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ABSTRACT: 
 
Today’s view on an ever-changing world brings new phenomena and consequently new concepts. 
Hybrid warfare is one relatively new concept, about which today’s scientists have a fragmented 
view, and this makes it a subject of research interest. 
 
By examining seven scientific articles about Hybrid Warfare from 2007 up to the present day, the 
aim of this study was to examine how the concept could be defined in today’s science, and in do-
ing so, also increase the understanding of Hybrid Warfare. The research design is that of a con-
cept analysis, using John Gerring’s Good Concepts theory as a model.  
 
The result of the analysis showed that a majority of researchers defined the concept as, at least, a 
mixture of conventional and irregular aspects of warfare and of terrorism, criminality and cyber 
warfare. However, the research also confirms that the concept is disputed. The study contributes 
to existing research by showing how a concept analysis model could be used to investigate con-
tested concepts. It also strengthens the thesis that hybrid warfare lacks a universal definition.  
 
 
Nyckelord:  
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1.	Inledning		

1.1	Problemformulering	

Grunden i problemet för denna undersökning är den alltmer hybrida karaktären av hot i sam-

hället där kriget i Ukraina 2014 är ett kvitto på dagens utmaningar. Det som skedde i Ukraina 

fick direkta och indirekta effekter på världssamfundet. En av dessa effekter var en ökad ve-

tenskaplig aktivitet kring begreppet hybridkrigföring. Forskaren Robert Johnson beskriver 

hybridkrigföring som ett försök att bryta upp allianser och partnerskap i den sociala sfären 

samt ett försök att använda media för att demoralisera, ingjuta tveksamheter och förvirra. En-

ligt Johnson inkluderar det även ekonomiska sanktioner och användandet av militära medel så 

som lönnmord, sabotage, överträdelser, beväpnade miliser och terrorism.1 Samtidigt beskriver 

Andreas Jacobs et al. att hybridkrigföring är en form av våldsam konflikt som simultant in-

volverar stater och icke-statliga aktörer där användandet av konventionella och okonvention-

ella krigföringsmetoder, som inte är begränsade till slagfältet eller fysiska områden, före-

kommer.2 Dessa definitioner är båda publicerade efter 2014. Nästan ett decennium tidigare 

definierade den amerikanske forskaren Frank Hoffman hybridkrigföring som att simultant och 

dynamiskt använda en sammansatt mix av konventionella vapen, irreguljär taktik, terrorism 

och kriminalitet på slagfältet för att uppnå politiska mål.3  

 

Efter en ytlig överblick av ämnet blir det tydligt att det handlar om ett omstritt begrepp. Sam-

hällsvetaren Giovanni Sartori beskriver i sin teori om begreppsutredning att brister i begrepp 

bäst förklaras utifrån dess tvetydighet och vaghet. Ett sätt att råda bot på omtvistade begrepp 

är att definiera dem enligt Sartori.4 Den tvetydiga definitionen av hybridkrigföring ökar risken 

för missförstånd när begreppet används vilket kan påverka förtroendet för begreppet. Det kan 

också leda till svårigheter i vetenskapliga samarbeten när hybridkrigföring som fenomen un-

dersöks. Missförstånd som börjar i vetenskapen kan komma att avspegla sig på andra nivåer 

och i förlängningen påverka hur länder förbereder sig för hybrida hot. Genom att djupare ana-

lysera begreppets användning inom vetenskapen är mina förhoppningar att ge en samlad bild 

på vad begreppet hybridkrigföring är och därmed komma närmare en gemensam vetenskaplig 
                                                   
1 Johnson, Robert. ”Hybrid War and Its Countermeasures: A Critique of the Literature”. Small Wars & Insur-
gencies. Vol. 29, No. 1 (2018): 141-163. S.158.  
2 Jacobs, Andreas, Lasconjarias, Guillaume. ”Natos Hybrid Flanks Handeling Unconventional warfare in the 
South and in the East”. Research Division – NATO Defence College. No. 112 (2015): 1-12. S.2-3.  
3 Hoffman, Frank G, Conflict In The 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, Potomac Institute for Policy Stu-
dies, Virginia, 2007. S.14, 58.  
4 Sartori, Giovanni (red.), Social science concepts: a systematic analysis, Sage Publications, Beverly Hills, 
Calif., 1984. S.28-29.  
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definition av hybridkrigföring.  

 

1.2	Forskningsöversikt	

Tidigare forskning som behandlar hybridkrigföring har tendenser till att spreta och det är svårt 

att fastställa en tydlig enad bild kring begreppet. För att ge en översikt följer en redogörelse 

av fem forskares syn på begreppet. Forskningsöversikten består av artiklar där författarna gör 

uttalade försök att definiera eller utreda begreppet. Det innebär att artiklar som enbart sätter 

hybridkrigföring i en kontext sållats bort. Artiklarna har valts för att ge en nyanserad veten-

skaplig bild av hybridkrigföring vilket innebär både kritiska och positivt ställda artiklar till 

begreppet. Samtliga artiklar är skrivna efter 2014 då begreppet fick ett uppsving inom veten-

skapen i och med Rysslands interventioner i Ukraina vilket ger en nutida bild av hybridkrig-

föring. 

 

Vladimir Batyuk ger en överblick av hybridkrigföring utifrån USAs syn på begreppet. Han 

fastställer att den amerikanska militärens olika forskare, enheter och organisationer använder 

varierande definitioner på hybridkrigföring. Exempelvis förklarar han att United States Joint 

Forces Command definierar hybridkrigföring som en motståndare vilken simultant och an-

passat använder en skräddasydd mix av konventionella och irreguljära medel samt terrorism 

och kriminalitet i den operativa striden. Snarare än en enskild aktör kan hybrida hot vara en 

kombination av statliga och icke-statliga aktörer.5 Samtidigt lyfter Batyuk fram dokumentet 

The National Military Strategy of the United States of America 2015 där hybridkrigföring be-

skrivs annorlunda.6 I dokumentet förklaras begreppet som en blandning av konventionella och 

irreguljära styrkor för att skapa tvetydighet, ta initiativet och paralysera motståndaren. Det 

kan inkludera både traditionella och asymmetriska system.7 Batyuk uppfattar att den generella 

amerikanska bilden av hybridkrigföring är en synergistisk sammanslagning av konventionella 

och okonventionella styrkor i förbindelse med terrorism och kriminella handlingssätt.8 Då ar-

tikeln enbart utreder begreppet utifrån ett amerikanskt synsätt kan definitionen bli färgad. 

Trots det utgör undersökningen en viktig del av översikten då USA har en inflytelserik roll 

inom området. Eftersom författaren faktiskt definierar begreppet, samt sätter det i kontext där 

                                                   
5 Batyuk, Vladimir I. ”The US Concept and Practice of Hybrid Warfare”. Strategic Analysis. Vol. 41, No. 5 
(2017): 464-477. S.466.  
6 Ibid. S.466-467.  
7 USA, The National Military Strategy of the United States of America, 2015. S.4.  
8 Batyuk, S.468.  
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han utvärderar USAs förmågor att bemöta hybridkrigföringshotet, accepterar han begreppets 

existens. Därför ses Batyuk som positivt inställd till begreppet.  

 

Författaren Robert Johnson ger sig an att kritiskt granska litteraturen kring hybridkrigföring 

och drar slutsatser huruvida hybridkrig ska avvärjas. Han inleder texten med att förklara att 

begreppet hybridkrigföring myntades av Dr. Frank Hoffman för att beskriva en kombination 

av ny teknologi och fanatiska stridstekniker utan statliga strukturer, uniformer eller hänsyn till 

krigets lagar.9 Frank Hoffman menar efter mailkorrenspondens att så inte är fallet. På frågan: 

Is it true that you coined the term? svarade Hoffman: ”No I wanted to call it ’Multi-

Dimensional Wars’ and then LtGen Mattis preferred ’hybrid’. It was shorter, no hyphens he 

said”.10 Vidare i texten skriver Johnson att begreppet under 2010-talet blivit bredare och in-

kluderar så mycket att det som innefattas lika gärna kunnat beskrivas som enbart krigföring.11 

Men, i analysen om hur hybridkrigföring ska bemötas har han ändå gjort en tabell med dess 

ingående delar. Följande hot ingår i tabellen som sedan kompletteras med Johnsons syn på 

hur de ska bemötas: terrorhot mot NATO, uppbrytande av NATO-alliansen genom att påvisa 

dess brister, nyttjande av separatister och sympatisörer, DDOS-attacker12, ekonomisk blockad 

samt påtryckningar genom media som tillsammans med användandet av våld underminerar 

den utsatta regeringen.13 Detta gör det tydligt att västvärlden med NATO i spetsen är den ut-

satta parten ur Johnsons perspektiv. Hoten kan ses som Johnsons definition av hybridkrigfö-

ring, men trots att han därmed har gett sin syn på begreppet avslutar han med att påpeka att 

litteraturen om hybridkrigföring med säkerhet fortfarande är inkomplett.14 Artikeln saknar be-

skrivningen av ett analytiskt verktyg eller metodologi i framtagningen av hoten, vilket lämnar 

mycket åt läsaren att tolka. Författaren har kvalitativt undersökt begreppet hybridkrigföring 

utan att använda ett begreppsanalytiskt verktyg vilket kan påverka undersökningens kumula-

tiva förmåga negativt.  

 

 

 

                                                   
9 Johnson, Robert, S.141. 
10 Frank Hoffman. 2018. E-mail 14 mars. <frank.hoffman@ndu.edu>. Mailkorrespondensen skedde mellan för-
fattaren av undersökningen och Frank Hoffman.  
11 Johnson, Robert, S.142. 
12 Distributed Denial of Service vilket är en en attack mot nätverk eller datorsystem. 
13 Johnson, Robert, S.156.  
14 Ibid. S.159.  
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Även forskaren Bettina Renz ställer sig kritiskt till hybridkrigföring och beskriver det som ett 

omstritt begrepp samt att en ökad debatt kring begreppet skedde våren 2014 då Ryssland på-

började sina operationer mot Ukraina.15 Problemet enligt Renz är att simplifiera Rysslands 

strategier och militära utveckling genom att benämna det som rysk hybridkrigföring. En över-

driven centralisering av begreppet i Rysslands militära policy ger en ensidig syn på deras 

förmågor.16 Slutsatserna från texten är att begreppet har gjort mer skada än nytta i försök att 

förstå Rysslands utveckling. Samtidigt ser hon en fara i att förklara nästan alla ryska utrikes-

politiska drag som hybridkrigföring. Delvis för att det överdriver Rysslands förmågor men 

också för att Ryssland och dess ledarskap framstår starkare än det faktiskt är.17 Artikeln ger en 

bra bakgrund för undersökningen då Renz sätter begreppet i en kontext samtidigt som hon ut-

reder det. Vidare förklarar hon faran med dess användning och hennes åsikt om att begreppet 

är omstritt stärker den redan nämnda tesen i min uppsats om ett begrepp med många olika de-

finitioner.  

 

En mindre kritiskt granskning av begreppet görs av Freedman i artikeln Ukraine and the Art 

of Limited War. Där beskrivs den senare delen av konflikten i Ukraina och efterspelet med fo-

kus på hybridkrigföring.18 Han definierar hybridkrigföring som ett tillvägagångsätt innefat-

tande ett antal krafter så som terrorism, uppror och reguljär strid samt omfattande användning 

av informationsoperationer. Freedman menar att fenomenet inte är nytt utan att det förekom-

mit tidigare då det finns många militärhistoriska exempel där reguljär och irreguljär krigföring 

förekommit parallellt. Detta indikerar att det för Freedman räcker med en kombination av ir-

reguljär och reguljär krigföring för att det ska definieras som hybridkrigföring.19 En ingående 

beskrivning presenteras av hur situationen såg ut efter kriget i Ukraina. Där lyfter han pro-

blematiken med hybridkrigföring i att föra samman irreguljära styrkor som representerar en 

gren av politiska intressen med reguljära som representerar en annan.20 Freedman anser även 

att begreppet fått en vidare definition sedan det har antagits.21 Till skillnad från de tidigare 

nämnda forskarna Renz och Johnson, som anser begreppet vara inkomplett eller skadligt, 

                                                   
15 Renz, Bettina. ”Russia and ‘hybrid warfare’ ” Contemporary Politics. Vol. 22, No. 3 (2016): 283-300. S.283-
284.  
16 Ibid. S.284.  
17 Ibid. S.297.  
18 Freedman, Lawrence. ”Ukraine and the Art of Limited War”. Survival. Vol 56, No. 6 (2014): 7-38. S.8.  
19 Ibid. S.11.  
20 Ibid. S.26-27.  
21 Ibid. S.11.  
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saknas här någon egentlig kritik mot begreppet hybridkrigföring. Det bidrar ytterligare till 

tvetydigheten om begreppet.  

 

Ytterligare forskning kring begreppet har gjorts av Bastian Giegerich som i artikeln Hybrid 

Warfare and the Changing Character of Conflict skriver att hybrida konflikter utmanar våra 

försök att passa in konflikterna i kategorier och tydligt lokalisera var på spektrumet av fred 

och krig de befinner sig.22 Fokus ligger i första hand på hur hotet om hybridkrigföring ska 

bemötas där begreppet är centralt. Giegerich lyfter fram begreppet som välanvänt och etable-

rat där han menar att NATO och EU arbetar med att ta fram beskrivande dokument för att 

motverka hybridkrigföring. Han menar att det också nyttjas av media i olika utsträckning där 

det används på ett sätt som förutsätter att läsaren vet vad det betyder.23 Tyvärr går Geigerich 

inte in på hur media definierar hybridkrigföring generellt vilket är något som saknas i artikeln. 

 

Översikten av forskningen kring hybridkrigföring tydliggör att begreppet är omtvistat. Då 

forskningsöversikten är från 2014 och framåt saknas en bild av begreppet före 2014, vilket 

sannolikt hade gett en ytterligare splittrad bild av begreppet hybridkrigföring. Några av artik-

larna som har begrundats gör ansatser att definiera begreppet. Andra håller diskussionen öp-

pen och lyfter istället problemet med att begreppet inte är fulländat eller har en tydlig definit-

ion. Detta tyder på en lucka inom forskningen då en definition inte är enad inom vetenskapen. 

Ett tillvägagångsätt som inte har uppmärksammats för att utreda begreppet är en metateori-

etisk undersökning. Min forskning kommer därför att genomföra en begreppsutredande 

undersökning med hjälp av ett metateoretisk ramverk för att inom vetenskapen komma 

närmre en enad bild av hybridkrigföring. Inomvetenskapligt bidrar forskningen således till en 

ökad förståelse för vad hybridkrigföring är och hur det kan definieras utifrån John Gerrings 

begreppsutredande modell som är en utveckling av Giovanni Sartoris teori om begrepp.  Ut-

omvetenskapligt hjälper undersökningen statliga aktörer och i förlängningen även Försvars-

makten att komma närmre en definition av vad som idag betraktas som hybridkrigföring och 

därmed ge en vägvisning i vad hotet faktiskt består av när begreppet diskuteras. 

1.3	Syfte	och	frågeställning	

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett metateoretiskt ramverk undersöka den vetenskapliga lit-

teraturen som diskuterar begreppet hybridkrigföring för att belysa hur det kan definieras uti-
                                                   
22 Giegerich, Bastian. ”Hybrid Warfare and the Changing Character of Conflict”. Connections: The Quarterly 
Journal. Vol. 15, No 2 (2016): 65-72. S.65.  
23 Ibid. S.65-66.  
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från John Gerrings begreppsutredande modell. Analysen ska bidra med en ökad förståelse för 

begreppet hybridkrigföring och hur det används inom vetenskapen.  

 

Frågeställningen som uppsatsen ämnar undersöka:  

 

• Med utgångspunkt i John Gerrings begreppsutredande modell, hur förkla-

ras begreppet hybridkrigföring i den vetenskapliga litteraturen?  

 

1.4	Avgränsningar	

Eftersom undersökningen avser att utreda begreppet inom vetenskapen avgränsas definitioner 

och diskussioner om begreppet som sker utanför disciplinen bort. Exempel på sådant som inte 

beaktas är journalistiska artiklar eller doktriner. Motivet till detta är att vetenskapen enskilt 

utgör en del i vår utveckling vilket gör det relevant att enkom undersöka vetenskapens syn på 

begreppet. Tidsrummet för undersökningen avgränsas till 2007-2018. Detta mot bakgrund till 

tillgången på relevant material. 

 

1.5	Disposition	

I uppsatsen andra kapitel diskuteras teorival vilket mynnar ut i en förklaring av John Gerrings 

teori Good Concepts. I kapitel tre genomförs metoddiskussion samt diskussion om valet av 

material. Kapitlet avslutas med en operationalisering av Gerrings teori. I kapitel fyra analyse-

ras materialet med hjälp av den operationaliserade teorin. Det femte och sista kapitlet diskute-

rar resultatet, teorin och metoden. Där presenteras även svar på frågeställningen, slutsatser 

från undersökningen, undersökningens relevans för officersprofessionen samt förslag på vi-

dare forskning. 
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2.	Teori	
Teorin i uppsatsen utgår från ett metateoretiskt ramverk där metateori innebär teorier om hur 

andra teorier är uppbyggda.24. Eftersom jag har haft svårigheter att hitta begreppsutredande 

teorier inom krigsvetenskapen har jag i sökandet efter ett metateoretiskt ramverk letat utanför 

disciplinen. Giovanni Sartoris teori om begrepp påträffades tidigt och benämns som en klassi-

ker inom området.25 Sartori beskriver hur begreppsutredningar går till i Social Science Con-

cepts. A systematic Analysis.26 Där menar Sartori att metoder för att analysera begrepp har fal-

lit mellan stolarna vilket också motiverar skapandet av teorin. Han motiverar även teorin med 

att utan en gemensam metod för att analysera begrepp är utövandet meningslöst.27 Sartori pre-

senterar tio regler för att forma begrepp där den första regeln uppmanar användaren av teorin 

att besluta om tvetydighet och vaghet är närvarande i en begreppsdefinition. Som reaktion på 

Sartoris regler frågar forskaren John Gerring sig: ”What allows us to determine whether 'am-

biguity' or 'vagueness' is present in a definition?”.28 

 

I artikeln What Makes a Concept Good? A Criterial Framework for Understanding Concept 

Formation in the Social Sciences benämner Gerring sin teori och begreppsutredande modell 

som Good Concepts. Han gör en tydlig definition av åtta kriterier som ingår olika mycket i 

teorin. John Gerring har gjort ett avstamp i Sartoris teori men samtidigt utvecklat den. Den 

lämnar mindre tolkningsmöjligheter åt användaren och uppnår därmed högre reliabilitet samt 

ett mer dynamiskt förhållningssätt till begreppsutredning.29 John Gerrings teori om Good 

Concepts nyttjas för att undersöka begreppet och utgör därmed undersökningens metateori. 

Teorin kommer översättas och nyttjas på svenska i arbetet och benämns fortsättningsvis som 

användbara begrepp. Det teoretiska begreppet som undersöks är hybridkrigföring och artik-

larna som behandlar detta utgör det empiriska materialet.  

 

En utveckling av Satoris arbete, eller rättare sagt en förändring, som gör analysen av begrepp 

mer dynamisk lämpar sig väl för att undersöka ett omstritt begrepp som hybridkrigföring. Där 

                                                   
24 Jakobsson, Ulf, Forskningens termer och begrepp: en ordbok, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011. S.136-
137. 
25 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017. S.36.  
26 Sartori, S.15-72.  
27 Ibid. S.10.  
28 Gerring, John. ”What makes a concept good? A criterial Framework for Understanding Concept Formation in 
Social Science”. The University of Chicago Press. Vol. 81, No. 3 (1999): 357-393. S.388. 
29 Ibid. S.388-389. 
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Sartori förespråkar regler för att definiera begrepp använder sig Gerring istället av trade offs. 

Det innebär ett ge och ta förhållande mellan de olika kriterierna i analysen av begreppet. Ger-

ring talar emot att sätta regler då han anser att begreppsutredning är en dynamisk process.30 

Teorin är avsedd för statsvetenskapliga begrepp men har ändå valts att användas för under-

sökningen. Detta motiveras med att den ger en ny infallsvinkel till krigsvetenskapen, som 

med hjälp av andra discipliners teorier kan få en ökad utveckling. Även fast Gerrings teori 

lämnar mindre att tolka för användaren finns det ändå inslag där subjektivitet måste ingå för 

att föra undersökningen vidare, vilket negativt kan påverka undersökningens intersubjektiva 

prövbarhet. För att undvika detta krävs en god transparens och tydlighet när analysen berör 

områden där subjektiva tolkningar är möjliga.  

 

2.1	John	Gerrings	Användbara	Begrepp	(Good	Concepts)	

Gerrings teori om användbara begrepp består av kriterierna familiarity, resonance, parsi-

mony, coherence, differentiation, depth, theoretical utility, och field utility.31 De åtta kriteri-

erna översätts till svenska för att undvika fortsatt blandning av svenska och engelska i texten. 

Begreppens översättning som nyttjas i undersökningen är familjaritet, resonans, sparsamhet, 

koherens, differentiering, djup, användbarhet inom teorier och användbarhet inom ett område. 

För att säkerställa att översättningarna blir korrekta har jag genomfört en översättningsvalide-

ring med en engelskalärare vid försvarshögskolan.32 Nedan följer en presentation av teorins 

respektive kriterium. 

 

2.1.1	Familjaritet	(Familiarity)	

Det första kriteriet som analyseras i Gerrings teori är familjaritet som uppnås både i definit-

ionen av begreppet som undersöks men också i ordet som begreppet består av. Inom definit-

ionen innebär kriteriet att lyfta fram begreppets samtliga betydelser och analysera om några 

av dessa betydelser står i motsats till varandra. Ett motsatsförhållande ska inte finnas. Här åt-

skiljs även kärnan av begreppet från de kännetecken som ligger i ytterkanten. Anledningen är 

att tydliggöra vad som är generellt accepterad innebörd när begreppet diskuteras och vad som 

är mer ovanliga definitioner. Begrepp som har hög familjaritet är begrepp som är intuitivt tyd-

liga, välbetänkta och överensstämmer med etablerad användning. Låg familjaritet har begrepp 

vars definitioner krockar med varandra. Familjaritet inom själva ordet innebär att hitta det ord 
                                                   
30 Gerring, S.388. 
31 Ibid. S.368-384.  
32 Översättningsvalidering genomfördes 2018-03-28 med engelskaläraren Stephen Henly vid försvarshögskolan. 
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som har noggrannast definition på det avsedda fenomenet. Om flera ord har likvärdiga definit-

ioner är det ordet som har mest gemensamt med brukaren som uppnår högst familjaritet.33  

 

2.1.2	Resonans	(Resonance)	

Kriteriet resonans avgörs av ordets förmåga att fastna hos brukaren av begreppet genom att 

låta bra när det uttalas eller kännas kraftfullt när det skrivs. Oftast avgörs det genom att refe-

rera till närliggande begrepp. Exempelvis kan det vara önskvärt för ett begrepp inom samma 

typologi att ha liknande ändelser. Teorin trycker på svårigheten att generalisera vad som utgör 

bra resonans då det finns mängder av anledningar till varför läsare reagerar positivt på be-

greppet. Det kan bero på hur ordet låter, hur det ser ut i skrift eller likhet till andra närliggande 

ord.34 

 

2.1.3	Sparsamhet	(Parsimony)	

För att begrepp ska ha hög sparsamhet ska de vara snåla i den bemärkelsen att de inte till-

skrivs oändligt med definitioner samtidigt som de har en kort etikett. Här presenteras ideologi 

som exempel på ett begrepp som definierar väldigt mycket men ändå har hög sparsamhet. 

Ideologi är sparsamt i den bemärkelsen att det har en kort etikett men inte sparsamt sett uti-

från antalet attribut som definieras med begreppet.35 För att förstå ett begrepps sparsamhet 

måste hänsyn visas mot både hur utdragen en definition hade blivit om vi inte haft det av-

sedda begreppet för att beskriva fenomenet, men också hur mycket som begreppet i sig defi-

nierar.  

 

2.1.4	Koherens	(Coherence)	

Koherens är det viktigaste kriteriet i Gerrings teori och innebär att det måste finnas ett sam-

band mellan de attribut som definierar begreppet. Attributen eller betydelserna som ingår i 

begreppets definition behöver inte säga emot varandra för att det ska påverka dess koherens 

negativt utan det räcker med att de inte har något uppenbart samband till varandra. För att se 

till ett begrepps koherens krävs det att undersöka vad dess kärndefinitioner eller vedertagna 

definitioner säger. Om dessa har tydliga samband har begreppet hög koherens.36 

 

                                                   
33 Gerring, S.368-370. 
34 Ibid. S.370-371. 
35 Ibid. S.371-373. 
36 Ibid. S.373-375. 
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2.1.5	Differentiering	(Differentation)	

Differentiering innebär att begreppet avgränsas från närliggande begrepp för att tydliggöra 

vad begreppet inte definierar. Detta möjliggör för läsare att förstå varför just ett begrepp an-

vänds och inte ett annat inom samma område. Om det kan tydliggöras hur ett begrepp skiljer 

sig från närliggande begrepp har dess externa differentiering ökats. Möjligheten att operation-

alisera ett begrepp påverkas också av differentiering. Ett begrepp med hög differentiering är 

således begrepp som lättare kan operationaliseras då det finns tydliga ramar runt begreppet.37 

 

2.1.6	Djup	(Depth)	

Det sjätte kriteriet utgörs av samhörighet inom det fenomen som definieras av begreppet. Som 

exempel skriver Gerring om väst- och sydstaterna i USA. Väststaterna har enligt honom lite 

gemensamt och betraktas därför som ett begrepp med lågt djup. Sydstaterna har däremot en 

längre lista av gemensamma attribut vilket ökar övertygelsen om att begreppet definierar en 

grupp av gemensamma faktorer, vilket i sin tur ökar begreppets djup.38 

 

2.1.7	Användbarhet	inom	teorier	(Theoretical	Utility)	

Gerring motiverar denna faktor med att begrepp är byggstenar inom alla teoretiska strukturer. 

Här bör begreppet kunna fylla en lucka inom teorier och teoretiska ramverk. Ett begrepps 

förmåga att klassificera omgivningen ingår i användbarhet inom teorier. Klassificeringsramar 

är mer explicit begreppsliga än andra former av slutsatser vilket är anledningen till att det 

lyfts fram. Begrepp som har hög användbarhet inom teorier hjälper till att klassificera och 

avgränsa andra begrepp och hjälper även i förlängningen till att formulera teorier inom områ-

det som begreppet ingår i.39 

 

2.1.8	Användbarhet	inom	ett	område	(Field	utility)		

Användbarhet inom ett område som är det sista kriteriet i teorin analyserar begreppets påver-

kan på närliggande begrepp inom området. Här är det önskvärt att begreppet inte påverkar 

andra begrepps funktionalitet och samtidigt fyller en funktion med sin innebörd inom begrep-

pets område. Negativ påverkan på närliggande begrepp kan exempelvis bero på att ett begrepp 

gör försök att utgöra nyckelbegrepp på ett fenomen. Om ett nytt begrepp inom ett område en-

bart omrangerar dess ingående delar utan att åstadkomma något nytt har inget egentligen upp-
                                                   
37 Gerring, S.375-379. 
38 Ibid. S.379-380. 
39 Ibid. S.381-382. 
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nåtts. Resultatet blir att tidigare begrepp som definierar fenomenet blir berövade sina referen-

ser och begreppsförvirring uppstår. Därför innebär hög användbarhet inom ett område att ett 

begrepp påverkar användbarheten av närliggande begrepp så lite som möjligt.40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
40 Gerring, S.382-384. 
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3.	Metod	

3.1	Forskningsdesign	-	Begreppsutredning	

Grunden till valet av metod i uppsatsen återfinns i forskningsproblemet. Eftersom problemet i 

undersökningen utgår från att det råder en begreppsförvirring kring hybridkrigföring krävs det 

en design som avser att undersöka eller utveckla just begrepp. Inom kategorin för begreppsut-

vecklande studier finns empiriska pilotstudier och begreppsutredande studier. Empiriska pi-

lotstudier är en slags generalrepetition av hur och om operationaliserade begrepp ska nyttjas i 

kommande fallstudier.41 Eftersom jag inte avser att operationalisera begreppet hybridkrigfö-

ring utan enbart genomför en utredning av begreppet blir det tydligt att begreppsutredning är 

den lämpliga designen för uppgiften. Begreppsutredning innebär att studien stannar just vid 

begreppet utan att gå vidare i en undersökning av exempelvis ett fall. I undersökningen utgörs 

empirin istället av artiklar som behandlar begreppet hybridkrigföring. Gemensamt för be-

greppsutvecklande studier är att de inte gör i anspråk att nå fram till utsagor om hur verklig-

heten ser ut eller hänger ihop.42 Detta lyfter fram nackdelen med studien som är att den inte 

kan fastställa en allmängiltig definition utan istället ger en definition utifrån den teori eller 

modell som nyttjas i begreppsutredningen. Nyttjas en annan teori eller modell finns det risk 

för att definitionen av begreppet blir annorlunda. 

 

De vetenskapliga artiklarna som undersöks i uppsatsen definierar och behandlar hybridkrigfö-

ring på olika sätt. Dessa granskas genom en metateoretisk ansats där en operationalisering av 

teorin om användbara begrepp utgör det granskande verktyget. Efter analysen presenteras re-

sultatet av hur utfallet blev i respektive kriterium från teorin. 

 

3.2	Metod	för	datainsamling	

Metoden för datainsamlingen i undersökningen består av analys av dokument. Detta genom-

förs just för att undersökningen syftar till att se hur den vetenskapliga litteraturen beskriver 

hybridkrigföring. Datainsamling genom intervjuer, deltagandeobservationer eller enkätunder-

sökningar med de forskare som skrivit om begreppet är också möjliga metoder för att samla 

data om begreppet. Forskaren Judith Bell beskriver att analys av dokument som enda datain-

samlingsmetod framförallt genomförs när författaren inte har tillgång till eller kan få tag på de 

                                                   
41 Esaiasson, et al., S.36-37.  
42 Ibid. S.36-37.  
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personer som projektet handlar om.43 Det Bell beskriver är inte varför enbart analys av doku-

ment genomförts i den här undersökningen utan beror istället på att undersökningen syftar just 

till att utreda begreppet inom den vetenskapliga litteraturen. Således har inga systematiska 

försök att samla data i form av intervjuer eller enkätundersökningar gjorts från forskare inom 

ämnet. Enstaka mailkorrenspondens har däremot genomförts vilket tydligt redovisas då det 

inkluderas i uppsatsen.  

 

3.3	Analys	av	data	

Undersökningens utgångspunkt är hur begreppet hybridkrigföring förklaras i vetenskapliga 

artiklar. När begrepp utreds menar forskaren Ulf Jakobsson att det är en kvalitativ metod som 

nyttjas. Han beskriver begreppsanalys som en kvalitativ forskningsmetod som syftar till att 

klargöra begrepp som är vanligt förekommande inom ett ämnesområde.44 Gerrings teori trot-

sar Jakobssons syn då delar av teorin förutsätter att viss data kvantifieras. Som exempel un-

dersöker kriteriet djup som ingår i teorin, hur mycket eller lite som finns gemensamt inom fe-

nomenet som ett begrepp definierar. Ann-Marie Ekengren et al. beskriver i Uppsatshandbok: 

”Ganska vanligt är att författare som avser att genomföra kvalitativa tolkningar ändå, ofta 

omedvetet, glider över till att tala om ’mer än’, ’mindre än’, ’mycket’, ’litet’, ’ofta’, eller ’säl-

lan’ och alltså smyger in kvantifieringar i texten”.45 Således kommer datainsamlingsmetoden 

bestå av en kvalitativ ansatts med inslag av kvantifieringar. Dessa inslag kommer att förtydli-

gas i operationaliseringen. Om materialet enbart hade undersökts genom en kvantitativ inne-

hållsundersökning eller enbart med en kvalitativ textanalys hade Gerrings teori inte kunnat 

appliceras fullt ut. 

 

För att uppnå hög validitet mellan de teoretiska begreppen och de valda operationella indika-

torerna, som i mitt fall utgörs av Gerrings åtta kriterier, kommer undersökningen inte förändra 

eller ta bort något i teorin när den operationaliseras. De teoretiska begreppen befinner sig re-

dan förhållandevis nära det som ska mätas. Gör jag det försvinner även undersökningens ku-

mulativa förmåga. Undersökningen kan i sådana fall inte på ett naturligt sätt jämföras med 

andra undersökningar där samma teori nyttjats.46 Forskningsetiska överväganden har beaktats 

                                                   
43 Bell, Judith & Waters, Stephen, Introduktion till forskningsmetodik, 5., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2016. S.139-140. 
44 Jakobsson, Ulf, Forskningens termer och begrepp: en ordbok, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011. S.23-24.  
45 Ann-Marie & Hinnfors, Jonas, Uppsatshandbok: [hur du lyckas med din uppsats], 2., [rev.] uppl., Studentlitte-
ratur, Lund, 2012. S.82-83.  
46 Esaiasson, et al., S. 60-61. 
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då de två uppgiftslämnarna i undersökningen informerats och godkänt att de refereras. Det be-

rör mailkorrespondensen med Frank Hoffman och översättningsvalideringen med engelska-

läraren Stephen Henly. Detta går under informationskravet vilket innebär att de personer som 

berörs av forskningen ska informeras om deras deltagande samt veta forskningens syfte.47 Yr-

kesetiska iakttagelser kommer presenteras i resultatdelen. Min egna bakgrund som soldat kan 

påverka hur jag ser på fenomenet som undersöks då det började aktualiseras under min tjänst-

göringsperiod. Det kan påverka interbedömarreliabiliteten då jag bildat en egen uppfattning 

av hybridkrigföringens koppling till Ryssland. Även hänsyn till CUDOS kraven har beaktats i 

undersökningen. Vilket bland annat innebär att forskarsamhället kommer få ta del av resulta-

tet i undersökningen och att inget hemlighålls. Det innebär också att de vetenskapliga artiklar 

jag undersöker enbart väljs ut och bedöms efter rent vetenskapliga kriterier.48 

 

3.4	Material	och	materialdiskussion		

Materialet som undersöks i uppsatsen är vetenskapliga artiklar och litterära verk som gör an-

språk på att definiera hybridkrigföring alternativt sätter hybridkrigföring i en kontext. Krite-

riet för urvalet av material är att verken är publicerade av högt rankade tidskrifter och univer-

sitetspressar inom disciplinen, eller är väl citerade verk vilket påvisar att artikeln fått bra ge-

nomslag. För att ett verk ska anses väl citerat måste det ha flest citeringar på Google Scholar 

inom ämnet. Tidskrifter som anses högt rankade är de som är med i topp 50 listan på Scimago 

Journal and Country Rank inom kategorin Political Science and International Relations.49 

Universitetspressar som anses väl etablerade är Oxford University Press samt Cambridge 

University Press. Även artiklar utgivna av den något smalare tidskriften Small Wars and In-

surgencies är med i undersökningen då den publicerat tidsnära artiklar med en samtida syn på 

begreppet. Referenslistor från verken har analyserats för att inte missa viktigt material om hy-

bridkrigföring. Tidsmässigt sträcker sig verken mellan 2007-2018 vilket ger en bild av hy-

bridkrigföring före och efter Ukrainakrisen 2014 som troligen har påverkat begreppet hybrid-

krigföring. Att enbart se till verk efter 2014 riskerar att påverka resultatet och ge en färgad 

bild av begreppet. Materialet består av följande litteratur enligt tabell 1 nedan. Tabellen be-

skriver vilket kriterium verket uppfyllt för att kvalificeras för undersökningen. 

 

                                                   
47 Esaiasson, et al., S.354. 
48 God forskningssed, Reviderad utgåva, Vetenskapsrådet, Stockholm, 2017. S.13.  
49 SCImago. SJR - SCImago Journal & Country Rank. 2007. Hämtad 2018-04-03, från 
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3320 
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Tabell 1. Undersökningens material. 
Litterärt verk Uppfyllt kriterium 
(2007)Frank Hoffman - Conflict In the 21st century: 

The Rise of Hybrid Wars 

Flest citeringar inom ämnet hybridkrigfö-

ring på Google Scholar. Sökord: Hybrid 

Warfare concept.50 

(2012)Murray och Mansoor - Hybrid warfare: Figh-

ting complex opponents from the Ancient world to 

the present 

Publicerad av Cambridge University Press. 

(2012)Richard Johnson - Operational Approaches to 

Hybrid Warfare 

Publicerad av Oxford University Press.  

(2013)Timothy B. McChulloh - The inadequacy of 

Definition and the Utility of a Theory of Hybrid 

Connflict: Is the ”Hybrid threat New?” 

Publicerad av Oxford University Press.  

(2015)Samuel Charp - The Ghost of Hybrid Warfare  Publicerad i tidskriften Survival.  

(2016)Lora Saalman - Little Grey Men: China and the 

Ukraine Crisis  

Publicerad i tidskriften Survival.  

(2018)Robert Johnsson - Hybrid War and Its 

Countermeasures: A Critique of the Literature  

Publicerad i tidskriften Small Wars and In-

surgencies.  

 

Eftersom materialet enbart består av vetenskapliga artiklar kommer resultatet enbart ge en ve-

tenskaplig bild. Om undersökningen också hade inkluderat nyhetsartiklar eller doktriner från 

stater hade det sannolikt lett till i ett annorlunda resultat. Samtliga källor i undersökningen ut-

görs av sekundärkällor i den mening att författarna ger sin tolkning på saker och ting som re-

dan ägt rum och baseras på en primärkälla. Däremot kan materialet klassas som primärkällor 

sett utifrån att undersökningsobjekten faktiskt är författarna själva som definierar och bidrar 

till den vetenskapliga litteraturen om begreppet hybridkrigföring.51  

 

För att källkritiskt granska det material som används i undersökningen är det inte relevant att 

göra en typisk granskning enligt de källkritiska principerna äkthet, oberoende, samtidighet 

och tendens. Detta beror på att undersökningens primära källa är forskarnas egna ord och de-

finitioner. I undersökningen är det specifikt definitionen av hybridkrigföring som är i fokus. 

Materialet är därmed relevant även om forskaren i sin artikel skulle fallera på tendenskriteriet 
                                                   
50 Google Scholar. Hämtad 2018-04-10, från 
https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=hybrid+warfare+concept&btnG=&oq=Hybrid+warf
are 
51 Bell, et al., S.142.  
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för att artikeln vinklas eller på samtidighetskriteriet då artikeln felbehandlar fall som skedde 

för hundratals år sedan. Eftersom forskarnas åsikter är i fokus är det mer relevant att källkri-

tiskt granska hur omfattande deras egen forskning är och se vad som föranleder till forskarens 

definition av hybridkrigföring. Således kommer granskningen nedan främst se hur mycket i 

materialet som grundar sig på tidigare forskning och vad som är fristående åsikter. 

 

I artikeln Conflict In the 21st century: The Rise of Hybrid Wars beskriver Hoffman hur hy-

bridkrigföring utvecklats och lyfter fram konflikten mellan Israel och Hezbollah som den kon-

flikt där modern hybridkrigföring påträffades för första gången.52 Hoten som presenteras i ar-

tikeln är hot som anses riktas mot USA.53 Dessa hot får av författaren benämningen hybrid-

krigföring. Detta visar på att begreppet från dess uppkomst kan ha tendenser som grundar sig 

i amerikansk försvarspolitik. Hoffman är, trots att han inte myntade begreppet, den första att 

använda det i en kontext för att beskriva en ny kombination av krigföring.  

 

Hoffman beskriver tydligt med underbyggda källor varför hybridkrigföring behövs och vad 

det definierar. Bland annat förklaras andra närliggande begrepp så som Fourth Generation 

Warfare och Unrestricted Warfare. Han menar att dessa inte sätter ord på det breda spektrum 

som hybridkrigföring definierar vilket motiverar begreppets existens.54 

 

Boken Hybrid warfare: Fighting complex opponents from the Ancient world to the present 

beskriver hybridkrigföring som någonting gammalt. Författarna menar att dagens analytiker 

som framställer begreppet som något nytt har fel.55 I boken presenteras och beskrivs nio histo-

riska exempel från antikens Rom till Vietnamkriget där hybridkrigföring enligt författarna har 

förekommit. Författarna använder sig av en något annorlunda definition än Hoffman där de 

inte särskiljer på compound war56 och hybridkrigföring. Deras förändrade definition saknar 

motiv vilket är föremål för kritik.57 

 

                                                   
52 Hoffman, S.35. 
53 Ibid. S.7.  
54 Hoffman, S.30.  
55 Murray, Williamson & Mansoor, Peter R. (red.), Hybrid warfare: fighting complex opponents from the ancient 
world to the present, Cambridge University Press, Cambridge, 2012. S.1.  
56 Compound wars beskrivs som separata reguljära och irreguljära styrkor med samma strategiska mål medans 
hybridkrigföring enligt Hoffman är fall där reguljära och irreguljära styrkor sammanfogas till en enda styrka.  
57 Murray, et al., S.2-3. 
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Timothy B. McCulloh föreslår hur en teori om hybridkrigföring skulle kunna se ut i artikeln 

The inadequacy of Definition and the Utility of a Theory of Hybrid Connflict: Is the ”Hybrid 

threat New?”.58 Verket ingår i boken Hybrid warfare and the gray zone threat. Han har ge-

nomfört en omfattande undersökning där ett antal principer för hybridkrigföring som baseras 

på tidigare forskning och historia om begreppet tagits fram. Det ger en tydlig bild över vad 

författaren ifrån befintlig litteratur fått fram att hybridkrigföring definierar.  

 

I samma bok beskriver Richard Johnson hybridkrigföring utifrån en operationell synvinkel. 

Johnson analyserar hur USA operativt har motverkat hybridkrigföring i tidigare konflikter.59 

Han ger en utförlig bakgrund till begreppet innan han analyserar konflikter så som Vietnam-

kriget och Irakkriget 2003. Även Johnsons undersökning är väl underbyggd med referenser 

till aktuell forskning.  

 

I artikeln The Ghost of Hybrid Warfare granskas begreppet utifrån kontexten Ukraina 2014. 

Författaren Samuel Charp definierar hybridkrigföring genom att referera till Frank Hoffman 

men gör inget anspråk att själv definiera begreppet. Definitionen av begreppet utläses istället i 

hur Charp använder begreppet där majoriteten av referenserna består av artiklar och nyheter 

om NATO och Ryssland. Trots att hybridkrigföring står i centrum har ingen djupare ansats 

gjorts för att undersöka vad begreppet definierar vilket kan vara en brist i artikeln. 

 

Lora Saalman analyserar också hybridkrigföring i Ukraina. Hennes artikel Little Grey Men: 

China and the Ukraine Crisis presenterar hur Kina ser på rysk taktik och strategi kopplat till 

Ukrainakrisen. Hennes forskning baseras på 434 kinesspråkiga dokument som behandlar 

Ukrainakrisen vilket tyder på att det är en omfattande och underbyggd forskning som genom-

förts.60 

 

Hybrid War and Its Countermeasures: A Critique of the Literature granskar begreppet hy-

bridkrigföring och hur hotet ska bemötas. Artikeln går på djupet i litteraturen som behandlar 

begreppet och ger en strukturerade sammanställning av vad hybridkrigföring är utifrån under-

sökningen. 

                                                   
58 Lovelace, Douglas C. (red.), Hybrid warfare and the gray zone threat. [edited by] Douglas C. Lovelace, Jr., 
Senior National Security Strategist., Oxford, 2016. S.57-85.  
59 Ibid. S.87-144.  
60 Saalman, Lora. ”Little Grey Men: China and the Ukraine Crisis”. Survival. Vol. 58, No. 6. (2016): 135-156. 
S.135. 
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I delar av undersökningen krävs det att jag tolkar materialet och dess innebörd. De tolkningar 

som görs under arbetets gång kommer tydliggöras vid tillfället. Artikelförfattare som inte ak-

tivt kritiserar begreppet hybridkrigföring och samtidigt sätter det i en kontext tolkas som posi-

tivt inställda till begreppet. Anledningen är att författaren i sådana fall nyttjar begreppet som 

en naturlig del för att beskriva ett fenomen, vilket betraktas som acceptans av begreppet. 

 

3.5	Operationalisering		

För att operationalisera Gerrings teori om användbara begrepp kommer jag inledningsvis be-

skriva hur respektive kriterium analyseras. Dessa sammanställs sedan i tabell 2 som utgör 

analysverktyget. 

 

3.5.1	Familjaritet	

För att operationalisera kriteriet familjaritet lyfts först begreppets samtliga betydelser fram 

som utvinns i materialet. Dessa delas sedan in i kärnbetydelser och perifera betydelser enligt 

figur 1 nedan. Det görs genom att se till hur många referenser eller förespråkare i materialet 

respektive betydelse har. Har betydelsen fyra eller fler förespråkare anses betydelsen vara 

kärnfull. Har den färre än fyra räknas betydelsen som perifer. Motivet är att fler än fyra före-

språkare motsvarar en majoritet av forskarna i undersökningen. Här nyttjas ett kvantitativt in-

slag i undersökningen då förekomsten av olika betydelser räknas i materialet.  

 

Därefter kommer respektive betydelse ställas emot övriga i syfte att analysera ifall det finns 

motsägningar mellan betydelserna. Ifall motsägelser finns kommer det påverka familjariteten 

negativt. Eftersom motsatsförhållanden mellan perifera betydelser inte påverkar begreppets 

familjaritet lika mycket som mellan kärnfulla motiverar det att i undersökningen ha tre di-

stinkta nivåer för att undersöka familjaritet. Detta gör att begreppet inte får låg familjaritet 

utan istället medelhög om det skulle finnas ett motsatsförhållande mellan någon av de perifera 

betydelserna. 

 

3.5.2	Resonans	

Resonans granskas genom en jämförelse med närliggande begrepp inom samma område. Om 

väletablerade ord inom området har likheter till begreppet som undersöks tolkas det som att 

begreppet har bra resonans. Motivet till tolkningen är att begrepp som redan fastnat eller fun-



Fabian Cornils 2018-05-09 
OP 15-18 

Sida 19 av 44 
 

nits länge inom området anses ha bra resonans just för att de finns kvar och därmed är allmänt 

accepterade. Finns det ingen likhet till närliggande begrepp kommer det istället tolkas som att 

begreppet har sämre resonans. Detta kriterium har lägre värde i undersökningen då syftet med 

resonans främst är att se om ett begrepp har en förmåga att fastna hos användarna. Eftersom 

hybridkrigföring som begrepp redan nyttjas i stor utsträckning tolkas det som ett begrepp re-

dan har fastnat inom krigsvetenskapen. Kriteriet undersöks ändå för att ge en utförlig analys 

enligt Gerrings teori.  

 

3.5.3	Sparsamhet	

Sparsamhet undersöks genom att se hur kort begreppets etikett är och hur lång listan med at-

tribut som beskriver begreppet blir. Det finns en problematik i att generalisera sparsamhet ge-

nom att sätta en gräns i antal attribut för hög eller låg sparsamhet. Som exempel kanske jag 

väljer att dra gränsen vid 20 attribut där ett begrepp med 21 attribut således anses ha låg spar-

samhet. Frågan blir då vad som egentligen skiljer begrepp med 19 attribut från begrepp med 

21. 

 

Därför väljer jag att inte sätta en definitiv gräns. Begreppets sparsamhet bedöms istället i för-

hållande till Gerrings exempelbegrepp ideologi. Ideologi som Gerring använder för att ex-

emplifiera begrepp med låg sparsamhet tillskrivs fler än 50 attribut. Då räknas enbart de mer 

klassiska ideologierna och dess underindelningar såsom liberalism, nationalism, konservatism 

och anarki.61 Begreppet kan därför antas ha ännu fler attribut. Gerring beskriver ideologi som 

ett begrepp med väldigt låg sparsamhet vilket därför tolkas som ett extremt begrepp sett uti-

från sparsamhet.62 Begrepp som har motsvarande antal attribut eller fler anses därför ha låg 

sparsamhet.   

 

Trots att ideologi har låg sparsamhet avseende attribut, har det hög sparsamhet i etiketten en-

ligt Gerring.63 Därför ges hög sparsamhet till begrepp med ett ord i etiketten. Låg sparsamhet 

får begrepp med två eller fler ord.  

 

                                                   
61 Nationalencyklopedin, ideologi. Hämtad 2018-04-03, 
från http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ideologi 
62 Gerring, S.371.  
63 Ibid. S.373. 



Fabian Cornils 2018-05-09 
OP 15-18 

Sida 20 av 44 
 

3.5.4	Koherens	

Detta kriterium undersöks genom att se om det finns ett samband mellan de betydelser som 

definierar begreppet. Samtliga betydelser jämförs med varandra oavsett om de är perifera eller 

kärnfulla. Om det inte finns uppenbara samband mellan ett eller flera av de kärnfulla betydel-

serna anses begreppet ha låg koherens. Om det finns tydliga samband mellan enbart de kärn-

fulla betydelserna har det medelhög koherens. Om det finns tydliga samband mellan samtliga 

betydelser har begreppet hög koherens. Uppenbara samband tas fram i samband med under-

sökningen.  

 

3.5.5	Differentiering	

Differentiering undersöks genom att identifiera vilka begrepp som anses angränsa till begrep-

pet ifråga. Därefter tydliggörs vad som skiljer sig mellan dessa och begreppet i fokus. Krite-

riet beror på hur väl begreppet kan avgränsas från andra närliggande begrepp. Hög differentie-

ring innebär för undersökningen att begreppet kan avgränsas från närliggande begrepp. Låg 

differentiering får begreppet om det inte kan avgränsas från ett eller fler närliggande begrepp.   

 

3.5.6	Djup	

Begreppets djup analyseras genom att ta fram samtliga gemensamma egenskaper som delas 

av de attribut som ingår i begreppets definition. För att undvika samma problematik som upp-

stod med sparsamhet kommer ingen definitiv gräns sättas för vad som ger högt djup. Istället 

ställs begreppet mot Gerrings exempelbegrepp sydstaterna som han anser vara ett begrepp 

med högt djup.64 Gemensamt för sydstaterna är att de ligger i USA, har egen dialekt, slaveri 

var tillåtet under 1800-talet samt gjort uppror mot regeringen i Washington för att nämna de 

tydligaste gemenskaperna.65 Därför bedöms begrepp ha högt djup ifall de har motsvarande an-

tal gemensamma attribut som sydstaterna medans lågt djup ges ett begrepp som inte når upp 

till en motsvarande nivå av gemensamma attribut. 

 

3.5.7	Användbarhet	inom	teorier	

För att undersöka begreppets användbarhet inom teorier måste kriteriets differentiering beak-

tas. Möjligheten att använda ett begrepp inom teorier och teoretiska ramverk beror delvis på 

                                                   
64 Gerring, S.380.  
65 Nationalencyklopedin, Sydstaterna. Hämtad 2018-04-18, 
från http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sydstaterna  



Fabian Cornils 2018-05-09 
OP 15-18 

Sida 21 av 44 
 

begreppets förmåga att klassificera saker och ting vilket ökas med dess differentiering. Det 

beror också på om begreppet tidigare använts inom eller beskrivits som en teori.  

 

Om begreppet har hög differentiering samtidigt som det har använts inom, eller beskrivits 

som en teori, får det hög användbarhet inom teorier. Om begreppet antingen har hög differen-

tiering eller använts inom eller beskrivits som en teori, får det medelhög användbarhet inom 

teorier. Om begreppet har låg differentiering och inte heller har använts inom eller beskrivits 

som en teori får det låg användbarhet inom teorier.  

 

3.5.8	Användbarhet	inom	ett	område	

För att ett begrepp ska uppnå hög användbarhet inom ett område måste det bidra med något 

nytt inom området och får inte påverka närliggande begrepp eller definiera något som det re-

dan finns ord på. Låg användbarhet inom ett område får begrepp som påverkar närliggande 

begrepp och definierar något som det redan finns definitioner på.  



Fabian Cornils 2018-05-09 
OP 15-18 

Sida 22 av 44 
 

3.5.9	Sammanställning	
Tabell 2. Analysverktyg. 
Kriterium Låg Medelhög Hög 
Familjaritet En eller flera kärn-

fulla betydelser mot-
säger sig andra kärn-
fulla betydelser.   
 

En eller flera perifera 
betydelser motsäger 
sig andra betydelser. 

Betydelserna över-
ensstämmer med 
varandra. 

Koherens Inget tydligt samband 
mellan ett eller flera 
av de kärnfulla bety-
delserna. 
 

Tydligt samband 
mellan de kärnfulla 
betydelserna. 

Tydligt samband 
mellan samtliga be-
tydelser. 

Användbarhet inom teorier Låg differentiering 
och har inte använts 
inom eller beskrivits 
som en teori. 
 

Antingen hög diffe-
rentiering eller an-
vänts inom eller be-
skrivits som en teori. 

Hög differentiering 
och använts inom 
eller beskrivits som 
en teori. 

Forts. Låg  Hög 
Resonans Ingen likhet till närliggande be-

grepp. 
 

Likhet till närliggande begrepp. 

Sparsamhet Motsvarar eller har fler attribut än 
begreppet ideologi. Etiketten be-
står av ett ord. 
 

Motsvarar inte och har färre at-
tribut än begreppet ideologi. 
Etiketten består av två eller fler 
ord. 

Differentiering Kan ej avgränsas från ett eller fler 
närliggande begrepp.  
 

Kan avgränsas från närliggande 
begrepp. 

Djup Motsvarar inte och har färre antal 
gemensamma attribut än sydsta-
terna.  
 

Motsvarar eller har fler gemen-
samma attribut än begreppet 
sydstaterna. 

Användbarhet inom ett om-
råde 

Finns redan tidigare begrepp som 
definierar fenomenet. 
 

Finns inga tidigare begrepp som 
definierar fenomenet. 
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4.	Analys	
I analysen undersöks först respektive kriterium i begreppet, därefter följer en sammanställning 

av resultatet. 

 

4.1	Familjaritet	

Nedan följer en sammanställning vad respektive verk anser ingå i hybridkrigföring följt av en 

indelning av kärnfulla och perifera betydelser. Betydelser i materialet som är snarlika 

varandra slås ihop för att inte dubbletter av samma betydelse ska uppstå. Slutligen jämförs 

samtliga betydelser för att se om det finns motsägelser mellan betydelserna. 

 

Conflict In the 21st century: The Rise of Hybrid Wars: Konventionell krigföring, irregul-

jär krigföring, terrorism, otydligt vilken typ av krigföring som nyttjas, otydligt vem som stri-

der, kriminalitet,66 hierarkisk politisk struktur förenat med decentraliserade celler, främjande 

av uppror och cyberkrigföring,67 sammanslagning av reguljära och irreguljära styrkor till en 

enhet.68 

 

Hybrid warfare: Fighting complex opponents from the Ancient world to the present: 

Kombination av konventionella och irreguljära styrkor (gerillor, insurgenter och terrorister), 

kan inkludera både statliga och icke-statliga aktörer, styrkan har ett gemensamt politiskt mål, 

reguljära och irreguljära styrkor kan både vara sammanslagna till en enhet eller utgöras av två 

skilda som har samma strategiska direktiv.69  

 

The inadequacy of Definition and the Utility of a Theory of Hybrid Connflict: Is the 

”Hybrid threat New?”: Konventionella aspekter, okonventionella aspekter, kriminalitet, 

terrorism,70 användandet av media, defensivt inriktade operationer, kombination av alla till-

gängliga resurser, utnötningstaktik, asymmetriskt övertag, den hybrida styrkan har en mindre 

konventionell styrka än motparten, ideologiska drivkrafter.71  

 

                                                   
66 Hoffman, S.14. 
67 Ibid. S.28.  
68 Ibid. S.30. 
69 Murray, et al., S.2-3.  
70 Lovelace, S.63.  
71 Ibid. S.70-71.  
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Operational Approaches to Hybrid Warfare: Kombination av krigföringstyper,72 komplex 

och anpassningsbar organisation, irreguljära styrkor, reguljära styrkor, medel och metoder 

över flera domäner, utnötning av motståndaren,73 kriminella element,74 lokal anknytning hos 

den hybrida parten,75 terrorism.76 

 

The Ghost of Hybrid Warfare: En blandning av konventionell och icke traditionell taktik,77 

subversioner, cyberkrig, proxykrig, militära övningar som syftar till att avleda, nukleärt hot,78 

specialförband, propaganda.79  

 

Att notera är att författaren till artikeln anser att ryskt användande av artilleri för att tvinga 

Ukrainska styrkor till underkastelse under konflikten inte kvalificeras som hybridkrigföring. 

Han anser att det är en gammaldags och icke-hybrid metod.80 Detta är motsägande då författa-

ren anser att hybridkrigföring innefattar konventionell taktik. Konventionell taktik i sin tur in-

nefattar ur ett traditionellt perspektiv artilleri mot en annan stats styrkor.  

 

Little Grey Men, China and the Ukraine Crisis: Cyberkrig, nätverkskrig, manipulation av 

den allmänna opinionen, informationsattacker, cyberterrorism,81 paramilitära styrkor, otydlig-

het mellan kombattanter och icke-kombattanter samt kontroll av informationsflödet.82 

 

Artikeln utelämnar kombinationen av irreguljära och konventionella styrkor i sin beskrivning 

av hybridkrigföring vilket kan kritiseras i och med begreppets många olika definitioner. An-

tingen anser författaren att denna återkommande definition inte ingår i hybridkrigföring eller 

är en allmänt vedertagen syn på begreppet och därför inte behövs nämnas. 

 

Hybrid War and Its Countermeasures: A Critique of the Literature: Cyberoperationer, 

nyttjandet av mänskliga sköldar,83 påtryckningar genom media, sanktioner, kapprustning, spi-

                                                   
72 Lovelace, S.90-91. 
73 Ibid. S.95.  
74 Ibid. S.99.  
75 Ibid. S.125.  
76 Ibid. S.127.  
77 Charap, Samuel. ”The Ghost of Hybrid War”. Survival. Vol. 57, No. 6. (2015): 51-58. S.52. 
78 Ibid. S.53.  
79 Ibid. S.55.  
80 Charap, S.55.  
81 Saalman, S.141-142.  
82 Ibid. S.143-144.  
83 Johnson, Robert, S.142-143. 
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onage, konventionella förmågor, irreguljär taktik, terrorism, kriminalitet,84 ekonomiska 

blockader, separatister, underbyggande av sittande regering,85 kan genomföras av stater och 

icke-statliga aktörer, lönnmord, sabotage, användandet av proxykrig.86 

 

Författaren menar dock att hybridkrigföring kan bestå av en kombination av medel och meto-

der som formar en situation där militära medel kanske inte ens behövs.87 

 

Tabell 3 nedan utgör en förklaring över vilka betydelser som anses snarlika och därför får en 

gemensam betydelse. I tabell 4 presenteras vilka betydelser som kvalificerades som kärnfulla 

och vilka som är perifera. Kärnfulla betydelser har fyra eller fler förespråkare, övriga klassas 

som perifera. 

 
Tabell 3. Sammanslagning av betydelser av begreppet hybridkrigföring. 

Manipulation av den allmänna opinionen =Påtryckningar genom media 

Nätverkskrig =Cyberkrigföring 

Kontroll av informationsflödet   =Påtryckningar genom media 

Otydligt vem som strider =Otydlighet mellan kombattanter och icke-
kombattanter 

Kombination av krigföringstyper =Sammanslagning av reguljära och irreguljär 
styrkor till en enhet  

Okonventionella aspekter  =Irreguljära aspekter 

Icke traditionell taktik   =Irreguljära aspekter  

Reguljära styrkor   =Konventionella aspekter 

Konventionell krigföring =Konventionella aspekter 

 

 
  

                                                   
84 Johnson, Robert, S.150-151.  
85 Ibid. S.156.  
86 Ibid. S.158. 
87 Ibid. S.152.  
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Tabell 4. Kärnfulla och perifera betydelser av begreppet hybridkrigföring. 
Kärnfulla betydelser Perifera betydelser 

• Konventionella aspekter 
• Irreguljära aspekter  
• Terrorism 
• Kriminalitet  
• Cyberkrigföring 

 

• Sabotage 
• Lönnmord 
• Separatister 
• Ekonomiska blockader 
• Spionage 
• Kapprustning 
• Nyttjande av mänskliga sköldar 
• Cyberterrorism 
• Informationsattacker 
• Nukleära hot 
• Militära storövningar 
• Proxykrig 
• Subversioner 
• Sanktioner 
• Utnötningstaktik 
• Påtryckningar genom media 
• Främjande av uppror 
• Underminera sittande regering 
• Paramilitära styrkor 
• Specialförband 
• Gerillor 
• Medel och metoder över flera domäner 
• Komplex och anpassningsbar organisation 
• Ideologisk drivkraft 
• Asymmetriskt övertag 
• Kombination av alla tillgängliga resurser 
• Defensivt inriktade operationer 
• Gemensamt politiskt mål 
• Kan inkludera både statliga och icke-statliga aktörer  
• Sammanslagning av reguljära och irreguljära styrkor 

till en enhet 
• Reguljära och irreguljära styrkor kan både vara sam-

manslagna till en enhet eller bestå av två skilda enheter 
• Lokal anknytning hos den hybrida parten 
• Den hybrida styrkan har en mindre konventionell 

styrka än motparten 
• Hierarkisk politisk struktur förenat med decentrali-

serade celler 
• Otydlighet mellan kombattanter och icke-kombattanter 
• Otydligt vilken typ av krigföring som nyttjas 

 

Efter en jämförelse mellan samtliga betydelser återfinns enbart ett tydligt motsatsförhållande. 

Motsägelsen är mellan betydelserna ”sammanslagning av reguljära och irreguljära styrkor till 

en enhet” och ”reguljära och irreguljära styrkor kan både vara sammanslagna till en enhet el-

ler bestå av två skilda enheter”. Hoffman är förespråkare för den första betydelsen samtidigt 
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som Murray och Mansoor är förespråkare för den andra.88 Detta sänker begreppets familjaritet 

till medelhög familjaritet som ges till begrepp där en eller flera perifera betydelser motsäger 

sig andra betydelser. Återkopplat till forskningsfrågan så kan ovanstående tabell 4 ses som en 

överblick av hur begreppet hybridkrigföring förklaras i den vetenskapliga litteraturen vilket 

ger en fingervisning i vilken riktning analysen kommer fortgå.  

 

4.2	Resonans		

För att undersöka begreppets resonans jämförs det med andra närliggande begrepp. Finns det 

likheter eller skillnader i hur det skrivs och låter i jämförelse till begrepp som avhandlar 

samma område? Närliggande begrepp tas fram från materialet och utgörs av begrepp som för-

fattarna anser avhandla snarlika områden. Samtliga verk tar inte upp vad de anser vara närlig-

gande begrepp till hybridkrigföring varför endast en del av materialet används för att presen-

tera närliggande begrepp. Begrepp som anses vara nära besläktade är sådana som beskriver en 

mixad form av krigföring vilket gör att exempelvis konventionell och irreguljär krigföring 

avgränsas bort. 

 

Både Hoffman, Robert Johnson och Richard Johnson anser att närliggande begrepp är Fourth 

Generation Warfare, Compound Wars och Unrestricted Warfare.89,90,91 McCulloh nämner 

enbart Fourth Generation Warfare och Compound Warfare som begrepp inom samma om-

råde.92 

 

En jämförelse mellan hybridkrigföring (Hybrid Warfare) och Fourth Generation Warfare, 

Compound Wars samt Unrestricted Warfare tydliggör att samtliga begrepp har samma eller 

liknande ändelser. Närmare bestämt war eller warfare. Gerring nämner tydligt att det är en in-

dikator på att begreppet har en bra resonans.93 Eftersom hybridkrigföring har en likhet till 

samtliga begrepp som anses vara närliggande får begreppet hög resonans som resultat. En 

förklaring vad de närliggande begreppen definierar återfinns i analysen av begreppets diffe-

rentiering nedan. 

 

                                                   
88 Hoffman, S.29. 
89 Ibid. S.18-22. 
90 Lovelace, S.95-97. 
91 Johnson, Robert, S.145-148. 
92 Lovelace, S.62-63.  
93 Gerring, S.370. 
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4.3	Sparsamhet	

För att undersöka begreppets sparsamhet ser jag återigen på tabell 4 som togs fram i under-

sökningen av familjaritet. Utifrån tabellen utläses att begreppet totalt tillskrivs 41 betydelser 

inklusive de kärnfulla och perifera. Enligt analysverktyget och teorin är begreppet således ett 

begrepp med låg sparsamhet då det har relativt många betydelser. Det beror på att begreppets 

attribut motsvarar antalet attribut som Gerrings exempelbegrepp ideologi tillskrivs som var 

minst 50 stycken.  

 

Gerring diskuterar sparsamhet genom att säga: ”It should be possible to say what it is one is 

talking about without listing a half-dozen attributes”.94 Om vi blint lyssnar på Gerrings ord 

anser han att gränsen går redan vid ett halvt dussin, alltså sex attribut. Oavsett vart gränsen är 

dragen är teorin och operationaliseringen överens om att 41 attribut klassas som ett begrepp 

med låg sparsamhet. 

  

Eftersom sparsamhet också återfinns i etiketten där sparsamma begrepp enligt analysverktyget 

utgörs av etiketter innehållande ett ord blir resultatet hög sparsamhet på svenska: hybridkrig-

föring. På engelska klassas det däremot med låg sparsamhet då det består av två ord: Hybrid 

Warfare. I undersökningen väljs det engelska begreppet då det har fler brukare i världen än 

det svenska. Begreppet får således låg sparsamhet som helhet. 

 

4.4	Koherens	

Koherens inom begreppet undersöks även här genom att se till samtliga betydelser som pre-

senteras i tabell 4. Här analyseras om det finns ett tydligt samband mellan betydelserna.  

 

För att göra detta tar undersökningen avstamp i något som återfinns i själva ordet hybridkrig-

föring, nämligen krig. Krig definieras av nationalencyklopedin som användandet av organise-

rat militärt våld för att nå politiska mål.95 Vikt kommer läggas vid delen av definitionen som 

säger ”nå  politiska mål”. Anledningen är att militärt våld inte alltid utgör kärnan i hybridkrig-

föring där betydelser så som att underminera sittande regering, påtryckning genom media och 

medel och metoder över flera domäner har identifierats i materialet och återfinns i tabell 4. 

                                                   
94 Gerring. S.371. 
95 Nationalencyklopedin, krig. Hämtad 2018-04-19, från http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/krig 
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Det innebär således att nyttjandet av andra medel än militärt våld för att nå politiska mål före-

kommer i hybridkrigföring.  

 

Efter en analys av samtliga betydelser blir det tydligt att betydelser inriktade på organisation-

en hos en hybrid part inte har direkta samband med betydelser som avhandlar metoder. Ex-

empelvis delar terrorism, cyberkrigföring och konventionella metoder faktumet att de syftar 

till att uppnå det politiska mål som brukaren av hybridkrigföring har. Betydelsen komplex och 

anpassningsbar organisation syftar i sig inte till att uppnå något politiskt mål utan beskriver 

helt enkelt en organisation. Däremot kan det anses ha indirekt samband då en komplex och 

anpassningsbar organisation försvårar för motståndaren att parera vilket underlättar i kampen 

mot att nå sina politiska mål. 

 

Problematiken med att lyfta in samtliga betydelser i undersökningen utan att särskilja på or-

ganisatoriska betydelser och betydelser som berör metoder framgår i och med detta. Detta är 

ingen last för undersökningen i sig men måste ändå tydliggöras. Då det är svårt att hitta tyd-

liga samband mellan de organisatoriska betydelserna och de som behandlar metoder har be-

greppet inte tydliga samband mellan samtliga betydelser. Men eftersom de kärnfulla betydel-

serna konventionella aspekter, irreguljära aspekter, terrorism, kriminalitet och hybridkrigfö-

ring från tabell 4 alla beskriver metoder med tydliga samband till krig och att uppnå politiska 

mål får begreppet medelhög koherens. Det ges till begrepp med tydligt samband mellan de 

kärnfulla betydelserna. 

 

4.5	Differentiering	

Återigen ser vi till de närliggande begreppen Fourth Generation Warfare, Compound Wars 

och Unrestricted Warfare som diskuterades under rubriken resonans. Dessa begrepp används 

just för att materialet som undersöks lyfter fram dem som angränsande begrepp. De närlig-

gande begreppen kommer att förklaras utifrån vad det är som skiljer dessa från hybridkrigfö-

ring. Samtliga angränsande begrepp baseras på materialets definitioner.  

 

Fourth Generation Warfare har sin kärna i tesen att om en stats styrande mekanism försvagas, 

resulterar det i uppkomsten av icke-statliga aktörer med förmågan att utmana statens legitimi-

tet. Aktörerna i denna typ av krigföring använder sig av både konventionella och okonvent-

ionella medel inklusive terrorism samt information syftande till att försvaga den sittande rege-
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ringen.96 Richard Johnson menar att denna typ av krigföring skiljer sig från hybridkrigföring 

då den istället för att beskriva kombinationer av olika former av krigföring beskriver en helt 

ny typ av krigföring. Huvudsyftet är enligt honom som tidigare beskrivits att försvaga mot-

partens regering genom att förlänga konflikten och med det övertyga motståndarens besluts-

fattare att en fortsatt konflikt är för kostsam.97 Trots Johnsons utsagor om skillnader är det 

svårt att skilja på de metoder som nyttjas i de bägge krigföringstyperna. Richard Johnson be-

skriver att aktörerna i Fourth Generation Warfare använder alla till buds stående medel för att 

övertyga motståndarens beslutsfattare.98 Precis som med hybridkrigföring kan det innebära 

terrorism, kriminalitet, cyberkrigföring, konventionella och okonventionella metoder.  

 

Det som skiljer de båda begreppen är det övergripande syftet. Hybridkrigföring har inte som 

enda mål att övertyga motståndarens beslutsfattare om att det är för kostsamt med fortsatt 

konflikt utan har mer generella mål. Även kombinationer samt brukaren av krigföringstypen 

skiljer sig åt då hybridkrigföring kan användas av både stater och icke-statliga aktörer medans 

Fourth Generation Warfare främsta brukas av icke-statliga aktörer utan fokus på att kombi-

nera medel och metoder.  

 

Compound Wars beskrivs som simultant användande av separata reguljära och irreguljära 

styrkor.99 Enligt Richard Johnson skiljer sig denna typ av krigföring från hybridkrigföring då 

den beskriver två separata styrkor med ett gemensamt mål. Han menar att hybridkrigföring 

istället innebär att irreguljära och reguljära styrkor är sammanslagna till en enhet alternativt 

har förmåga att byta karaktär från det ena till det andra.100 I jämförelse med Murrays definit-

ion av hybridkrigföring: ”reguljära och irreguljära styrkor kan både vara sammanslagna till en 

enhet eller bestå av två skilda enheter” motsäger det Richard Johnson.101 Meningsskiljaktig-

heterna i betydelsen påverkar resultatet i differentieringen där Richard Johnsons skillnad mel-

lan hybridkrigföring och Compound War därför inte med säkerhet är allmängiltig. Men även 

Hoffman och McCulloh anser att Compound War skiljer sig från hybridkrigföring då de anser 

att Compound War innebär separata irreguljära och reguljära styrkor medans de betraktar hy-

                                                   
96 Hoffman, S.18.  
97 Lovelace, S.97.   
98 Ibid. S.97.  
99 Lovelace, S.96.  
100 Ibid. S.96. 
101 Murray, et al., S.3. 
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bridkrigföring som en kombination.102,103 Slutsatsen är att majoriteten av forskarnas artiklar 

förespråkar denna differentiering.  

 

Unrestricted Warfare beskrivs av Hoffman som krig utan gränser där framtidens befälhavare 

ska ha förmågan att kombinera alla resurser i krig. Detta inkluderar informationskrigföring, 

ekonomisk krigföring, handelskrig och andra nya former av krigföring.104 Skillnaden mellan 

hybridkrigföring och Unrestricted Warfare är att de avhandlar olika krigföringsnivåer. Där 

Unrestricted Warfare enbart förklarar fenomenet på en strategisk nivå skiljer det sig från hy-

bridkrigföring som förklarar fenomenet från enskild framgång på taktisk nivå till de breda 

strategiska målen.105 Således är Unrestricted Warfare möjligt att differentiera från hybridkrig-

föring.  

 

Sammanfattningsvis är Fourth Generation Warfare och Compound Wars svårare att skilja 

från hybridkrigföring än vad Unrestricted Warfare är. Detta ger resultatet låg differentiering 

enligt analysverktyget. Även fast det fanns möjligheter till att skilja begreppet från närlig-

gande begrepp var det inte tydligt och kärnfullt vilket kan leda till begreppsförvirring.  
 

4.6 Djup 
Detta kriterium undersöks genom att hitta gemensamma egenskaper som delas av begreppets 

betydelser. Egenskaperna eller attributen ska gå att återfinna i materialet. Ett tydligt exempel 

är hur författarna lyfter fram hybridkrigföring som en kombinerad krigföring. Hoffman be-

skriver begreppet som en blandning innehållande flera olika typer av krigföring.106 Samtidigt 

styrker Robert Johnson denna beskrivning genom att förklara hybridkrigföring som möjlig-

heten att använda en rad olika medel och metoder för att uppnå sitt mål.107 Ett samlingsnamn 

på forskarnas beskrivningar blir kombination. Eftersom samtliga betydelser förutsätts verka 

tillsammans med någon av de andra betydelserna för att det ska definieras som hybridkrigfö-

ring är kombinationer en gemensam egenskap. Således är samlingsnamnet kombinationer det 

första attribut som anses vara något samtliga betydelser har gemensamt.  

 

                                                   
102 Hoffman, S.21-22. 
103 Lovelace, S.63.  
104 Hoffman, S.23.  
105 Lovelace, S.96.  
106 Hoffman, S.7. 
107 Johnson, Robert, S.157. 
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Nedan följer en lista med ytterligare attribut som har nämnts i materialet i samband med hy-

bridkrigföring och samtidigt är gemensamt för de betydelser av hybridkrigföring som åter-

finns i tabell 4.  

 
Tabell 5. Djup: gemensamma attribut i begreppet hybridkrigföring. 

Gemensamma attribut Återfinns (författare) 
Kombinationer Hoffman 

Robert Johnson 
Charap 
Saalman 
McCulloh 
Richard Johnson 
Murray och Mansoor 

Kan utgöra krigshand-
lingar 

Hoffman 
Charap 
Robert Johnson 
Saalman 
McCulloh 
Richard Johnson 
Murray och Mansoor 

Otydliga gränser mellan 
krig och fred, kombattan-
ter och icke kombattanter 

Hoffman 
Robert Johnson 
Saalman 
McCulloh 

Utnyttjande av svagheter Hoffman 
Robert Johnson 

Anpassningsbart Hoffman 
Återfinns på alla krigfö-
ringsnivåer 

Hoffman 
Robert Johnson 
McCulloh 
Murray och Mansoor 

Synergieffekt Hoffman 
McCulloh 
Robert Johnson 

Komplexitet Hoffman 

Ryska operationer i 
Ukraina 2014 

Charap 
Robert Johnson 
Saalman 

Israel – Hezbollah 2006 Hoffman 
Robert Johnson 
McCulloh 
Murray och Mansoor 

Överbelastning av system Richard Johnson 

Inom hela spektrumet Richard Johnson 

 
Efter undersökning av materialet återfinns 12 gemensamma attribut. Det ger resultatet högt 

djup då begreppet med marginal motsvarar Gerrings exempelbegrepp sydstaterna.  
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4.7	Användbarhet	inom	teorier	

Begreppets differentiering har tidigare i undersökningen bedömts som lågt vilket även påver-

kar dess användbarhet inom teorier negativt. Detta beror på att begreppet delvis är svårt att 

skilja från närliggande begrepp och således har sämre förmåga att klassificera omgivningen. 

Vidare påverkas användbarhet inom teorier om begreppet tidigare har använts inom eller be-

skrivits som en teori. Detta undersöks genom att analysera materialets teoretiska anknytningar 

till begreppet. De författare som diskuterar hybridkrigföring och teori i sina verk är 

McCulloh, Hoffman och Robert Johnsson.  

 

Hoffman förklarar att en bra teori består av ett beskrivande element, ett förutsägande element 

och en rådgivande del. Han menar indirekt att hans eget arbete har påbörjat bidraget till en så-

dan teori vilket också indikerar att Hoffman ser hybridkrigföring som ett lämpligt begrepp att 

nyttja teoretiskt både som en egen teori men även inom andra teorier.108 Robert Johnson be-

nämner endast begreppet som teori i förbifarten vilket ändå är en positiv teoretisk syn.109 Det 

som styrker begreppets användbarhet inom teorier ytterligare är McCullohs artikel som ger 

förslag på hur en teori om hybridkrigföring kan se ut. Trots att det är ett förslag och författa-

ren understryker att teorin är i sin linda ger det begreppet en ökad teoretisk användbarhet. För-

fattaren sätter tydliga gränser för vad han anser vara hybridkrigföring och hur det förekommer 

samt vilka aktörer som förväntas genomföra denna typ av krigföring.110 Detta ger en bra bild 

av hur en hybridkrigföringsteori skulle kunna se ut.  

 

Utifrån dessa tre författares verk där begreppet både betraktas som ett försteg till en teori men 

också framställts som en färdig teori blir resultatet medelhög användbarhet inom teorier. An-

ledningen till att begreppet får medelhög och inte hög användbarhet är på grund av svårighet-

en att differentiera från närliggande begrepp.  

 

4.8	Användbarhet	inom	ett	område	

Det sista kriteriet undersöks genom att se om de närliggande begreppen definierar samma fe-

nomen som hybridkrigföring eller inte. Undersökningen har redan lyft fram de närliggande 

begreppen som utgörs av Fourth Generation Warfare, Compound Wars eller Unrestricted 

                                                   
108 Hoffman, S.55.  
109 Johnson, Richard, S.99. 
110 McCulloh, S.68-71.  
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Warfare vilket skedde i analysen av begreppets resonans. Därmed återstår att undersöka ifall 

begreppen definierar samma fenomen som hybridkrigföring eller inte. 

 

Inom betydelserna för hybridkrigföring finns det motsägelser. Det gör att det finns motsä-

gande resultat beroende på vilken betydelse som gäller för begreppet. Om betydelsen ”sam-

manslagning av reguljära och irreguljära styrkor till en enhet” gäller, betyder det att begreppet 

tydligt särskiljs från Compound Wars.111 Om betydelsen ”reguljära och irreguljära styrkor kan 

både vara sammanslagna till en enhet eller bestå av två skilda enheter” gäller, blir begreppet 

istället väldigt likt Compound War. Den första definitionen ger å ena sidan begreppet en hög 

användbarhet inom ett område då den skiljer begreppet från andra närliggande begrepp och 

definierar således något särskilt inom området. Den sistnämnda definitionen ger å andra sidan 

begreppet en låg användbarhet inom ett område då den gör det svår att särskilja de båda be-

greppen åt.   

 

De övriga två närliggande begreppen Fourth Generation Warfare och Unrestricted Warfare 

påverkas inte av hybridkrigföringens motsägande betydelser. Trots att Fourth Generation 

Warfare har ganska många likheter till hybridkrigföring definierar de särskilda fenomen. 

Därmed finns det ingen risk att dessa två begrepp definierar samma fenomen som hybridkrig-

föring.  

 

Sammanfattningsvis blir resultatet att dess användbarhet inom ett område är lågt vilket beror 

på att begreppet definieras olika. En enad definition som särskiljer begreppet från andra när-

liggande begrepp hade höjt användbarheten inom ett område.  

 

 	

                                                   
111 Hoffman, S.20.  
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4.9	Resultat	

Nedan presenteras en sammanfattning av resultatet ifrån analysen.  
Tabell 6. Sammanfattat resultat av begreppet hybridkrigföring. 

Kriterium Resultat: hybridkrigföring 

Familjaritet Medelhög 

Resonans Hög 

Sparsamhet Låg 

Koherens Medelhög 

Differentiering Låg 

Djup Hög 

Användbarhet inom 

teorier 

Medelhög 

Användbarhet inom ett 

område 

Låg 
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5.	Avslutning	

	5.1	Svar	på	frågeställningen	

 

• Med utgångspunkt i John Gerrings begreppsutredande modell, hur förklaras be-

greppet hybridkrigföring i den vetenskapliga litteraturen?  

 

Utifrån Gerrings begreppsutredande modell får undersökningen under kriteriet familjaritet 

fram att hybridkrigföringens kärnfullaste betydelser, som återfinns i tabell 4, består av kon-

ventionella aspekter, irreguljära aspekter, terrorism, kriminalitet och cyberkrigföring. Det in-

nebär att de perifera betydelserna inte räknats med. Då majoriteten av verken som undersökts 

minst anser att de kärnfulla betydelserna ingår i hybridkrigföring kan följande slutsats dras: 

 

• En kombination av konventionella aspekter, irreguljära aspekter, terrorism, kriminali-

tet och cyberkrigföring är en majoritetsenlig minsta gemensamma definition av hy-

bridkrigföring utifrån den undersökta vetenskapliga litteraturen.  

 

Ovanstående definition är att betrakta som en översyn av hur den vetenskapliga litteraturen 

som undersökts förklarar begreppet hybridkrigföring. Enligt en djupare förklaring utifrån kri-

terierna är hybridkrigföring ett begrepp med hög resonans vilket innebär att det enligt Ger-

rings teori har en bra förmåga att fastna hos människor. Däremot är det inte sparsamt då det 

tillskrivs väldigt många betydelser vilket gör det svårare att veta specifikt vad brukaren menar 

när denne pratar om hybridkrigföring. Begreppets koherens fick resultatet medelhögt. Det in-

nebär att vi genom att använda begreppet beskriver ett fenomen vars betydelser har en tydlig 

gemenskap. Eftersom gemenskapen endast var tydlig hos de kärnfulla betydelserna men inte 

de perifera kan det ändå bidra till otydlighet när hybridkrigföring diskuteras. Dess differentie-

ring bedömdes som låg vilket kan medföra en svårighet i att skilja begreppet från andra när-

liggande begrepp. Begreppets djup bedömdes som högt. Begrepp med högt djup stärker över-

tygelsen om att fenomenet som beskrivs förtjänar att kallas vid ett enda namn.112 Hybridkrig-

föringens användbarhet inom teorier fick resultatet medelhögt. Att en hybridkrigföringsteori 

bildas och antas är därmed inte omöjligt samtidigt som begreppet kan komma att fylla en 

funktion inom andra teorier. Användbarheten inom ett område fick lågt resultat vilket beror 

                                                   
112 Gerring, S.380. 
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på begreppets tvetydiga definitioner. Beroende på hur begreppet definieras påverkar det utfal-

let i detta kriterium. Definitioner som går in i andra begrepp sänker helt enkelt dess använd-

barhet då det blir otydligt för brukaren vilket begrepp som lämpar sig bäst för att beskriva ett 

fenomen.113 Detta förespråkar definitioner som skiljer begreppet från närliggande begrepp.  

 

5.2	Diskussion	

5.2.1	Resultat	

Svaret på frågeställningen styrker att hybridkrigföring som begrepp inte är enat inom veten-

skapen vilket återkopplar till forskningsluckan i undersökningen som var just att definitionen 

inte är enad. Trots att resultatet slutade i att begreppet fortfarande är omtvistat gav undersök-

ningen med utgångspunkt i Gerrings begreppsutredande modell ändå ökad förståelse för hy-

bridkrigföring som fenomen. Undersökningen bidrog även till förståelse hur delar av veten-

skapen använder och förklarar begreppet vilket var syftet med undersökningen. Utifrån detta 

kunde även en minsta gemensam definition som majoriteten av verken förespråkar utvinnas. 

Resultatet visar också att Johnsons åsikt som uppmärksammades i forskningsöversikten om 

att litteraturen kring hybridkrigföring var inkomplett stämmer.114 

 
Resultatet gav inte oväntat ett otydligt svar i vad som definierar hybridkrigföring där motstri-

digheter fanns mellan de vetenskapliga verken. Otydliga gränser mellan begrepp gör det svå-

rare att motivera användandet av ett specifikt begrepp inom området, vilket å ena sidan kan 

leda till att individer drar sig från att nyttja begreppet men å andra sidan skapar debatt inom 

området. Därför finns det inget rakt svar om det är positivt eller negativt att utfallet bekräftade 

att hybridkrigföring är svårdefinierat. 

 

Det är viktigt att lyfta fram att den definition som presenteras i undersökningen som minsta 

definition enligt den undersökta litteraturen i svaret på frågeställningen är ett resultat av det 

material och förutsättningar som fanns för just denna undersökning. Konsekvensmässigt ur en 

etiskt synvinkel kan det få felaktiga påföljder om definitionen betraktas som allmängiltig vil-

ket den således inte bör göras.  

 

                                                   
113 Gerring, S.383.  
114 Johnson, Robert, S.159. 
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5.2.2	Metod	

Metoden som nyttjades hade förutom en kvalitativ ansatts även kvantitativa delar. Svårighet-

en med detta blev tydligt i gränssättningen mellan vad som ska klassas som högt respektive 

lågt. Eftersom Gerrings teori lyfter fram mätbara aspekter utan att tydligt peka på vart gränsen 

ska gå för det som är mätbart, skapas gränserna efter tolkningar av Gerrings egna exempel 

som ibland uppfattades vaga. Fler referensvärden till andra begrepp som utretts med teorin 

hade varit önskvärt vid framtida användning av teorin ifall samma metod ska nyttjas igen.  

  

5.2.3	Teori	

Faktumet att Gerrings teori tillhör den statsvetenskapliga disciplinen påverkade inte under-

sökningen negativt utan gav snarare en positiv infallsvinkel på ett krigsvetenskapligt begrepp. 

Avsaknaden av krigsvetenskaplig förförståelse inom teorin visade sig inte vara avgörande i en 

utredning av ett krigsvetenskapligt begrepp. Däremot hade en utredande modell skapad för 

krigsvetenskapliga begrepp varit intressant att nyttja och jämföra med. Främst för att under-

söka om det finns några tydliga karaktärsdrag för begrepp inom den krigsvetenskapliga disci-

plinen.  

 

Vidare beskriver teorin att begrepp inte kan vara perfekta i den meningen att de kan få högst i 

samtliga åtta kriterier. En begreppsutredning är således alltid dynamisk där det finns ett ge 

och ta förhållande mellan de olika kriterierna.115 Det blev tydligt även med hybridkrigföring 

vilket bekräftar teorins tes.   

 

5.3	Relevans	för	yrkesutövning	som	officer	

Alla yrken lutar sig mot sina egna facktermer där officersprofessionen inte är ett undantag. 

Att utreda och belysa hybridkrigföring ger professionen och således Försvarsmakten en ökad 

förståelse för den mångfacetterade hotbild som begreppet beaktar. Trots att undersökningen 

inte med säkerhet kan fastställa en allmängiltig definition av begreppet styrker det ändå fak-

tumet att hybridkrigföring är ett svårdefinierat begrepp. För professionen finns det värde i vet-

skapen om att diffusa begrepp ges stort utrymme i den krigsvetenskapliga debatten som i sin 

tur kan avspegla sig på Försvarsmaktens reglementen och doktriner. Undersökningen lyfter 

även fram begreppsutredning som metod för att utreda framtida begrepp inom professionen. 

                                                   
115 Gerring, S.367-368. 
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Det är av relevans då alla discipliner innehåller sina egna särskilda begrepp och vilka är bättre 

lämpade att utreda officersprofessionens begrepp om inte officerarna själva? 

 

Oavsett hur hybridkrigföring definierats av de olika författarna i undersökningen kan begrep-

pets otydlighet ändå vara relevant för att skapa debatt inom ämnet. Genom att färdigställa 

denna undersökning har ytterligare en synvinkel på begreppet lyfts fram vilket för oss ett litet 

steg framåt i debatten om hybridkrigföring. Undersökningen har även genom att utreda be-

greppet gett ökad kunskap inom området hybridkrigföring. En förståelse för att krigsveten-

skapen och dess begrepp är dynamiska är även av vikt på ett individuellt plan. Förutom insik-

ten det ger för individen att beredskap kan krävas mot hot som igår var otänkbara, ger det 

också en bild av att våra individuella ord och texter påverkar framtidens krigsvetenskapliga 

utformning.  

 

5.4	Vidare	forskning	

Förslag på vidare forskning är att genomföra en undersökning med Gerrings teori på ännu fler 

vetenskapliga verk om hybridkrigföring som motsvarar det som denna undersökning har nytt-

jat för att kunna jämföra resultatet. Även en liknande undersökning av annat material så som 

nyhetsartiklar eller militära doktriner skulle vara ett lämpligt ämne för fortsatt forskning. 

 

Samtidigt kan det vara av relevans att ta vid där denna undersökning slutat och jämföra resul-

tatet med doktriner innehållande hybridkrigföring både från Försvarsmakten, men även andra 

nationer för att få en jämförelse mellan vetenskap och profession.   
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