanställs undersökningens resultat.
4.1 Bakgrund till Stuxnet
Världens kanske mest debatterade säkerhetspolitiska frågor berör tillverkning och spridning av
kärnvapen. FN etablerade år 1968 det så kallade icke-spridningsavtalet (eng. non-proliferation
treaty) för att minska och kontrollera denna växande oro.86 Länder som signerat avtalet tvingas
överge eventuella kärnvapenprogram och istället dela kunskap om kärnkraft och forskning för
civilt bruk. Israel och USA har dock, tillsammans med flertalet västerländska stater, misstänkt
att Iran har återinfört sitt kärnvapenprogram och eftersträvat kärnvapenmöjligheter ända sedan
1980-talet. Detta påstående har vid upprepade tillfällen förnekats av iranska befattningshavare
som insisterar att forskningen enbart syftar till att förbättra det civila, icke-militära bruket.87

International Atomic Energy Agency (IAEA) ansvarar under FN för att se till att signerade
stater efterlever icke-spridningsavtalet, påbörjade år 2002 en utredning som klargjorde att två
faciliteter hade byggts utan varken deras godkännande eller vetskap. En av dessa var
uranberikningsfaciliteten i Natanz, vilket resulterade i sanktioner.88

Andra medel som förhindrade Irans kärnvapenkapacitet var nu välkomnade av de nationer som
uttryckte en oro över framtiden.89

85

Denscombe. (2016). Forskningshandboken, sid. 101f.
United Nations Office For Disarmament Affairs, “Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
(NPT)”, https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/ (Hämtad 2017-05-21).
87
Bahgat, G. (2006). Nuclear Proliferation: The Islamic Republic of Iran, Iranian Studies, 39:3, September
2006. 307-327, sid. 307.
88
Squassoni, S. (2006). Iran´s nuclear Program: Recent Developments, (Washington DC: Congressional
Research Service). sid. 2.
89
Zetter. (2014). Countdown to Zero Day, sid. 366.
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4.2 Stuxnet
24 juni 2010 upptäcktes en skadlig kod av ett vitryskt antivirusföretag efter de fått in rapporter
från en iransk återförsäljare att en privatkund i Iran hade fått sin dator infekterad.90 De insåg
tidigt att det var en ovanligt stor fil med en komplex struktur, varvid de initierade en
världsomfattande varning för att kunna identifiera och spåra datormasken.91
Filen bestod av tiotusentals rader av kod, ungefär 20 gånger större än en ”vanlig” skadlig kod,
och var extremt välgjord. Vanligtvis innehåller skadlig kod buggar men Stuxnet var nästintill
felfri och tidskrävande att analysera. Detta resulterade i misstankar om att det var en statlig
aktör med stora resurser som låg bakom skapandet. 92

En utförlig beskrivning av teknikaliteter vad beträffar Stuxnet redovisas inte då det hade krävts
ett antal sidor med förklaringar för att förstå fullständigt. Det förefaller dock inte av betydande
relevans för att kunna förstå attacken i sin helhet, varför det utelämnats.

I grund och botten var Stuxnet en skadlig kod konstruerad för att förstöra de centrifuger som
användes i Irans kärnvapenprogram. Detta gjordes via SCADA93-system, vilket är ett
datorbaserat system för övervakning och styrning av fysiska processer. 94 Det specifika målet
inom SCADA systemet var dess Programmable Logic Controllers (PLC), vilket är små datorer
som kontrollerar funktioner som utförs av elektronisk hårdvara såsom brytare, reläer och
tidsräknare. Den särskilda PLC som Stuxnet sökte efter var den som kontrollerade centrifugerna
som Iran nyttjade för uranutvinning.95
När Stuxnet identifierat det utvalda målet justerades centrifugernas hastighetsfrekvens vilket
resulterade i skador på centrifugerna – som i förlängningen behövde bytas ut. Stuxnet
manipulerade signalerna till datorerna för att dölja vad som pågick i syfte att kunna agera dolt
under en längre tid och försvårade arbetet för personalen som övervakade processerna.96

90

Zetter. (2014). Countdown to Zero Day, sid. 5ff.
Collins & McCombie. (2012). “Stuxnet: the emergence of a new cyber weapon and its implications”, sid. 84.
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Falliere et al (2011). W.32 Stuxnet dossier, sid. 55.
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SCADA=Supervisory Control And Data Acquisition.
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Wilson, C. (2012). ”Industrial And Scada Systems May Be Increasingly Targeted For Cyberattack”,
University of Maryland University College, 22 Dec 2012, http://www.pesolutions-it.com/wpcontent/uploads/2014/10/SCADA-Vulnerabilities.pdf (Hämtad 2017-05-18).
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4.3 Analys
Nedan följer analysen av respektive ring ur Wardens femringsmodell inifrån och ut för att
därefter analysera fallet utifrån Wardens tankar om parallell attack. Slutligen presenteras
resultatet av analysen där Tabell 2 sammanställer svaren på indikatorerna ur avsnittet 3.4
Operationalisering.
4.3.1 Ledning
Att mäta hur stor effekt cyberattacken haft på iranska beslutsfattningen har visat sig vara
problematiskt då den iranska ledningen förringar Stuxnets betydelse och påverkan samtidigt
som den amerikansk-israeliska sidan hävdar att skadan bidrog till stora motgångar för Irans
kärnvapenprogram.97 Den amerikansk-israeliska sidan hävdar att Stuxnets påverkan var
omfattande och Iran menar istället att cyberattacken togs omhand snabbt och inte heller
resulterade i några vidare efterföljder.98
Stuxnet var en skadlig kod som inte var direkt riktad mot iranska ledningen. Däremot har dess
effekter resulterat i ett beslutsfattande som krävt både tid och resurser för den iranska regimen.

Oavsett om Iran hade dolda planer för ett kärnvapenprogram eller om faciliteten i Natanz bara
berikade uran i ett fredligt syfte så var denna verksamhet viktig för den iranska ledningen.
Antingen intressant för ledningen i ett fredligt forskningssyfte eller då ett eventuellt
kärnvapenprogram skulle medföra en uppgradering av landets säkerhetspolitiska ställning.

Albright, Brannan och Walrond skriver i sin rapport att effekter som inte var direkt skadliga
eller mätbara kan tänkas vara sådana mot just ledningen. Oavsett hur lång tid det tog för Iran
att upptäcka att Natanz hade blivit infekterat så var det en tid av osäkerhet och ifrågasättande
av deras egna kvalitetskontroller. Ett fel av denna magnitud var en utmaning för programmets
ledning då tid gick till att försöka förstå och lösa felet istället för att bekymra sig om Stuxnets
följdeffekter. När de väl insett att det var en skadlig datakod som låg bakom skadan blev det
även en fråga om sekretess och integritet då värdefull information riskerade att spridas till
främmande part.99 Ovanstående konsekvenser blir således svåra att mäta i siffror eller
tidsåtgång men faktumet att Stuxnet – i större eller mindre – utsträckning påverkade iranska
ledningen indirekt kan enligt denna analys bekräftas.
Farwell & Rohozinski. (2011). “Stuxnet and the Future of Cyber War”, sid. 29
Ibid.
99
Albright, D., Brannan, P. & Walrond, C. (2011). Stuxnet Malware and Natanz: Update of ISIS December 22,
2010 Report. Institute for Science and International Security, 15 februari 2011, sid. 4.
97
98
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4.3.2 Systemförutsättningar
Det finns inga fastslagna siffror på hur stor skada Stuxnet genererade på det ekonomiska planet.
Vad som visats tydligt genom analysen är dock att en begränsad och lokal ekonomisk skada
skedde då centrifuger på Natanz togs ur drift och tvingades bytas ut.100 Denna aspekt är däremot
inte av den omfattning att den påverkade hela landets och befolkningens ekonomi utan främst
faciliteten i Natanz, således behandlas den under tredje ringen, infrastruktur, nedan. Utöver den
ekonomiska aspekten upptäcktes ingen påverkan på andra delar av Irans systemförutsättningar,
varken elektricitet, olja eller mat.
4.3.3 Infrastruktur
Uranberikningsanläggningen i Natanz var det enda målet i Wardens femringsmodell som
drabbades direkt genom Stuxnet.

Warden menar att infrastrukturen kan vara effektiv att slå mot men trycker också på att antalet
mål på den infrastrukturella nivån är högre än de centralare ringarna; systemförutsättningar och
ledning. Således är redundansen högre och det krävs mer ansträngning för att skadan mot
infrastrukturen skall ge effekt på hela systemet.101

Infrastrukturen för hela Iran som stat och system tycks inte påverkats i vidare utsträckning men
påverkan på anläggningen i Natanz var av omfattande natur. Stuxnet är enligt vissa rapporter
ansvarig för nedmontering av 1000 centrifuger.102 Andra experter hävdar att siffran är ännu
högre, Ola Heinonen bedömer att uppemot 2000 centrifuger togs ur drift på grund av Stuxnet.103
Totala antalet centrifuger installerade på Natanz är cirka 9000. Av dessa togs 1000 ur drift på
grund av normalt slitage, vilket är cirka 10% för den typ av centrifuger som Natanz nyttjar.104
År 2008 bedömde IAEA att Irans totala kapacitet för centrifuger var 10 000 stycken.105
Priset för komplicerade centrifuger av detta slag är naturligtvis inte låg. Vad som dock är av
större betydelse är att Iran redan hade en begränsad möjlighet till framställning av nya på grund
av materialbrist i kombination med sanktioner mot landet.

100

Albright, D., Brannan, P. & Walrond C. (2010). Did Stuxnet Take Out 1,000 Centrifuges at the Natanz
Enrichment Plant?, Institute for Science and International Security, 22 december 2010, sid. 1, 6.
101
Warden III. (1995). “The Enemy as a System”, sid. 12.
102
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Ibid., sid. 363.
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Med hänsyn till ovanstående siffror får således skadan som orsakades av Stuxnet en mer
betydande roll, om Irans förmåga reducerades med uppemot 20% krävdes stora ekonomiska
och materiella resurser för att återta ursprunglig förmåga.

Ett år efter attacken, 2011, krävdes det 5 860 centrifuger för att producera samma mängd
berikad gas som det år 2010 bara behövdes 4 820 stycken, vilket bedöms som en kvarhängande
effekt av Stuxnets sabotage.106

Utöver den materiella skadan på centrifuger påverkades också datorsystemen på Natanz.
Övervakning av verksamheten försvårades då Stuxnet agerade i det dolda och programmerades
för att förvränga signalerna på ett sådant vis att ingenting verkade vara fel i systemet för
människan som övervakade processerna.107
Warden skriver om betydelsen för kommunikation inom ledningen för att kunna fatta beslut
och menar också att varje system består av delsystem.108 På liknande vis kan Stuxnet ses som
en attack mot det infrastrukturella målet Natanz men också som en attack mot deras delsystem
ledning, då identifiering av koden var svår och information hann samlas in före det att Stuxnet
upptäcktes. Även det interna beslutsfattandet påverkades således inom den fjärde ringen
infrastruktur, på anläggningen i Natanz.
4.3.4 Befolkning
Befolkningen är enligt Warden en av de ringar som är svårast att attackera direkt och även en
av de tyngdpunkter som är svår att mäta effekten av ett angrepp på. 109 Faktum är att Stuxnet
senare spreds till ett stort antal privatpersoners datorer, även utanför Iran, men då koden riktades
specifikt mot de system som fanns i Natanz var den inaktiv på privata datorer utan att påverka
eller generera någon skada.110

En indirekt konsekvens kan tänkas vara den mediala uppståndelse som Stuxnet orsakade, både
i och utanför Iran. Det genererade högst sannolikt åsikter och tankar hos befolkningen angående
vad som pågick, vem som låg bakom attacken och vad nästa steg kunde tänkas vara – både hos
den iranska och attackerande sidan.
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Utöver ovanstående argument identifierades inga direkta kopplingar mellan Stuxnet och
påverkan på den fjärde ringen; befolkningen.
4.3.5 Försvarsmekanism
Warden syftar i synnerhet på stridskrafter när han talar om den yttersta ringen men skriver också
”Modern technology now, however, makes possible new and politically powerful options that
in fact put fielded forces into the category of means and not ends.”111
Ett sådant ”nytt” och politiskt alternativ kan tänkas vara kärnvapen.

En mängd stater både i Irans närområde och i västvärlden var övertygade om att Iran i det dolda
strävade efter kärnvapen. Utifrån denna aspekt bidrog Stuxnet med en försening till denna
kapacitet.
Återigen delar sig meningarna om hur omfattande förseningen blev.
Israel estimerade år 2003 att Iran skulle nå kärnvapenkapacitet år 2010 men året efter Stuxnet,
2011, senarelades denna tidpunkt till 2015 enligt israeliska underrättelsetjänsten Mossads
avträdande chef, Meir Dagan.112 Säkerhetsexperten som var med och avkodade Stuxnet, Ralph
Langner, hävdar också att Stuxnet var en stor succé och kan ses som ”nearly as effective as a
military strike” men utan de höga risker och kostnader som förknippas med dito.113 Iran själva
hävdar att Stuxnet bara resulterade i smärre komplikationer som togs om hand snabbt.114

Zetter menar att oavsett om effekterna av Stuxnet enligt vissa ses som begränsade var ett av de
största resultaten att cyberattacken lyckades förhindra en konventionell militär attack mot Iran
som annars med hög sannolikhet skett på grund av Irans grannländers ökande oro. Albright
uttrycker detta som ”in the non-proliferation community, Stuxnet is just a welcome
development, it means we won’t have to have a war with Iran.”115

Efter Stuxnet slöts ett historiskt avtal med Iran avseende uranberikningsprogrammet där Irans
förbjöds installera nya centrifuger och minska sin produktion av berikat uran – i utbyte mot att
sanktionerna sänktes.116

Warden. (1995). ”The Enemy as a System”, sid. 13.
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Utöver stävjandet av Irans kärnvapenprogram visade analysen inte att någon påverkan skett på
ytterligare plan i den femte ringen än mot en framtida kärnvapenkapacitet.
4.3.6 Parallell attack
Enligt Warden bör en parallell attack mot ett system alltid eftersträvas för att uppnå högsta
möjliga effekt.117 I fallet Stuxnet är en av begränsningarna dock att det bara rör sig om ett
angrepp. Intressant är dock att studera huruvida parallell attack kan tänkas uppnås indirekt.
Genom att enbart angripa en ring direkt kan ändå påverkan nå utanför denna ring. Stuxnet var
direkt riktad mot ett mål i den tredje ringen i Wardens femringsmodell, infrastruktur. Attacken
resulterade dock i följdeffekter som under tiden för angreppet påverkade även ledningen och
dess beslutsfattning.
I slutändan påverkades också Irans framtida säkerhetspolitiska ställning genom att försena ett
eventuellt kärnvapenprogram.118 Trots olika åsikter om hur omfattande förseningen blev är de
flesta experter överens om att Stuxnet resulterade i en försening.
I det direkta avseendet ”parallell attack” går Wardens teori inte att appliceras på Stuxnet, men
i en indirekt bemärkelse stärker fallet Stuxnet Wardens tankar om att en parallell attack
genererar mer effekt och påverkan på agerandet hos motståndaren som ett system.119

Warden III. (1995). “The Enemy as a System”, sid. 16.
Zetter. (2014). Countdown to Zero Day, sid. 369.
119
Warden III. (1995). ”The Enemy as a System”, sid. 17.
117
118
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4.4 Resultat
Störst direkt påverkan hade Stuxnet på den tredje ringen ur Wardens femringsmodell,
infrastruktur. Utifrån denna spreds effekterna till innersta ringen, ledning, och i slutändan även
till yttersta ringen, försvarsmekanismen, avseende kärnvapenkapacitet.

Analysen tyder således på att ringarna ur Wardens femringsmodell kan överföras till
cyberattacken Stuxnet, även om dess påverkan på Iran som stat inte var av omfattande
utsträckning.

En parallell attack i denna fallstudie av Stuxnet upptäcktes inte i direkt form.
Då det i praktiken endast var en cyberattack kan det uppfattas som självklart eftersom ingen
parallell attack genomfördes och således heller inte identifierades i analysen. Indikatorn för
parallell attack definierades i operationaliseringen däremot som en påverkan antingen direkt
eller indirekt.
Resultatet från analysen tyder på att Wardens begrepp parallell attack kan återfinnas i indirekt
bemärkelse.
It is imperative to remember that all actions are aimed against the mind of the enemy
command or against the enemy system as a whole. 120

Warden menar med ovanstående citat att alla handlingar mot en stat eller ett system bör riktas
mot systemet som helhet och inte mot enskilda delar.
Sett utifrån detta perspektiv har Wardens teori stor förklaringskraft i fallet Stuxnet.
Cyberattacken var varken dödlig eller särskilt aggressiv, vad den däremot gjorde var att den
med sofistikerade och dolda metoder ledde iranska ledningen till en beslutfattningsprocess som
krävde både tid och resurser och resulterade i en påverkan på ”the mind of the enemy”.

120

Warden III. (1995). “The Enemy as a System”, sid. 13.
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Thus, an attack against industry or infrastructure is not primarily conducted because of
the effect it might or might not have on fielded forces. Rather, it is undertaken for its
direct effect on the enemy system, including its effect on national leaders and
commanders who must assess the cost of rebuilding, the effect on the state's economic
position in the postwar period, the internal political effect on their own survival, and
whether the cost is worth the potential gain from continuing the war.121

Cyberattacken ledde inte per definition till att Iran inte längre hade kapacitet till att bli en
kärnvapenstat. Den förhindrade dock med stor sannolikhet en konventionell flygattack mot Iran
som hade lett till större kollaterala skador och köpte värdefull tid till vidare fredliga
förhandlingar.122

121
122
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Nedan presenteras Tabell 3. Resultat av analys som utgår ifrån operationaliseringen tidigare i
arbetet och kompletteras med ett svar på om påverkan skedde mot respektive del.
Tabell 3. Resultat av analys.
Teoretiska begrepp

Indikatorer i cyberrymden

Resultat

Ledning

Påverkades ledningen genom

Ja, indirekt.

cyberangrepp mot ledningen (direkt
eller indirekt) genom att kräva tid för
beslutsfattning till identifierade
problem?
Systemförutsättningar

Påverkades elförsörjningen eller

Nej.

övriga systemförutsättningar genom
cyberangrepp?
Infrastruktur

Befolkning

Påverkades kommunala förbindelser

Ja. Anläggningen i

eller fabrikers produktionsmöjligheter

Natanz påverkades i

genom cyberangrepp?

stor omfattning.

Påverkades befolkningens

Nej. Den spreds men

kommunikationsmöjligheter eller

var inaktiv hos privata

privata informationsteknologi (t. ex.

datorer.

datorer) genom cybermetoder?
Försvarsmekanism

Påverkades totalförsvaret genom

Ja, till viss del.

cyberangrepp som reducerade

Kärnvapenprogrammet

förmågan?

försenades och
reducerade/försköt
framtida förmågan.

Parallell attack

Påverkades flera av ovanstående

Ja, men enbart

ringar samtidigt, direkt eller indirekt?

indirekt.
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5. Avslutning
Nedan följer inledningsvis en sammanfattning med återkoppling till tidigare forskning och
studiens problem, syfte och frågeställning. Därefter diskuteras resultatens relevans för
yrkesutövningen och forskningsetiska överväganden. Slutligen presenteras förslag till fortsatt
forskning och avslutande tankar.
5.1 Sammanfattning
Tidigare forskning argumenterar för att cyberattacker inte bör ses som krigshandlingar på grund
av dess avsaknad av fysiskt våld. Resultatet från analysen påvisar däremot motsatsen, att
cyberattacker faktiskt kan generera fysisk skada.

Wardens teori har enligt denna undersökning kunnat appliceras på cyberattacken Stuxnet i viss
utsträckning. Påverkan på samtliga av de fem ringarna identifierades inte men tre utav ringarna
påverkades antingen direkt eller indirekt och i varierande omfattning. Även Wardens begrepp
”parallell attack” tycks kunna appliceras på Stuxnet, men endast i en indirekt bemärkelse.

Problemformuleringen grundades ur Wardens påstående om överförbarhet till andra system
och området cyberrymdens brist på prövning av teorier, specifikt Wardens. Hans teori har
genom denna undersökning genomgått ett prov på applicerbarhet och hans teori anses ha en
viss förklaringskraft även i cyberkontexten Stuxnet.

Syftet med denna uppsats var att pröva Wardens teori om motståndaren som ett system genom
att undersöka huruvida den kan appliceras på cyberattacken Stuxnet. Detta för att antingen
styrka teorin eller påvisa brister.

Frågan som ställdes i inledningen av uppsatsen var:
Till vilken grad kan Wardens teori om motståndaren som ett system appliceras på
cyberattacken Stuxnet?

Wardens teori kan enligt denna analys appliceras på cyberattacken Stuxnet i viss grad. Teorin
tycks kunna förklara stora delar av Stuxnets påverkan på Iran men främst ur en indirekt aspekt.
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En av styrkorna men också en av de uppenbara svagheterna med Wardens teori är dess generella
karaktär. Då han själv trycker på att femringsmodellen är just en modell och ingen korrekt
utsaga av verkligheten blir detta således naturligt. Han uppmuntrar användning i andra områden
och hävdar att den med enklare modifieringar kan skräddarsys för att passa in i specifika
kontext.123

Sammanfattningsvis konstaterar denna studie att Wardens teori om motståndaren som ett
system kan appliceras i cyberkontexten Stuxnet, men att hans femringsmodell också hade
kunnat anpassas för att få en ännu ökad precision. En sådan anpassning gjordes dock inte i
denna studie då syftet var att pröva Wardens teori och inte utveckla en egen.
5.2 Diskussion
De avgränsningarna som initialt sattes för undersökningen resulterade i att teorin endast
prövades mot cyberattacken Stuxnet och inte de incidenter som inträffade i dess närtid.
Troligtvis hade teorins applicerbarhet däremot ökat om flera av de incidenter som drabbade
Iran hade adderats till ett gemensamt fall. Under samma tidsperiod som Stuxnet drabbade Iran
skedde oförklarliga explosioner på gasledningar och mord på vetenskapsmän, och detta hade
med hög sannolikhet kunnat ses som en parallell attack och inneburit påverkan på fler ringar än
bara Stuxnet i sig. Uteslutandet av dessa incidenter redogjordes dock under 1.4 Avgränsningar
och baserades på bristande empiriska bevis.

Den avgränsning som gjordes under 1.4 Avgränsningar innebar att teorin prövades med empiri
uteslutande av västerländsk härkomst, en brist i undersökningen blev således att konflikten
studerades utifrån enbart ena sidan.

Fallstudien som forskningsstrategi i kombination med den kvalitativa textanalys som
genomfördes möjliggjorde nyttjandet av flera datakällor, vilket höjde arbetets reliabilitet.

Överförbarheten av dessa fynd baseras på i vilken utsträckning det specifika fallet Stuxnet kan
jämföras med andra fall av samma typ. Fallet är unikt i många avseenden men ingår även i en
bredare kategori. Det specifika fallets kontext och bakgrund redogjordes i syfte att ge läsaren
ett nödvändigt underlag för att själv kunna göra en initierad bedömning av dess

123

Warden III. (1995). ”The Enemy as a System”, sid. 5.
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generaliserbarhet.124 Teorin prövades i ett nytt område, dels vad gäller teorins tidigare
appliceringar men även i en, för krigföringen, nyuppkommen arena – cyberrymden.
Undersökningen resulterade således i ett bidrag för kommande teoriprövningar och påvisar en
viss överförbarhet av Wardens teori till cyberarenan.

5.3 Resultatens relevans för yrkesutövningen
Resultaten från denna analys pekar på att Wardens teori går att applicera även i en cyberkontext
som Stuxnet. Detta tyder på att teorin även kan appliceras på andra system och områden än bara
luftmakten, ur vilken den härstammar.

Cyberrymden är en nyligen skapad arena och ännu inte lika vetenskapligt beprövad som de
”traditionella” arenorna mark, luft, sjö och rymd. Således resulterar denna undersökning ett
bidrag till forskningsdebatten angående nyttjandet av teorier i cyberrymden och påvisar en
inneliggande potential för cyberrymden som en ny arena för utvecklande av krigföringsteorier.
Kopplat till yrkesutövningen är också cyberrymdens räckvidd större än de traditionella fysiska
domänerna eftersom den genom digitala medel länkar samman människan med nätverk inom
samtliga arenor – luft, mark, sjö och rymd – vilket borde tas hänsyn till vid skapandet av
framtida teorier för krigföring och utvecklandet av doktriner.
5.4 Forskningsetiska överväganden
Etik kan sägas vara moralens teori, det är ett medvetandegörande och bearbetande av de
principer, normer och förhållningssätt som ingår i moralen. Den aktualiseras i konkreta
situationer och kommer således alltid att påverka våra handlingar.125

Uppsatsförfattarens tolkning av teorin kan problematiseras kopplat till både det metodologiska
och teoretiska tillvägagångssättet. Teorin återspeglas kanske inte på ett helt korrekt sätt då den
blivit tolkad och kanske förändrats till någonting som Warden inte skulle hålla med om. Detta
är någonting som ytterst Warden själv kan styrka eller dementera. Från ett utomstående
perspektiv blir det istället en fråga om tolkningar. Definitionsskillnader kan ha lett till att teorin
förvrängts och resultatet således blivit missvisande.126

124

Denscombe. (2016). Forskningshandboken, sid. 100ff.
Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder. 2. uppl.,
(Lund: Studentlitteratur AB), sid. 331.
126
Hultén, P., Hultman, J & Eriksson, L. T. (2007). Kritiskt tänkande. (Malmö: Liber), sid. 86.
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Avsikten med uppsatsen var givetvis att på ett så korrekt sätt som möjligt återspegla Wardens
tankar för att prövningen av teorin skulle bli rättvis och få ett korrekt resultat. Detta genom en
eftersträvan av transparens vid operationaliseringen av teorin och referering till de påståenden
i arbetet som inte var författarens egna. Däremot kan utrymmet för tolkningsföreträden
dessvärre aldrig tas bort helt.127
5.5 Förslag till fortsatt forskning
Denna teoriprövande studie har påvisat att en luftmaktsteoretikers tankar har en förklaringskraft
även utanför området ur vilka tankarna härstammar ifrån. Det vore således intressant att pröva
Wardens teori i ytterligare cyberkontexter. En jämförande fallstudie där flera olika fall inom
cyberrymden analyseras hade också varit intressant.
Då fallet Stuxnet inträffade relativt nyligen är viss information fortfarande sekretessbelagd.
Därför skulle en liknande studie i framtiden kunna resultera i en mer omfattande analys och
generera andra resultat.

Wardens teori visade sig kunna appliceras i viss grad på fallet Stuxnet men den troligtvis största
begränsningen låg i att Stuxnet bara var en attack. Om de övriga incidenter som drabbade Iran
inkluderats i en studie, förutsatts att empiriska belägg för dess koppling funnits, hade troligtvis
en starkare prövning av Wardens teori kunnat göras.

Utöver Wardens teori hade prövningar av andra krigföringsteorier på Stuxnet, och andra fall av
cyberattacker, också varit intressant.
5.6 Avslutande tankar om cyberrymden
Stuxnets påverkan må ha varit begränsad och förlamade inte Iran som stat, vad attacken dock
åstadkom utgjorde ett vattenmärke för vad som är möjligt med en skickligt konstruerad datakod.
Cyberangreppet påvisade nya möjligheter och cyberrymden är nu ett område där både defensiva
och offensiva teoretiska ramverk måste utvecklas och tas på allvar, inte bara för privatskydd
mot nätbedrägerier utan också på statlig nivå.
The malware’s release had launched a digital arms race among countries big and
small that will alter the landscape of cyberattacks forever.128
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