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ABSTRACT: 
The concept of hybrid warfare is both well used and criticized in today's debate. The critics are 

several and they do not hold back the criticism. But if the modern war is to be understood, how 

should it be investigated? When answering that question the critics turn to Carl von Clausewitz 

theories. 

The purpose of this thesis is to investigate the explanatory value of Clausewitz Trinity concept and 

Frank G. Hoffman's definition of hybrid warfare, by examining the theories of Russia's Annexation 

of Crimea 2014. Thus, this thesis wants to investigate whether Clausewitz Trinity concept is 

sufficient to understand the case . With a most likely one-case study and with the method of 

qualitative text analysis, the results and conclusions showed that it is not so easy to claim that one 

concept can rule out the other. 
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1. Inledning  
 

1.1 Problemformulering 

 

Begreppet hybridkrigföring växte fram i början av 1990-talet, och något senare skulle Frank 

G. Hoffman visa sig bli en av begreppets pionjärer.1 Frank G. Hoffman grundade sin syn på 

hybridkrigföring på konflikten mellan Israel och Hizbollah sommaren 2006.2 

Hybridkrigförings begreppet skulle visa sig bli diskuterat ganska omgående i den 

krigsvetenskapliga sfären.3 Rysslands annektering av den ukrainska Krimhalvön 2014 väckte 

dock nytt liv i debatten.4 Det visar sig även att det inte bara beröra just detta begrepp i 

synnerhet, utan kategoriserande begrepp i allmänhet. 
 

Bettina Renz skriver i sin artikel att begreppet hybridkrigföring till viss del varit användbart, 

men att begreppet har gjort mer skada på den militära förståelsen jämtemot Ryssland, än vad 

den har gjort nytta.5  

Någon som också har kritiserat begreppet hybridkrigföring är Ilmari Käihkö. Han skriver i sin 

artikel att begreppet är ett modeord, som gör vetenskapen en otjänst.6 Dock medger Käihkö 

att begreppet visserligen utmanat det traditionella paradigmet om hur man bör föra krig. 

Käihkö menar även att mycket tyder på att kriget inte längre bara är en fortsättning på 

politiken med andra medel, utan är politik.7 Vidare kan det uppfattas som något oklart 

huruvida vad som är alternativet och hur dessa konflikter ska bemötas teoretiskt. Därför med 

hänsyn till oklarheten valde författaren till denna uppsats att ta kontakt med Ilmari Käihkö för 

att fråga vad han ansåg vara ett alternativt för hybridbegreppet eller det rätta sättet att se på 

                                                
1 Hoffman, Frank, ”Lessons from Lebanon: Hezbollah and Hybrid Wars”, Foreign Policy Research Institute, 
Philadelphia, 2006, (hämtad: 2018-03-14) 
2 Hoffman, Frank, 2006. 
3 Wilkie, Robert, ”Hybrid warfare: something old, not something new.” Air & Space Power Journal, 
Montgomery, 2009, Sid. 15 
4 Apetroe, Alexandru, ” HYBRID WARFARE: FROM “WAR DURING PEACE” 
TO “NEO-IMPERIALIST AMBITIONS”. THE CASE OF RUSSIA”, On-line Journal Modelling the New 
Europé, Issue 21, pp.97-128, Cluj-Napoca, 2016. 
Käihkö, Ilmari, ”All krigföring är av hybrid natur”, Statsvetenskaplig Tidskrift, Vol.118(4), pp.623-641, Lund, 
2016. 
 Veljovski, Gjorgji, Taneski, Nenad & Dojchinovski, Metodija, ”The danger 
of ’hybrid warfare’ from a sophisticated adversary: the Russian ’hybridity’ in the Ukrainian conflict”, 
Defense & Security Analysis, 33:4, 292-307, London, 2017. 
5 Rens, Bettina, ”Russia and ‘hybrid warfare’”, Contemporary Politics, 22:3, 283-300, London, 2016, Sid. 297 
6 Käihkö, Ilmari,2016, Sid. 637 
7 Ibid., Sid. 638 
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dagens krigföring, som till exempel annekteringen av Krim. Käihkö svarade, och diskuterade 

olika tankesätt kring ämnet. Han menar att huvudfrågan är vad krig egentligen är för något, 

samt att varje enskilt krig uppstår utifrån unika politiska omständigheter vilket i sin tur 

innebär att kategorisering blir onödigt. För att få en ytterligare ökad förståelse och insyn i 

debatten hänvisar Käihkö sedan vidare till Carl von Clausewitz men även tipsar om andra som 

skrivit om samma ämne, nämligen M. L. R. Smith, Echevarria med flera.8  

 

Andra begrepp som tidigare varit kritiserade är gerillakrigföring och fjärde generationens 

krigföring. Käihkö som tidigare diskuterades refererar till M. L. R. Smith för att påvisa sina 

argument. Smith har nämligen tidigare skrivit om gerillakrigföring, och menar också att 

användningen av sådana förklarande termer inte hjälper, utan snarare undergräver förståelsen 

av krigets komplexitet som helhet.9 Smith menar att strävan efter att anpassa sin taktik för att 

optimera sin militära position, ligger till grund för hur de politiska aktörerna använder sina 

medel för att nå sina mål. Det sker även i en begränsande miljö, och denna aspekt bör vara 

primär för den strategiska analysen. Således menar Clausewitz att alla krig är unika i tid och 

rum. På grund utav att krig är mångfasetterade kan de inte heller sättas under etiketter.10  

Både Käihkö och Renz hänvisar i de tidigare nämnda artiklarna till Antulio J. Echevarria II.11 

Utöver att Echevarria argumenterar emot konceptet fjärde generationens krigföring, så 

anknyter även denna författare argument till Clausewitz.12 Artikeln är också inne på 

problematiken med att sätta olika etiketter på krig, där etiketterna dessutom innehar en 

osammanhängande logik.13 

 

En problematik som uppstår, är att utvinna vad det är i Clausewitz teori som bör användas. 

Clausewitz texter är många och det krävs tolkning för att förstå dess innebörd. Dessa 

författare som presenterats ovanför antyder på att det är Clausewitz som är nyckeln till 

förståelsen för kriget. De pekar på aspekter som olikheterna från de politiska 

omständigheterna, krigets natur och den mångfasetterade innebörden.  

                                                
8 Mailkonversation med Ilmari Käihkö. <ilmari.kaihko@soc.uu.se> 2018-03-19 till 2018-04-02  
Käihkö, Ilmari, 2016, Sid. 625 & 637 
9 Smith, M.L.R, “Guerrillas in the Mist: Reassessing Strategy and Low Intensity 
Warfare”, Review of International Studies 29, Cambridge, 2003, Sid. 19 
10 Smith, M.L.R, 2003. 
11 Echevarria, A. J. ”Fourth generation warfare and other myths”, Strategic Studies Institute, Carlisle, 2005. 
12 Echevarria, A. J. 2005, Sid. 6-7 
13 Ibid., Sid. 16 
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Dock så hänvisas det till grundläggande tankar som att kriget är en förlängning av politiken, 

och att aktören vill påtvinga fiendens ens vilja.14 Om slutsatserna är att ett nytt begrepp inte 

tillför något till förståelsen för kriget med mera, så anser i alla fall den här uppsatsen 

författare att det behövs något mer konkret, för att i sin tur kunna operationalisera och 

undersöka och jämföra Clausewitz tankar med den berörda teorin. Eller är tanken att all 

litteratur och alla texter av Clausewitz ska tolkas för att få den rätta förståelsen för kriget, av 

dessutom varje enskild individ då man inte ska använda sig av etiketter som till exempel 

begrepp? Dessa författares beskrivning av det teoretiska rätta alternativet uppfattas således 

som möjligen otydligt, därav kommer vi in på nästa författare. 

Bart Schuurman skriver i sin artikel att förståelse för kriget utmanades när det inte längre 

innebar massiv förstörelse, utan istället berörde till exempel vart det folkliga stödet fanns.15 

Schuurman menar att det även blev problematiskt när vissa teoretiker fundamentalt försökte 

förändra synen på kriget i allmänhet, vilket således ledde till missförstånd om kriget 

grundläggande egenskaper.16  

Bristen av förståelse för Clausewitz treenighet som grundläggande aspekter för krig, har gjort 

att nutida teoretiker skapat förvirring. Förutom att moderna teoretiker felaktigt påstått finna 

”nya” fenomen, så har de även förkastat Clausewitz.17 Schuurman hävdar dock att Clausewitz 

primära och sekundära treenighet är tidlöst, och kan hantera ett obegränsat antal variationer av 

konflikter, då elementen ges i sin specifika form genom kontextualiserade detaljer.18 

 

Således utifrån resonemanget ovan, går det att utskilja en mer konkret men fortfarande 

väsentlig del i debatten av Clausewitz teori, nämligen treenigheten. Utifrån debatten och 

denna uppsats omfattning, anses Clausewitz beskrivning av treenigheten vara rimlig, men 

även väsentlig för att ligga till grund som avgränsning i teorin.  

 

 

 

 

 

                                                
14 Smith, M.L.R, 2003, Sid. 35 
15 Schuurman, Bart, ”Clausewitz and the ’New Wars’ Scholars”, parameters, Vol.40(1), p.89(12), Carlisle, 2010, 
Sid. 89 
16 Schuurman, Bart, 2010, Sid. 89 
17 Ibid., Sid. 97 
18 Ibid.		
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1.2 Tidigare forskning  
	

Utifrån uppsatsens fokus som berör forskningsdebatten om begreppet hybridkrigföring, och 

hybridkritikernas bakomliggande argument, så har forskningsöversikten behandlat artiklar 

inom det området. 

 
I Kęstutis Kilinskas artikel prövas huruvida Frank Hoffmans teori om hybridkrigföring kan 

ligga till grund som förklaring för händelserna på Krim 2014.19 Slutligen menar Kilinskas, för 

att försöka förutspå framtida konflikter kring det post-Sovjetiska området, bör inte bara 

moderna analysverktyg användas.20 Kilinskas sammanfattar Hoffmans teori till fyra 

indikatorer, nämligen konventionella styrkor, irreguljär taktik, terrorism och kriminalitet, och 

menar att bara två av indikatorerna är representerade. Han ifrågasätter således det analytiska 

värdet av Hoffmans teori om hybridkrigföring.21  

 

Ilmari Käihkö varnar inte bara för hybridkrigföring som ett modeord, och att det ökar risken 

för resursslöseri, utan menar att det kan skada den försvarspolitiska debatten.22 Slutligen 

menar Käihkö att det största problemet med hybridkrigförings begreppet är att det inte leder 

till ökad förståelse för kriget. Delvis beror det på att hybridkrigföring i sig innehar en mängd 

olika begrepp som redan är svårdefinierade.23 Han påstår även att i förlängningen så blir alla 

krig hybrida som en konsekvens av definitionsproblematiken. Det i sin tur kan innebära att 

förståelse för vad som egentligen pågår blir hämmad, och att begreppet i så fall gör den 

krigsvetenskapen en otjänst.24 

 

Bettina Renz menar att innebörden av vad som anses vara hybridkrigföring, inte är något nytt. 

Renz påstår även att Ryssland dessutom går djupare än vad begreppet hybridkrigföring 

erbjuder, och att begreppet hybridkrigföring inte speglar Rysslands militära inriktning. 

Således har en fel uppfattning och förståelse uppstått gällande den ryska militära 

kapaciteten.25 Visserligen anser Renz att det hybrida konceptet varit användbart för att lyfta 

fram variationen av verktyg som Ryssland använt sig av i Ukraina, för att nå sina 

                                                
19 Kilinskas, Kęstutis, ”Hybrid Warfare: an Orientating or Misleading Concept in Analysing Russia’s Military 
Actions in Ukraine?” Military Academy of Lithuania, Vilnius, 2016, Sid. 139 
20 Ibid., Sid. 158 
21 Ibid. 
22 Käihkö, Ilmari, 2016. Sid. 624 
23 Ibid., Sid. 637 
24 Käihkö, Ilmari, 2016. Sid. 637 
25 Rens, Bettina, 2016. 283-284 
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utrikespolitiska ambitioner. Men Renz menar att det inte går att bortse från missvisningen 

som sker ifall allt läggs under samma rubrik.26 Risken med hybridbegreppet är att den ramar 

in diskussionen, i en återkommande förenklad dispyt som istället hämmar förståelsen av 

Ryssland och den ryska inställningen till väst. Slutligen skriver Renz att hybridbegreppet har 

gjort mer skada än nytta på västvärldens förståelse av den ryska militära förmågan och den 

ryska försvarspolitiken.27 

 

M. L. R. Smith fokuserade sin kritik emot begreppet gerillakrigföring. Smith menar att nya 

begrepp kan skada mer än vad de tillför, gällande förståelsen för krigets komplexitet i sin 

helhet.28 Kriget ska förstås i sin helhet, inte via etiketter. Han menar även att alla krig, oavsett 

intensitet eller form kan förstås i sin helhet inom Clausewitz strategiska paradigm.29 Artikelns 

forskningsområde är aktuell för denna uppsats på grund utav att den undersöker det dåtida 

aktuella begreppet gerillakrigföring, emot Clausewitz teori. Denna uppsats kommer också 

använda sig av Clausewitz på liknande sätt, dock undersöks det mot ett annat begrepp, och 

med tydligare avgränsning i teorin.  

 

Bart Schuurmans diskuterar i sin artikel problematiken med missförståndenen kring 

Clausewitz teori i allmänhet men missförstånd av treenighetskonceptet i synnerhet.30 Ett 

exempel på ett problematiskt resonemang som använts mot Clausewitz treenighetliga 

koncept, är att en av treenighetens delar är staten, och således inte inkluderas icke-statliga 

aktörer. Schuurman menar att missförståndet beror på att de inte förstått att Clausewitz har en 

primär treenighet som berör våld, slump och rationellt syfte, och den sekundära treenigheten 

är befolkning, väpnade styrkor och regering.31 Treenigheten nämns flera gånger som väsentlig 

för att förstå kriget, men det appliceras inte på något nutida fall som beskrivits som ett 

hybridfall.  

 

Sammanfattningsvis går det att finna kritik riktad emot begreppet hybridkrigföring.  

Utifrån vad hybridkritikerna grundar sina argument på, så refereras det till deras föregångare, 

samt Clausewitz. Deras föregångare i sin tur, argumenterade emot dåtidens uppkomna 

                                                
26 Rens, Bettina, 2016, Sid. 296  
27 Ibid., Sid. 296-297 
28 Smith, M.L.R, 2003, Sid. 19 
29 Smith, M.L.R, 2003, Sid. 35 
30 Schuurman, Bart, 2010. 
31 Ibid., Sid. 93-94	
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begrepp. Föregångarna i sig, använder sig till stor del av Clausewitz tankar för att påvisa 

problematiken med nya begrepp. Det som är genomgångende i dagens forskningsdebatt är 

hybridbegreppet, och begreppets användning för att förklara annekteringen av Krim 2014.  

Således har författaren till denna uppsats identifierat en forskningslucka, som är intressant att 

undersöka för att bidra till debatten om hybridbegreppet samt diskussionen om nya begrepp. 

På ena sidan står dagens krigföring i form av Rysslands agerande i på Krim 2014, där 

hybridkrigföringen ofta används som ett förklarande begrepp. På andra sidan står ett antal 

hybridkritiska författare, som anser eller tyder på att rätt förståelse av Clausewitz, och 

framförallt hans treenighets perspektiv bör ligga till grund för förståelsen av kriget. 

Undersökningar har gjorts gällande hybridbegreppets kapacitet som förklaringsteori på 

annekteringen av Krim, dock utan en tydlig definition av begreppet, samt utan tydliga 

indikatorer.  Detta leder vidare till denna uppsats syfte. 

 

 

1.3 Syfte 

 
Denna uppsats syftar till att undersöka graden av förklaringsvärde hos Clausewitz 

treenighetskoncept respektive Hoffman definition av hybridkrigföring. Detta genom att pröva 

teorierna på fallet Annekteringen av Krim 2014. Uppsatsen författare vill genom att använda 

Hoffmans definition av hybridkrigföring, samt Clausewitz treenighetskoncept identifiera 

likheter samt skillnader emellan de två teorierna. Uppsatsen vill således undersöka ifall ett 

modern typiskt hybridfall kan förklaras med endast Clausewitz treenighetskoncept.  

 

	
1.4 Frågeställning och Forskningsfrågor 

 
Frågeställning: Stämmer det att Clausewitz treenighetskoncept, är tillräcklig för att förstå 

fallet annektering av Krim 2014? 

 

Forskningsfrågor: 

• Vilka fenomen i det valda fallet förklarar de valde teorierna?  
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1.5 Avgränsningar 
		
Ämnet hybridkrigföring har väckt många olika åsikter och infallsvinklar i debatten. Det är 

således svårt att ta med alla aspekter och vinklar utifrån forskningsöversikten. Därför har 

uppsatsens författare valt att fokusera kring artiklar och debatten som berör hybridbegreppets 

problematik. Således har det även skett avgränsning gällande vilka källor som används för 

teorin. Anledningen är att uppsatsen inte ger utrymme till att undersöka flera definitioner av 

till exempel hybridkrigföring, utan val har således gjorts utifrån forskningsläget. 

 

Denna uppsats avser inte att undersöka någon slags dold maktkamp inom forskningsämnet. 

Med det åsyftas att uppsatsen inte kommer utveckla eller gå djupare in på huruvida forskare 

verkar intresserade av att försvara eller bevara sitt forskningsområde. Utan det är teorierna i 

sig som ska undersökas för den pågående debatten.  

 

1.6 Disposition 
 

Kapitel två presenterar och redogör de berörda teorierna. Syftet är att redogöra Hoffmans 

definition av hybridkrigföring, och Clausewitz treenighetskonceptet. Samt så kommer 

respektive operationella indikatorer att presenteras som sedan tillämpas i kommande 

operationalisering samt analys. 

 

Kapitel tre förklarar uppsatsens metod och tillvägagagångssätt, men kommer att diskutera 

andra väsentliga delar. Slutligen kommer operationaliseringen presenteras, där de redan 

tidigare framtagna teoretiska indikatorerna ifrån teorikapitlet presenteras i ett analytiskt 

ramverk. Det kommer även föras en diskussion gällande forskningsetik.  

 

Kapitel fyra är analyskapitlet där fallet analyseras utifrån det analytiska ramverket med de 

teoretiska indikatorerna, för att redogöra de båda teoretiska begreppets relevans som sedan 

ligger till grund för uppsatsen resultat och slutsatser.  

 

I det femte avslutande kapitlet kommer resultaten och analysen återkopplats till 

frågeställningen och forskningsfrågorna, för att besvara vederbörande. En diskussion kommer 

föras gällande metodens påverkan, samt en återkoppling till tidigare forskning. Slutligen 
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diskuteras förslag på vidare forskning, men även vad uppsatsens resultat betydelse för 

officersprofessionen.  
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2. Teori 
 
 

2.1 Hybridkrigföring enligt Frank G. Hoffman 

 
Varför Hoffmans definition används beror på hans centrala del i debatten gällande begreppet 

hybridkrigföring. Vid valet av källor för teorin, utgick denna uppsats utifrån vilka som var 

mest förekommande bland de artiklar som använts vid forskningsöversikten. En annan artikel 

av Hoffmans som synliggörs i debatten är ”Hybrid vs Compound war”.32 Uppsatsens 

författare anser dock inte att den artikeln tillför med något nytt till Hoffmans definition och 

väljer därför att endast förhålla sig till dessa två. Vad som har sökts efter i Hoffmans texter, är 

hur han definierar hybridkrigföring, och vad det kan innebära, för att göra teorin 

forskningsbar i ett senare skede. Vartefter litteraturen har bearbetats så har indikatorer 

identifierats och placerats i olika kategorier. Först presenteras teorin, och sedan presenteras 

indikatorerna. Anledningen är att flera begrepp måste definieras vid framtagningen av 

indikatorer, därför väljer uppsatsens författare för tydlighetensskull, att först beskriva 

Hoffmans definition, för att sedan klargöra och tydliggöra indikatorerna. 

 

2.1.1 Lessons from Lebanon: Hezbollah and Hybrid Wars och Conflict in the 21st 

Century: The Rise of Hybrid Wars 

Efter Hizbollahs tillvägagångssätt i Libanonkonflikten menade Hoffman att ett nytt slags hot 

var på väg att ta form. Hizbollah representerade en blandning av organiserade politiska 

grupper, med decentraliserade beväpnade celler. De beväpnade cellerna hade en 

anpassningsbar taktik i okontrollerade zoner, men de hade även en hög nivå av disciplin, 

utbildning samt utspriddhet. De beskrivna aspekterna tillsammans med förmågan att tillämpa 

gerillataktik och teknik i urban miljö resulterade i att de kunde mäta sig med konventionella 

moderna styrkor.33   

Tillvägagångssätten tillsammans Hizbollahs användning C802-fartygskryssningsmissiler och 

deras volym av användning av raketer menar Hoffman ger uttryck för vad som beskrivs som 

                                                
32 Hoffman, Frank, ”Hybrid vs Compound war”, Armed forces journal, Springfield, 2009. (hämtad: 2018-04-02). 
Kilinskas, Kęstutis, 2016. 
33 Hoffman, Frank, 2006. 
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hybridkrigföring.34 Hoffman menar att Hizbollahs tillvägagångssätt liknar den konventionella 

statliga kapaciteten. Konflikten påvisar en icke-statlig aktörs förmåga att analysera och 

dekonstruera en västinriktad militärs svagheter.35 Det finns bevis på att Hizbollah använde 

flera olika sofistikerade system, som exempel beväpnade UAV:er och avkrypteringssystem. 

De genomförde även imponerande informationsoperationer, då de lyckades i realtid få ut 

bilder på israeliska trupper som drar sig tillbaka. Detta är något som inte hänt innan från den 

typen av nätverk.36 

 

Hoffman beskriver lärdomarnas innebörd, när den största utmaningen inte är en stat och ett 

tillvägagångsätt, utan stater eller grupper som väljer från en stor dimension av reguljära och 

okonventionella tillvägagångssätt inom både taktik och teknik.37 Framtida hot bedöms inte 

heller vara separerade, utan konventionella, irreguljära, och katastrofal terrorism kommer 

samtliga vara representerade i någon form.38  

Hoffman presenterar även exempel på hur detta skulle kunna arta sig: 

• Stater som blandar högteknologiska kapaciteter med terrorism och cyberkrigföring. 

• Konflikter som innefattar organisationer med hybrid karaktär. 

• Stater skiftar karaktär på sina styrkor från konventionell till irreguljär, för att anta nya 

taktiker.  

• Stater förlorar våldsmonopol.  

• Stora stater kan komma att stödja hemliga och indirekta attacker.39    

 

Termen hybrid omfattar den framtida motståndarens organisation och medel. I sådana 

konflikter kommer motståndaren oavsett om det är en stat, statssanktionerade grupper, eller 

självfinansierade aktörer, använda liknande medel. Metoder kommer också vara liknande i 

form av användning av IED:er, eller bakhållsanfall, samt lönnmord. Kontinuerlig 

improvisation med stor organisatorisk anpassningsförmåga utmärker hybridkrigföring.40   

  

                                                
34 Hoffman, Frank, 2006. 
35 Hoffman, Frank, ”Conflict in the21st Century: The Rise of Hybrid Wars”, Potomac Institute for Policy 
Studies, Arlington, 2007, Sid. 36 
36 Hoffman, Frank, 2007, Sid. 37-38 
37 Hoffman, Frank, 2006. 
38 Ibid. 
39 Ibid.  
40 Ibid.  
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Hybridkrigföringen kan även inneha inslag av urskillningslöst våld samt tvång och 

tumultartad kriminalitet.41 Hoffman beskriver även de multimodala aktiviteternas funktion i 

hybridkrigföringen. Det kan vara av statliga eller icke-statliga aktörer. Dessa aktiviteter kan 

genomföras av separata enheter eller sammanslagna, men de är generellt sett samordnade 

operativt och taktiskt inom huvudområdet. Således vill synergieffekt uppnås i både de 

psykologiska och fysiska dimensionerna av konflikten.42 En hybrid motståndare söker 

framgång genom sammanslagning av irreguljär taktik och de mest dödliga tillvägagångsätten 

som finns tillgängliga för att uppnå de politiska målen.43 Inom det hybrida området är det inte 

heller en klar gräns mellan fred och konflikt, och inte heller mellan stridande och 

ickestridande.44 

Den störande komponenten inom hybridkrigföring kommer präglas av kriminalitet. 

Kriminalitetens funktion är till för att främja oroligheter och störa motståndarstaten, och 

således upprätthålla hybridkraften.45  

 

 

2.1.2 Indikatorer  

 

Nedan kommer indikatorer att presentera utifrån Hoffmans beskrivning av en hybrid aktörs 

tillvägagångssätt och metoder. Till följd av att Hoffman inte definierat begrepp inom 

hybriddefinitionen, så kommer denna uppsats definiera de berörda begreppen. Det primära 

hjälpmedlet för att definiera är Militärstrategisk doktrin 16.46 Varför MSD 16 används beror 

på att det är flera olika begrepp som behöver definieras. Således valde uppsatsens författare 

att fokusera på en källa som dessutom ligger nära till hands för den svenska 

officersprofessionen, istället för att definiera vederbörande begrepp utifrån aktuellt 

forskningsläge, varje begrepp var för sig.  

 	

                                                
41 Hoffman, Frank, 2007, Sid. 29 
42 Ibid., Sid. 8 
43 Ibid. 
44 Ibid., Sid. 7 
45 Hoffman, Frank, 2007, Sid. 29 
46 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin, Försvarsmakten, Stockholm, 2016.	
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Irreguljära förband 

- Innehav av reguljära och konventionella förmågor 

- Identifiering/nyttjande av fiendens svagheter 

- Hög nivå av utspridning/utbildning/disciplin 

 
Den första indikatorn som identifierats är irreguljära förband som i sin tur innehar ett antal 

underkategorier. Hizbollah som en icke-statlig aktör hade i stor utsträckning reguljära 

förmågor och tillvägagångssätt, men de utnyttjade även Israelernas svagheter.47 Varför 

indikatorn benämns som irreguljära förband, beror på att de grundläggande förmågorna var av 

irreguljär natur. Den höga nivån av utspridning, utbildning och disciplin beskriver den 

komplexa blandningen av egenskaper.48 

 

Informationsoperationer  

- Snabb spridning av bilder 

- Påverkar befolkningen/motståndare 

-  

 Informationsoperationer uppkommer genom beskrivningen av Hizbollahs förmåga till 

informationsspridning. De underkategorierna som presenteras nedan berör hur Hoffman 

beskriver tillvägagångssättet och dess syfte, i form av att sprida bilder för att påverka 

befolkningen.49 En utmaning är att Hoffman inte ger en generell definition av 

informationsoperationer, utan i beskrivningen förhåller sig Hoffman till Hizbollahs agerande. 

För att göra definitionen rättvis, så anser uppsatsens författare att en större redogörelse krävs. 

Begreppet innebär att verkan söks i informationsmiljön, genom att påverka data och 

information. Syftet med informationsoperationer är att skapa önskad effekt på vilja och 

förståelse samt skapa förmåga i informationsmiljön. Operationen kan vara extern eller 

involverad i andra operationer. Den innefattar psykologiska operationer, vilseledning, fysisk 

bekämpning, operationssekretess, telekrigföring, dator – och nätverksoperationer, och övrig 

signalkrigföring.50 

 

  

                                                
47 Hoffman, Frank, 2007, Sid. 36 
48 Hoffman, Frank, 2006. 
49 Hoffman, Frank, 2007, Sid. 36 
50 MSD, 2016, Sid. 62 
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Reguljära förband 

- Irreguljära och okonventionella tillvägagångssätt  

- Inom taktik och/eller teknik  

- Högteknologisk kapacitet 

 
 Reguljära förband, hämtas från Hoffmans beskrivning av hur möjliga framtida hybrida hot 

kan se ut. Samt att dess underkategorier berör dessa reguljära förbandens möjliga 

tillvägagångssätt. Alltså att stater kommer utgå från högteknologisk reguljär förmåga, men 

kommer kunna skifta och använda sig av irreguljära och okonventionella tillvägagångssätt 

inom både taktik och teknik.51 

 

Katastrofal terrorism 

- Injaga fruktan 

- Påverka åtgärder 

- Destabilisera  

 

Nästa indikator är katastrofal terrorism och bedöms vara representerad tillsammans med 

reguljära och irreguljära förmågor i någon form.52 MSD 16 definierar inte begreppet, men 

med terrorism anses när aktören vill injaga fruktan hos befolkningar eller befolkningsgrupper. 

Samt så eftersträvas att tvinga offentliga organ eller mellanstatliga organisationer att vidta 

eller avstå från att vidta åtgärder. Samt så eftersträvas att destabilisera eller förstöra 

grundläggande konstitutionella, politiska, ekonomiska eller sociala strukturer.53 

 

Cyberkrigföring 

- Attacker mot kritisk infrastruktur  

 
Cyberkrigföring benämns i den utsträckning att Hoffman menar att det kommer användas 

tillsammans med högteknologisk kapacitet och terrorism, mot finansiella mål.54 Återigen 

definieras inte själva begreppet utan används i sitt sammanhang. MSD 16 diskuterar 

cyberrymden i sin helhet. Det är globalt, gränslöst och innebär att aktörer på distans kan 

genomföra attacker, underrättelse, påverkan, opinionsbildning och propaganda, och 

                                                
51 Hoffman, Frank, 2006.	
52 Ibid. 
53 Säkerhetspolisen, vad är terrorism. (hämtad: 2018-05-06). 
54 Hoffman, Frank, 2006. 
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Attackerna riktas mot kritisk infrastruktur.55 Utifrån Hoffmans resonemang och beskrivningen 

tillförs således underkategorin ovan, då finansiella mål i denna uppsats även tolkas som 

kritisk infrastruktur. Opinionsbildning, påverkan och propaganda placerades istället under 

indikator nummer två, informationsoperationer.  

 

 

Specialförband 

- Hemliga och indirekta attacker  

- Bakhållsanfall 

- Lönnmord  

 
Specialförband framtas utifrån Hoffmans resonemang gällande att en hybrid motståndare 

kommer genomföra hemliga och indirekta attacker. Indirekta attacker beskrivs som att 

försöka uppnå mål med så lite motstånd som möjligt, samt förutse motståndaren och dennes 

svagheter.56 Dessa faktorer anses vanligtvis förknippas med specialförband. MSD 16 

beskriver att specialförbanden genomför dold och förtäckt verksamhet, vilket betyder att 

aktiviteten inte ska upptäckas, eller att uppdragsgivaren inte synliggöras.57 De två sista 

underkategorierna nämner Hoffman som metoder en hybrid motståndare kan förväntas ha. 

Utifrån resonemanget ovan går det argumentera för att det även är rimliga uppgifter inom den 

dolda och förtäckta verksamheten, och att det framförallt gör sig rimligare här än under någon 

annan indikator.  

 

Befolkning 

- Svårt att skilja på stridande och icke-stridande  

- Kriminalitet för att främja oroligheter 

- förlorat våldsmonopol 

 
 
Befolkning syftar till de människorna som berörs eller vill beröras. Hoffman diskuterar 

underkategorierna som exempel på vad som kan hända och hur det kan arta sig med en hybrid 

motståndare.58 Även om Hoffman inte uttrycker befolkningen i sig, så utgår denna uppsats 

                                                
55 MSD, 2016, Sid. 30 
56 Hoffman, Frank, 2006. 
57 MSD, 2016, Sid. 35 
58 Hoffman, Frank, 2006. 
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ifrån att om det finns stridande och icke-stridande, så bör således icke-stridande utgöras av 

icke-kombattant, det vill säga civila. Det går att argumentera för att det lika gärna kan vara 

stridande som uppträder som icke-stridande. Om så är fallet kommer det således istället 

diskuteras under indikator ett eller tre, oavsett synliggörs problematiken gällande svårigheten 

att skilja på stridande och icke-stridande. Liknande argument gäller kriminalitet och 

våldsmonopol. Gällande kriminalitet och förlorat våldsmonopol bör befolkning antingen varit 

involverad eller drabbad.  

 

2.2 Carl Von Clausewitz - treenighet  
 

Denna uppsats tolkning utgår ifrån Carl von Clausewitz bok Om Kriget. Treenighetens tre 

delar hålls isär i teorikapitlet för att kunna presenteras som olika indikatorer. Detta för att 

klargöra för läsaren gällande treenighetens delar, och hur indikatorerna tagits fram. Alltså 

kommer teorin att presenteras genom tre underrubriker, som är tillika indikatorer. Därefter 

kommer vederbörande indikator i sig att beskrivas utifrån tolkning av Clausewitz 

treenighetsbeskrivning från litteraturen.  

 

Clausewitz menar att kriget inte enbart kan ses som en kameleont, utan i varje enskilt fall 

finns det någon ändring i karaktär. Utifrån kriget som en helhetskontext med dess inre syfte så 

utgör även kriget enligt Clausewitz en märklig treenighet.59 Denna treenighet består av 

primitiva våldsamma element, fiendskapen och hatet, som utgör kategorin som en blind 

naturkraft. En blind naturkraft av det som andra elementet beskrivs som sannolikheternas och 

tillfälligheternas spel, något som kategoriseras som ett utrymme för det fritt skapande sinnet. 

Det fritt skapande sinnet är underordnat ett politiskt instrument, som kategoriseras som 

förståndet.60  

De berörda kategoriernas hänför sig till olika delar inom en stat. Den förstnämnda, en blind 

naturkraft hänför sig framförallt till folket. Den andra, det fritt skapade sinnet hänför sig 

främst till krigsherren och dens armé. Den tredje kategorin förståndet, hänför sig framförallt 

till regeringen eller motsvarande.61  

 

                                                
59 Clausewitz, Carl von, Om kriget, Bonnier fakta, Stockholm, 1991, Sid. 44 
60 Clausewitz, Carl von, Om kriget, 1991, Sid. 44 
61 Ibid. 
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2.2.1 Blind naturkraft  

 
Folket  

- Hat och fiendskap och/eller fientlig avsikt 

- Landet och folkets påverkan på kriget 

 

Clausewitz menar att kampen mellan folken, utgår ifrån den fientliga känslan, och den 

fientliga handlingen. Litteraturen väljer att definiera utifrån den fientliga avsikten, och menar 

att det är svårt att se hat utan en fientlig avsikt. Men däremot finns det många fientliga 

avsikter utan någon känslomässig fiendskap. Det går inte att bortse från den fientliga känslan 

även om befolkningen är bildad. Krig kan således inte ses som endast rationella ageranden 

stater emellan. Även om kriget är en våldsakt, så ingår det förmodligen även påverkande 

känslor. Kriget behöver alltså inte utgå från några känslor, men det hänför sig mer eller 

mindre som sådant.62 

Alltså hänvisas hat och fiendskap till folket. Oavsett om det är primitiva eller bildade 

befolkningar så menar Clausewitz att dessa aspekter inte kan bortses ifrån.63 Således hamnar 

den aspekten under folket. 

 

Clausewitz beskriver att kriget inte kan ses som ett kort isolerat slag. Resurser som utgörs av 

de egentliga stridskrafterna, landet och befolkningen, och deras karaktär omöjliggör ett sådant 

tankesätt. Landet och dess befolkningen utgör en integrerad del som påverkar kriget, antingen 

genom att ha en påverkan genom att tillhöra operationsområdet, eller innehav av ett påtagligt 

inflytande. Således strider en samtidig samling av alla resurser emot krigets natur.64  

Landet och befolkningen påverkar således kriget, och därför hamnar även denna aspekt under 

indikatorn folket.  

 

 
  

                                                
62 Clausewitz, Carl von, Om kriget, 1991, Sid. 30 
63 Ibid., Sid. 30 
64 Ibid., Sid. 33-34 
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2.2.2 Fritt skapande sinnet 
 

Krigsherren och dens armé 

- Göra fienden värnlös eller att få den att underkasta sig 

- Återhållsamhet av våld skapar mindre motstånd 

- Slumpen och de valda tillvägagångssätten 

	
I kriget eftersträvas att göra motståndaren värnlös, således måste motståndaren sättas i en 

sådan påfrestande situation att den inte överväger att vänta tills det blir bättre. Värnlöshet hos 

motståndaren kan uppnås antingen genom direkt värnlöshet, eller att vederbörande sätts i en 

situation där den är starkt hotat av värnlöshet, detta kan arta sig som att fienden antingen 

avväpnings eller underkastar sig.65  

Uppsatsens författare anser att strävan efter att göra fienden värnlös eller att få den att 

underkasta sig, blir relevant som en underkategori. Anledningen är att det rimligtvis är de 

väpnade styrkorna, och det skapande sinnet som gör fiende värnlös, eller får fienden att 

underkasta sig. 

 

Clausewitz menar att huruvida motståndskraftig motståndaren är delvis kommer beror på hur 

mycket bemödande och ansträngningar de utsätts för, men även mängden offer som stupar. 

Det kan således innebära att om ens egna agerande inte innebär stora förluster för sin 

motståndare, blir motståndskraften minde, och således även ens egna ansträngningar.66 

Återhållsamhet av våld representerar nästa underkategori. Det går att argumentera för att det 

är motsägelsefullt då värnlöshet eftersträvas. Det som anses relevant för denna indikatorn är 

huruvida ens väpnade styrkor disponerar sitt våldskapital. Av det resonemanget anses därför 

att det också blir en aspekt av hur krigsherrens disponerar sin armé och dens krafter. 

 

Utöver slumpens påverkan i kriget, så påverkar även de valda medlen krigets natur. Detta gör 

att kriget alltmer kan ses som ett spel. Uttryck som dristighet, djärvhet, med mera är andra ord 

för mod, som i sin tur finner sig bäst i elementet slumpen. Clausewitz menar därför att 

matematiska termer inte faller sig naturligt för att förklara kriget. Utan istället berörs 

sannolikhet, tur, och möjligheter som faktorer som berör ens framgångar, kriget liknar därav 

                                                
65 Clausewitz, Carl von, Om kriget, 1991, Sid. 31. 
66 Ibid., Sid. 35. 
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mest ett kortspel.67 Resonemanget för vald indikator berör således hur modig, eller djärv 

krigsherren och hur mycket vederbörande vågar ta risker, samt vilka resurser som återfinns. 

 

 

2.2.3 Förståndet 

 

Regering eller motsvarande 

- Våldsakt för att påtvinga fienden ens vilja 

- Politiska beslut uppfattas olika 

- Motståndskraft (disponibla resurser samt viljestyrka) 

- Beslut utifrån fakta och sannolikhet (baserat på politiska tillstånd, karaktär, dens 

dispositioner samt dens allmänna situation) 

- Ursprungliga motivet blir politiska mål som avgör ansträngningarna  

- Drag och motdrag 

- Mod, djärvhet, och självförtroende 

 
 

Clausewitz beskriver kriget som en duell, där våldsakten används för att tvinga på 

motståndarens ens vilja. Våldet anses vara medlet, och överförandet av viljan anses vara 

målet. För att uppnå målet på ett säkert sätt, så eftersträvas det att göra motståndaren 

värnlös.68 Clausewitz påstår att kriget inte kan genomföras utan våld. Om det sker mindre 

skoningslösa krig mellan civiliserade stater, så beror detta på de sociala förhållandena inom 

och mellan staterna. Utifrån dessa förhållandena kan kriget begränsas och reduceras, detta 

fenomen ingår dock inte i själva kriget, utan utgör endast en förutsättning.69  

Att denna underkategori, att påtvinga fienden ens vilja hamnar under förståndet, beror på 

Clausewitz beskrivning av kriget. Att kriget just är medlet för att uppnå ens vilja, och viljan 

således det politiska målet. Kriget är därför en förlängning av politiken med andra medel.70 

 

De politiska målsättningarna i sig kan inte utgöra den hela måttstocken för kriget då kriget 

berör reella ting och inte endast ett teoretiskt begrepp. Samt så kommer kriget att påverkas av 

                                                
67 Clausewitz, Carl von, Om kriget, 1991, Sid. 40-41 
68 Ibid., Sid. 29 
69 Ibid., Sid. 30 
70 Ibid., Sid. 29 
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huruvida berörda reagerar olika på de politiska målen, där de politiska målen kan innebära 

helt olika reaktioner mellan olika befolkningar. De politiska målen fungerar som en allmän 

måttstock för inverkan och påverkan på de berörda befolkningarna, och hänsyn behöver 

således även tas till dessa människors natur.71   

Dessa politiska mål kan uppfattas olika beroende befolkningar, men även inom samma 

folkgrupp. Hänsyn måste således tas till människans natur vid politiska beslut.72 Således blir 

även denna underkategori relevant för vederbörande makthavare att ta i beaktan vid politiska 

beslut, för att få med sig befolkningen gällande de politiska målen och besluten.  

 

Clausewitz beskriver krigets motståndskraft utifrån två perspektiv, nämligen de disponibla 

resurserna och viljestyrkan. Med disponibla resurser anses de möjliga stridskrafterna och kan 

i viss mån beräknas då antal kan uppskattas. Viljestyrkan däremot berör motivet till kriget, 

alltså har det anknytning till hur de stridande och berörd befolknings inställning till kriget. 

Således kan även en bedömning göras av huruvida omfattande ens egna insatser behöver 

vara.73 

 Denna aspekt är relevant som underkategori på så vis att berörd makthavare bör ta i beaktan 

hur krigets motiv kommuniceras till befolkningen och de som strider. Det går att argumentera 

för att det även berör krigsherren, men uppsatsens författare anser att det i sådant fall mer 

berör motivation och ledarskap i tid och rum. För berörd regering innebär det att legitimera 

sitt agerande nationellt men även internationellt. 

 

För att förstå en fiendes agerande, när handlingar inte längre berör att eftersträva det yttersta, 

så menar Clausewitz att bedömningarna bör luta sig emot fakta och sannolikhetens lagar. Det 

innebär att bedömningen av motståndarens troliga handlingar bör baseras på dess politiska 

tillstånd, karaktär, dispositioner samt dens allmänna situation. Det i sin tur kan ligga till grund 

för ens egna kommande handlingar.74 

Utifrån dessa aspekter synliggörs nästa underkategori. De politiska beslutsfattarna bör 

eftersträva en god insyn och förståelse för sin motståndare vid både planering och 

genomförande av operationer.  

 

                                                
71 Clausewitz, Carl von, Om kriget, 1991, Sid. 35-36 
72 Ibid., Sid. 35-36	
73 Ibid., Sid. 32 
74 Ibid., Sid. 35 
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Clausewitz menar även att blygsamma politiska mål, i sin tur påverkar ansträngningarna för 

att försvara de politiska målen. Det ursprungliga motivet skapar politiska målsättningar, och 

således även utformar ansträngningarna.75 Det ursprungliga motivets påverkan är intressant 

för politiken och dess befolkning. Ju mer omfattande krig desto mer integreras befolkningen 

samt desto våldsammare det är desto mer integreras kriget med de politiska målen. Samt ifall 

motivet är svagt, minskar relationen mellan våldsanvändning och de politiska målen, således 

frångår kriget våldet som är det ursprungliga och blir ännu mer politiskt.76  

Denna underkategori är relevant för att bedöma en aktörs motiv och politiska mål, men även 

hur det kan påverka befolkningen och styrkornas ansträngningar för att försvara de politiska 

målen. 

 

Kriget är indelat i två former menar Clausewitz, nämligen anfall och försvar. Det väsentliga är 

inte motsatsförhållandet inom anfall och försvar, utan det intressanta är de berörda parternas 

olika mål. Vill ena sidan skjuta upp ett anfall, måste den andra agera för att påskynda 

processen etcetera. Det är en direkt motsättning, men det innebär inte att om ena parten vill 

anfalla så kommer den andra göra samma sak, utan innebörden berör drag och motdrag.77 

Det går att argumentera för att denna underkategori berör krigsherren, vilket det även gör, 

men i grunden är det politiken som styr och disponerar krigsherren och arméerna. Således 

anses förstånden bli den rätta indikatorn. 

 

Kriget innebär och påverkas av levande och moraliska faktorer, där det även måste ges plats 

för mod, djärvhet och den orädda. Ju större plats dessa egenskaper får, desto mer kan lämnas 

åt de oförutsedda händelserna. Mod och självförtroende är således en viktig del i krig.78 

Denna underkategori berör också krigsherren vilket även till viss del återfinns under den 

indikatorn. Samtidigt så förutsätter mod och självförtroende att till exempel besluta att gå i 

krig, vilket således berör indikatorn förståndet. 

 

  

 

                                                
75 Clausewitz, Carl von, Om kriget, 1991, Sid. 35 
76 Ibid., Sid. 42-43 
77 Ibid., Sid. 38-39 
78 Ibid., Sid. 41 
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3. Metod 

3.1 Most likely case 
 

Uppsatsens design och metod har utformats utifrån forskningsöversikten. Det har även 

resulterat i att undersökningen blivit ett ”most likely case”.79 Det innebär att det valda fallet 

ger gynnsamma förhållanden för den valda teorin. Det är något som överensstämmer då fallet 

bedöms vara gynnsam för teorin, då hybridbegreppet ständigt återkommer som förklarande 

fenomen för annekteringen av Krim 2014. Dock om hybridbegreppet inte skulle få stöd i 

fallet, så skulle det även vara sannolikt att den inte får stöd i någon annat fall heller.80 Det går 

att ifrågasätta ovanstående resonemang eftersom Hoffmans definition av hybridbegreppet 

härstammar ifrån en irreguljär motståndare. Samtidigt som ovan nämnt så återkommer 

debatten ständigt till fallet annekteringen av Krim 2014, samt så beskrevs Hizbollahs 

tillvägagångssätt så pass begreppsöverskridande så det går att argumentera för att det är 

tillvägagångssättet som är relevant och inte aktörens status.  

 

3.2 Teoriprövande studie  
 

Uppsatsens fokus berör teorierna och deras relevans. Således behandlas denna uppsats som en 

teoriprövande studie. Anledningen är att de två teorierna som arbetats fram som mest 

relevanta i forskningsdebatten, kommer att prövas emot det empiriska fallet.81 Denna 

analysmetoden underlättar för att vid senare skede kunna dra slutsatser om teoriernas 

skillnader i det bestämda fallet, alltså vilken som är mer relevant än den andre, vilket i sin tur 

speglar frågorna kring forskningsdebatten.82 I uppsatsen kommer som tidigare nämnt 

teorierna att stå i centrum, däremot är det även viktigt att fallet är valt med omsorg.83 Det 

diskuteras mer i kapitel fyra under rubriken ”val av fall”. 

 

                                                
79 George, Alexander L. & Bennett, Andrew, Case studies and theory development in the social sciences, MIT, 
Cambridge, Mass., 2005, Sid. 120-122 
80 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 Sid. 
161-16 
81 Esaiasson, Peter et al, 2017, Sid. 41 
82 Ibid., Sid. 41 
83 Ibid. 
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3.2.1 Kritik mot metod  

Problemet med en teoriprövande studie, är att den efterfrågar teorier med konkreta 

hypoteser.84 Detta är något som utmanande för denna uppsats teorier är till en början, då ingen 

av teorierna är enkla att tyda eller lättdefinierade. Alltså säger inte teorierna exakt hur saker 

och ting ter sig i något tydligt schema. Därav har denna uppsats genomfört bearbetningen av 

källor och litteratur med hjälp av en kvalitativ textanalys för att i så stor utsträckning som 

möjligt tydliggöra de teoretiska begreppen.  

 

3.3 Kvalitativ textanalys 

 

Den kvalitativa textanalysen är genomgående under hela processen och skapandet av denna 

undersökning. Uppsatsen problemformulering, syfte och frågeställning är en produkt av en 

kvalitativ textanalys inom det berörda forskningsområdet. Artiklar har noggrant lästs för att 

identifiera det väsentliga och kontextuella inom debatten för att sedan finna 

forskningsluckan.85 Således kunde det centrala upptäckas i forskningsdebatten, det vill säga 

de teoretiska begreppen. Sedan har granskningen av teorierna genomförts på samma sätt, och 

då har vissa delar av litteraturen och källorna ansätts som mer väsentliga än andra, då 

uppsatsen fokuserat på att finna teoriernas förklarande indikatorer för kriget.86 Som tidigare 

nämnts så önskas konkreta hypoteser av teorier, något som inte denna uppsats valda teorier 

erbjuder vid en snabb överblick. Den kvalitativa textanalysen underlättar då genom att 

intensivt läsa och bearbeta texten för att identifiera till exempel indikatorerna som ligger dolt 

under ytan.87  

	
3.3.1 Kritik mot metod  

 
Problemet med den kvalitativa textanalysen är av samma grund som varför den används, 

texter behöver tolkas. Det finns således en risk för subjektivitet vid tolkningen och 

bearbetning av texter. Denna uppsatsens författare har valt minimerat risken för det problemet 

genom att jämföra uppsatsens tolkningar och förståelser med andra som gjort liknande eller 

                                                
84 Esaiasson, Peter et al, 2017, Sid. 41 
85 Ibid., Sid. 211 
86 Ibid. 
87 Ibid. 



Adam Mossenberg                                    2018-05-09                                   Försvarshögskolan  
Självständigt arbete                                                                                                        OP15-18 

 

	 25	

samma tolkningsarbete.88 Det synliggörs framförallt vid forskningsöversikten samt delvis i 

teorikapitlet gällande val av källor och litteratur för teorierna. 

 

3.4 Enkelfallstudie  
 

Undersökningen klassas även som en enkelfallstudie, då teorierna endast skall prövas med ett 

enstaka fall. viktigt är således att precisera just vad som ingår i fallet. för denna uppsats berörs 

aktör och tid och rum. vilket innebär att fokus kommer ligga på Rysslands agerande under 

våren 2014 på Krim. Således kommer denna uppsats inte att behandla händelserna som i ett 

senare skede eskalerade i östra Ukraina.89  

 
3.4.1 Kritik mot metod 

Fallet i sig behöver avgränsas i tid och rum, vilket gör undersökningen utmanande jämtemot 

teorierna. Anledningen är att båda valda teorierna är omfattande och kan beröra åtgärder hos 

aktören Ryssland, som vidtagits innan eller efter det avgränsade fallets existens. Men det 

spelar inte en avgörande roll för denna undersökning då forskningsdebatten berör och 

kritiserar just hur hybridbegreppet använts för att förklara det avgränsade fallet, och att 

Clausewitz treenighet som utgångspunkt bör vara grunden för förståelsen av kriget i 

allmänhet. 

 
 
 

3.5 Forskningsetik  
 
Denna uppsats refererar till en mailkonversation som författaren till uppsatsen haft med en av 

källorna, nämligen Ilmari Käihkö. Denna hänvisning har kontrollerats samt diskuterats med 

källan för att minimera risken för missförstånd, samt för att skapa samtycke och förtroendet. 

Ilmaris hjälpsamma tillmötesgående har varit värdefullt samt skapat djupare förståelse, men 

han påpekade även att det vore smakfullt att referera till artikeln där liknande diskussion förs, 

för att öka transparensen. Således valde denna uppsatsens författare även att göra på det sättet, 

för att upprätthålla en god forskningsetik samt eftersträvat ett gott omdöme.90  

                                                
88 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, Sid. 211 
89 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, 
Malmö, 2003, Sid. 56 
90 Esaiasson, Peter et al, 2017, Sid. 354	
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3.6 Operationalisering  
 
Operationaliseringen kommer att underlätta för att göra forskningsfrågan forskningsbar. De 

två teorierna som bearbetats har resulterat i ett antal konkreta indikatorer. Dessa indikatorer 

hjälper således uppsatsen i undersökningen av empirin, då de inriktar fokus för 

granskningen.91 Dessa indikatorer identifierades i kapitel två, och kommer nedan att placeras 

in i vederbörande schema som sedan kommer användas i analysen. 

 

 

 	

                                                
91 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, 2003, Sid. 44-45 
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3.6.1 Analysschema hybridkrigföring  

Nedan presenteras analysschemat som tagits fram utifrån Frank Hoffmans definition av 

begreppet hybridkrigföring. Underrubrikerna innehar ingen inbördes ordning utan 

representerar vederbörande kategori. Underrubrikerna värderas inte, utan är representativa 

som exempel på vad huvudrubriken kan innebära eller hur den ter sig. 
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3.6.2 Analysschema Carl von Clausewitz treenighet 

Nedan kommer analysschemat som tagits fram efter tolkning av Clausewitz treenighet att 

presenteras. Underrubrikerna innehar ingen inbördes ordning utan representerar vederbörande 

kategori. Underrubrikerna värderas inte, utan är representativa som exempel på vad 

huvudrubriken kan innebära eller hur den ter sig. 
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4. Analys 
Analysen kommer gå till på så sätt att identifierade händelser och agerande från Ryssland 

kommer att presenteras, utifrån de två teoretiska perspektiven. Således kommer slutligen ett 

resultat och en diskussion att presenteras. De indikatorer som betraktas som representerade 

kommer stå som rubrik i kursiverad text innan empiristycket, och under empiristycket 

kommer berörd indikator att analyseras, efter vederbörande rubrik i fet text. 

 

 

4.1 Val av fall 

 
Varför denna uppsats valt att undersöka teorierna med hjälp av just detta fall, beror på 

forskningsläget och debatten. I kapitel ett synliggjordes under forskningsöversikten, att 

författarna diskuterar och argumenterar nya begrepps väsentlighet. För tre av författarna, 

nämligen Käihkö samt Kilinskas och Renz har fallet annekteringen av Krim en central roll. 

Käihkö och Renz diskuterar flera olika begrepp, men begreppet hybridkrigföring tillsammans 

med annektering av Krim är centralt för att beskriva den nutida debatten.92 Kilinskas gör fallet 

och begreppet relevant på det sättet att han avser att undersöka begreppets väsentlighet, mot 

just fallet annektering av Krim.93 Vilket dessutom är något han inte är ensam om då det finns 

flera artiklar som diskuterar begreppet hybridkrigföring i relation med annekteringen av 

Krim.94 Således anser uppsatsens författare att fallet blir ett most likely case, vilket 

diskuterades i kapitel tre.  

	

	

	

	

                                                
92 Käihkö, Ilmari, 2016. Sid. 623 & 629-634,  
Rens, Bettina, 2016. Sid. 296-297 
93 Kilinskas, Kęstutis, 2016, Sid 139. 
94 Erol, Mehmet Seyfettin & Oguz, Şafak, ” Hybrid Warfare Studies and Russia’s Example in Crimea”, Gazi 
Akademik Bakış, Vol.9(17), pp.261-277, Sivigin, 2015.  
Monaghan, Andrew, ”The ‘War’ in Russia’s ‘Hybrid Warfare’”, Parameters, Vol.45(4), pp.65-74, Carlisle, 
2016. 
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4.2 Analys av empiri  
 
Informationsoperationer & förståndet 

En av de eskalerade faktorerna som sedan skulle resultera i Annekteringen av Krim, var 

händelseutveckling samt konsekvenserna av Maiden demonstrationerna i Kiev. Resultatet för 

Ryssland blev att de omgående började sprida propaganda samt genomföra 

informationsoperationer.95 Ryssland beskyllde väst för att vara ansvarig för en statskupp i 

Ukraina, och att de dessutom placera ultranationalister vid makten. Något som sin tur innebar 

fara för etniska ryssar i hela Ukraina.96 Det är även uppenbart att Ryssland ville dra nytta både 

i de officiella och icke-officiella informationsutrymmen för att stärka sin propaganda, men 

även få fram budskap och desinformation för att nå sina geopolitiska mål.97 Ryssland drog 

även nytta av ukrainska politiska beslut, så som att det ukrainska parlamentet röstade om att 

upphäva ryska som ett offentligt språk. Ryssland påvisade således att detta var ett 

oroväckande beteende och att det innebar fara för ryska medborgare. Förslaget om att ta bort 

ryska som officiellt språk, lagstiftades den 23e februari 2014 i det ukrainska parlamentet. 

Detta beslut irriterade de etniska ryssarna på Krim, och skulle senare användas av Ryssland 

för att legitimera sitt agerande för att skydda etniska ryssar och deras intressen i Ukraina.98  

 

Hybridkrigföring  

Denna uppsats författare anser att hybridkrigföringens indikator för informationsoperationer 

gör sig representerad i detta exempel. Även om Hoffmans definition från början utgick från 

en irreguljär motståndare, så är båda aktörernas syfte den samma. Liksom hur Hizbollah 

effektivt spred propaganda i form av bilder som gynnade synen på deras politiska syften, så 

drog Ryssland fördel av informationsutrymmena för att inte bara påverka ryska och ukrainska 

medborgare, utan även omvärlden. Som tidigare nämnt innebär informationsoperationer 

delvis att påverka psykologi, men även att vilseleda och påverka vilja. Vilket verkar vara ett 

tydligt exempel på vad Ryssland ville uppnå med att beskylla väst för en statskupp. Men 

                                                
95 Thomas, Timothy, ” Russia’s Military Strategy and Ukraine: Indirect, 
Asymmetric—and Putin-Led”, The Journal of Slavic Military Studies, 28:3, 445-461, Abingdon, 2015, Sid. 446 
96 Thomas, Timothy, 2015, Sid. 446 
97 Iasiello, Emilio J., ”Russia’s Improved Information Operations: From Georgia to Crimea”, Parameters, 
Vol.47(2), p.51(13), 2017, Sid. 51 
98 Kofman, Michael, Tkacheva, Olesya, Oberholtzer, Jenny, Radin, Andrew, Nichiporuk, Brian & Migacheva, 
Katya, ”Lessons from Russia's operations in Crimea and Eastern Ukraine”, Rand, Santa Monica, 2017, Sid. xii & 
20 
Bartles, Charles k. & McDermott, Roger N., ” Russia’s Military Operation in Crimea, Problems of Post-
Communism, 61:6, 46-63, Abingdon, 2014, Sid. 55 
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framförallt hur de utnyttjar det ukrainska besluten om att ta bort ryska som officiellt språk. 

Antingen var Ryssland oroliga på riktigt, eller så ville de utnyttja situationen, för att vinkla 

beslutet till något som de själva vid senare skede skulle kunna dra fördel av. Av ovanstående 

resonemang går det argumentera för att Ryssland snabbt ville vinkla eller bara få ut sin syn på 

vad de ukrainska politiska besluten innebar, för att påverkan befolkningen men även 

omvärlden för att sedan dra nytta av situationen.  

 

Treenigheten 

Något som även Clausewitz förklarar är hur Ryssland ser på eller bara utnyttjar det politiska 

läget, fast på ett annorlunda sätt. Den ryska befolkningen i Ukraina uppfattades som hotade. 

Clausewitz diskuterar hur politiska beslut kan uppfattas olika, och att reaktionerna kan skiljas 

därav. Även om det politiska beslutet berör Ukraina, så är det ändå intressant hur Ryssland 

valde att agera därefter. Risken för att den ryska befolkningen i Ukraina skulle bli upprörd av 

beslutet att ta bort språkets officiella innebörd, bör varit överhängande. Något som Ryssland 

dessutom förstod. Således hade Ryssland en uppfattning om att det politiska beslutet skulle 

innebära olika reaktionen som de dessutom kunde dra nytta av.   

 

 

Cyberkrigföring 

Innan de ryska styrkorna gick in i Krim den 2 mars 2014, genomfördes ett antal cyberattacker. 

Krims telekommunikationsinfrastruktur stängdes ned, stora ukrainska webbplatser 

inaktiverades, samt så slutade mobiltelefonin att fungera för viktiga ukrainska tjänstemän.99 

Dessa operationer speglar en gråzonsproblematik då det sker i ett område mellan fred och 

konflikt.100 När Ryssland väl gick in i Krim genomfördes även ett stort antal cyberattacker 

mot IT-system i Kiev, Polen, Europaparlamentet och Europakommissionen.101 

 

Hybridkrigföring  

Som tidigare nämnt så innebar cyberkrigföringen delvis attacker mot kritisk infrastruktur. Det 

går att ifrågasätta huruvida ukrainska tjänstemän anses som kritisk infrastruktur, men det är 

helheten som är mer intressant. Telefoni och webbplatser blir kritisk infrastruktur på så sätt att 

                                                
99 Iasiello, Emilio J., 2017, Sid. 54 
100 Fitton, Oliver, ” Cyber Operations and Gray Zones: Challenges for NATO”, The Quarterly Journal, 
Vol.15(2), pp.109-119, 2016, Sid. 109 
101 Wirtz, James J., ” Life in the “Gray Zone”: observations for contemporary strategists”, Defense & Security 
Analysis, 33:2, 106-114, Abingdon, 2017, Sid. 108 
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kommunikationen till stor del begränsas. Att dessutom fokusera på att slå ut beslutsfattande 

aktörer, eller möjliga agerande aktörer så som viktiga tjänstemän och EU går att tolka som att 

Ryssland mer var intresserade att begränsa möjliga hinder för deras annektering av Krim, än 

att begränsa befolkningen på Krim. Vilket rimligtvis bör stämma i relation till ovanstående 

resonemang då Ryssland ville utnyttja befolkningens reaktion till sin fördel. Således riktade 

Ryssland cyberattackerna mot möjliga friktioner, istället för att slå ut till exempel sjukhus, 

reningsverk, eller annan kritisk infrastruktur för befolkningen på Krim.  

 

Specialförband, Reguljära förband, förlorat våldsmonopol, förståndet och det fritt skapande 

sinnet 

Den 27e februari 2014 dök det upp något som kom att beskrivas som ”artiga militära 

människor”, eller också bara som ”artiga gröna män”. Dessa artiga gröna män kom i samband 

med att Krims parlament meddelade att de planerade att genomföra en omröstning om att 

utöka Krims autonomi den 25e maj. De ryska militära aktiviteterna ökade således och de 

gröna männen tog kontroll över viktiga offentliga byggnader och kontrollpunkter. Dagen 

därpå ökade de artiga gröna männens närvaro och flygplatser, tv-stationer sattes under pro-

rysk kontroll, De ryska styrkorna som var på Krim, tog bort sina märken på uniformerna och 

påstod sig tillhöra en lokal milis.  Det är även tydligt att ryska spetsnaz-trupper var tungt 

involverade i annekteringen av Krim, och var en del av de ”artiga gröna männen”.102 Datumet 

för omröstningen gällande utökning av Krims autonomi flyttades framåt i tiden upprepande 

gånger, och genomfördes slutligen den 16e mars 2014.103 En trolig anledning till detta, var 

rädslan för att stridigheter med de kvarvarande ukrainska styrkorna skulle starta, vilket skulle 

innebära en oönskad situation för Ryssland. Således uppmuntrades Krim-regeringen från 

ryskt håll, att flytta omröstningen och få en ”politisk lösning” så de kvarvarande ukrainska 

styrkorna kunde avväpnas.104  

 

Ryska trupper som redan var stationerade på Krim, var klädda som irreguljära förband, 

hjälpte till att kontrollera vitala transportpunkter samt viktig militär och politisk infrastruktur. 

I början på mars 2014, började ryska trupper att anlända till Krim, och även dessa trupper 

gjorde sken av att vara irreguljära. De ryska trupperna omringade och såg till att de 

                                                
102 Bartles, Charles k. & McDermott, Roger N, Sid. 55-57 
Kofman, Michael et al, 2017, Sid. 8-9 & 86 
103 Bartles, Charles k. & McDermott, Roger N, Sid. 55 
104 Ibid., Sid. 58	
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kvarvarande ukrainske styrkorna inte lämnade sina anläggningar.105  Ryssland började även 

strukturera reguljära trupper på Krim, dessa innehöll till exempel mekaniserat skytte, artilleri 

och luftförsvar med mera. Sammanfattningsvis påstås det att Ukraina förlorade kontroll över 

sina enheter på Krim efter cirka en vecka in i operationen. Ryska luftburna trupper iklädda 

polisuniformer visade sig på gatorna för att påstå sig upprätthålla ordning bland befolkningen, 

samt påstod sig tillhöra en lokal säkerhetsstyrka.106  

 

 

Hybridkrigföring 

Att indikatorn specialförband synliggörs ovan beror inte bara på att spetsnaz-trupper hade en 

stor inverkan, utan även på grund utav det generella uppträdandet. De militära styrkorna dolde 

inte bara sin militära identitet utan hävda att de tillhörde en milis. Det intressanta blir således 

att de försökte dölja sin uppdragsgivare, vilket tidigare nämndes vid indikatorbeskrivningen 

som en typisk specialförbandsoperation. Hoffman beskriver även att syftet är att försöka 

uppnå mål med så lite motstånd som möjligt. Således kan detta varit en förebyggande åtgärd 

för att genomföra annektering, genom att spetsnaz-trupperna säkrade vitala byggnader och 

punkter för att sedan med så lite motstånd som möjligt kunna ta kontrollen över Krim. Utöver 

detta så går det argumentera för att våldsmonopolet har gått förlorat för den ukrainska staten, 

när ryska styrkor börjar ta kontroll över viktiga delar på Krim. Även om de artiga gröna 

männen påstod sig tillhöra en milis, så är det uppenbart att den ukrainske regeringen inte var 

uppdragsgivaren. Samt när rysk militär dessutom börja uppträda i polisuniformer och påstod 

sig vara säkerhetsstyrkor, och att deras syfte var upprätthålla ordningen, så går det att 

ytterligare ifrågasätta om den ukrainska regeringen hade något våldsmonopol kvar i området.  

 

Gällande de ryska reguljära trupperna, skiljer det sig något från Hoffmans tanke, nämligen att 

reguljära förband skiftar till irreguljärt uppträdande. Anledningen till detta resonemang är att 

de ryska styrkorna till en början uppträdde irreguljärt som tidigare nämnt. Hoffman menar att 

de reguljära styrkorna i ett hybridfall anpassar sig och uppträda okonventionellt både inom 

taktik och/eller teknik. Av ovan presenterat tillvägagångsätt går det argumentera för att detta 

var ett fall där reguljära förband anpassade sig till situationen och i alla fall taktiskt använde 

sig av okonventionella metoder, gällande att ryska trupper uppgav sig för att tillhöra något 

                                                
105 Bartles, Charles k. & McDermott, Roger N, Sid. 58 
Kofman, Michael et al, 2017, Sid. 86 
106 Kofman, Michael et al, 2017, Sid. 9-10 
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annat en vad de egentligen gör. Dessutom vid ett senare skede tillfördes en större mängd 

reguljära styrkor med högteknologisk kapacitet, vilket Hoffman även menade skulle vara en 

del av förmågorna. Således använde sig de ryska reguljära förbanden av irreguljärt 

uppträdande, med okonventionella metoder med samtidigt innehav av högteknologisk 

kapacitet.  

 

 

Treenigheten  

Clausewitz beskrivning av drag och motdrag grundar sig i anfall och försvar, men det 

intressanta är inte motsattsförhållandet, utan de olika parternas mål. Clausewitz menar således 

att det intressanta är huruvida det går att taktisera utifrån fiendes bedömda agerande. 

Rysslands vilja att påskynda omröstningen om utökad autonomi på Krim, har även bedömts 

bero på rädslan av att de kvarvarande ukrainska styrkorna skulle börja skjuta eller göra något 

oväntat. Rysslands mål går således att uppfatta som att på ett fredfullt sätt annektera Krim, 

utan stridigheter. Därav gjordes åtgärder, alltså drag för att påskynda omröstningen, och 

dessutom få en ”legitim politisk” anledning att börja avrusta och flytta de kvarvarande 

ukrainska styrkorna, och således få bort det möjliga fientliga agerandet. Det går även att tolka 

detta agerande utefter Clausewitz syn på återhållsamhet av våld. Som påvisades i teorikapitlet 

menar Clausewitz att det är väsentligt att värdera sitt agerande och möjligtvis minska fiendes 

förluster, för att det i sin tur resulterar i en minde ansträngning från ens egna militära 

tillgångar. Som tidigare nämnt så var troligen fallet av den karaktären. Ryssland var inte 

intresserad av väpnade strider utan agerande utefter att inte behöva agera våldsamt mot de 

ukrainska styrkorna. Återigen gällande påtryckningarna för att tidigarelägga omröstningen om 

utökad autonomi på Krim, så ville Ryssland avväpna och få bort risken för konfrontationer 

och då även möjliga förluster på fienden, vilket även möjligtvis skulle innebära större 

ansträngning för Ryssland. 

 

Förståndet 

En viktigt individ som oroades utav utveckling i Ukraina 2014 var den ryske presidenten 

Vladimir Putin. Putin var orolig över att väst skulle agera i Ukraina samt att ett generellt 

större inflytande i regionen. Det var även andra individer som påverkade, nämligen avgående 

ukrainske presidenten Viktor Janukovytj. Han samt flera ukrainska generaler var pro-ryska, 

och kunde således lämna information till Putin gällande de ukrainska väpnade styrkornas 
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svagheter. Ryska analytiker beskrev även Ukrainas beredskapsförmåga som mycket låg.107 

Putin lyckades att identifiera och utnyttja de ukrainska militära svagheterna, men även den 

ukrainska regeringens oförmåga att upprätthålla legitimitet och popularitet över hela det 

ukrainska territoriet. Denna bedömning skulle visa sig stämma då bedömt cirka 8000 

ukrainska militärer på Krim ansökte om att gå med i den ryska militären. Putins bedömning 

av de ukrainska militära och politiska svagheterna, bedöms vara en viktig faktor för Rysslands 

framgångar på Krim. 108 

 

 

Treenigheten 

Utifrån ovanstående beskrivning, går det att förklara med flera av underkategorier i indikatorn 

förståndet. Till exempel har Ukrainas möjliga motståndskraft analyserats. Clausewitz menar 

att de disponibla resurserna går att uppskatta, då det har med antal att göra. En uppskattning 

gällande antal var möjligtvis inte det intressanta utifrån Rysslands analys, utan det intressanta 

var att de uppskattade Ukrainas svagheter, det vill säga nationens beredskap. Dessutom 

identifierar Ryssland brister i Clausewitz andra aspekt för motståndskraften, vilket var den 

ukrainske viljestyrkan. Viljestyrkan grundas i motivet för att gå i krig. Av empirin att döma så 

var högt uppsatt personal i den ukrainske militären pro-rysk, och dessutom valde 8000 

ukrainare att ansluta till den ryska militären på Krim. Det går således att argumentera för att 

den ukrainske viljestyrkan var låg för att gå i krig med Ryssland, då vissa uppenbarligen lika 

gärna kan gå i krig för Ryssland.  

Av ovanstående resonemang synliggörs nästa underkategori, nämligen beslutsfattning utifrån 

fakta och sannolikhet. Clausewitz beskriver detta genom att när kriget inte består av det 

yttersta våldet, så bör fienden analyseras utifrån politiska tillstånd, karaktär, dennes 

dispositioner samt dennes allmänna situation. Uppsatsens författare anser att det rimligtvis var 

så Ryssland analyserat Ukraina, genom att utvärdera Ukrainas regerings svaga legitimitet, 

samt den karaktär och allmänna situationen som innebar stora sprickor i befolkningen 

gällande lojalitet till staten, till exempel gällande informationsspridningen från de ukrainska 

generalerna till Ryssland. Det skulle även visa sig stämma utifrån den svaga motståndskraften 

samt den rådande efterfrågan om att få ansluta sig till Ryssland. Resonemanget stärks även 

                                                
107 Bartles, Charles k. & McDermott, Roger N, Sid. 57 
Thomas, Timothy, 2015, Sid.446-448 
108 Bartles, Charles k. & McDermott, Roger N, Sid. 59	
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utifrån vad som diskuterats tidigare gällande att Ryssland inte var intresserade av det yttersta 

våldet, utan bör således fokuserat på dessa aspekter för att analysera Ukraina. 

Ett problem gällande detta resonemang är det inte går att utesluta att den pro-ryska påverkan 

beror på tillfälligheter och således inte var planerad. Det bedöms däremot som orimligt med 

tanke på att högt uppsatta ukrainska personer i ett tidigt skede kunde informera Putin om 

Ukrainas svagheter, och således borde även information involverat politiskt tillstånd och den 

allmänna situationen, men även motståndsviljan.  

 

Slutligen utifrån att Putin och Ryssland valde att gå in och annektera Krim 2014, går det att 

argumentera för att underrubriken Mod, djärvhet, och självförtroende synliggöra. Putin var 

oroad för en möjlig västlig inblandning, vilket bör tyda på att annekteringen inte lär bedömts 

som riskfri. Däremot utifrån vad som tidigare diskuterats kan självförtroendet stärkts av den 

informationen som tydde på att Ukraina inte hade särskild stark motståndskraft. Självfallet går 

det även att se det från en annan vinkel, nämligen att det var rädslan som skapade beslutet, 

men det i sig behöver inte utesluta att det krävdes mod för att fatta ett sådant beslut. 

 

Folket 

En påverkande del på Krim var befolkningen. Ryssland har övertiden varit närvarande med på 

Krim med sin flotta, vilket har inneburit att etniska ryssar har tjänstgjort och sedan gått i 

pension i området. De ryska trupperna delade således språk, kultur och etnicitet med 

majoriteten av befolkningen på Krim. Detta underlättade för Ryssland både innan och vid 

annekteringen av Krim, då det skapade en fördelaktig miljö att genomföra sin operation i, 

samt kommunicera med sympatisörer.109  

 

Treenigheten 

Clausewitz menar att landet och folket påverkar krigets helhet geografiskt och/eller genom 

påtaglig inflytande på kriget. Av det som innan presenterades synliggörs att annekteringen av 

Krim är ett fall det både operationsområdet och befolkningens ursprung påverkat Ryssland 

förutsättningar för att genomföra annekteringen. Operationsområdet var inte främmande, och 

dessutom innebar den en befolkning som till viss del tjänstgjort hos den militära makten som 

anfaller. Det går således att argumentera utifrån Clausewitz beskrivning att befolkningen hade 

                                                
109 Bartles, Charles k. & McDermott, Roger N, Sid. 56 
Kofman, Michael et al, 2017, Sid. 17 
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påtagligt inflytande, på så sätt att Ryssland möttes utav sympatisörer istället för motstånd av 

befolkningen. Det går även att argumentera för att denna aspekt i relation med motståndskraft 

och det ursprungliga motivet varit avgörande för att Ryssland ens skulle våga genomföra 

annekteringen av Krim. Vag legitimitet hos den ukrainska regeringen, kan även legat till 

grund för vaga politiska mål, och således även ovilja till ansträngning för att försvara Krim. 

Däremot om inte sympatisörer och tillhörighet via etnicitet hade existerat så hade det 

förmodligen varit svårare för Ryssland att genomföra en sådan fredlig annektering av Krim. 

 

4.2.1 Källkritik och Material 
 

Källorna som använts till empirin har genomgående varit andrahandskällor, vilket innebär 

empirin har tolkats av någon tidigare. Därför har denna uppsats valt att belägga empiriska 

händelser som rör helheten av en indikator med två källor. Delvis så innebär det att kriteriet 

oberoende upprätthåller en hög nivå då två källor bekräftar samma händelse.110 Dock 

bekräftas inte varje detalj, kring varje agerande från Ryssland med två källor, men det är inte 

avgörande då strävan varit att identifiera helhetsbilden för indikatorerna. Till exempel så 

påvisar minst två källor indikatorn informationskrigföring, men deras exempel i sig skiljer sig. 

Således representeras indikatorn och ett resonemang kring det förs.  

 

Genom att belägga empiriska händelser med två källor motverkas även problematiken med att 

nå en hög nivå för kriterierna samtidighet, äkthet och tendens. Med tanke på att fallet är 

relativt nära i tid, så är samtiden god mellan källan och händelserna, något som är väsentligt 

för trovärdigheten.111 Dock för den del av uppsatsen empiri, som innehar 

nyhetshetsrapportering som källor så riskerar de att bli tendensiösa eller oäkta, då det som 

rapporterats kan vara vinklat eller skapat beroende på vem som lämnar uppgifter, och vad den 

har för intresse med att lämna uppgifter.112 Utöver att representerade indikatorer beläggs med 

minst två oberoende källor, så bör dessa orosfaktorer reflekteras kring. Källorna i sig används 

i störst utsträckning för att identifiera fakta i form av händelseförlopp. Alltså har denna 

uppsats till mestadels använt beskrivningar av händelser, och inte velat besvara någon tes 

genom artiklars resonemang. Således bör inte empirin för denna uppsats bli tendensiös, även 

om författaren till empirin vill påvisa någon tes eller dylikt. 

                                                
110 Esaiasson, Peter et al, 2017, Sid. 292 
111 Ibid., Sid. 294 
112 Ibid., Sid. 291-295	
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Materialet som representerar empiri är även således framtagen för att den är väsentlig för 

denna uppsatsens ändamål, det vill säga materialet har valt ut utifrån hur väl och trovärdigt 

den beskriver händelser som fakta. 

 

4.2.2 Validitet och Reliabilitet 

Validiteten i uppsatsen blir utmanande då båda teorierna uppfattas som svårdefinierade. 

Denna uppsatsens författare valde att bemöta den problematiken genom att först identifiera 

vad inom hybridbegreppet som är mest förekommande i forskningsdebatten, vilket visade sig 

vara Hoffman samt de avgränsade källorna som använts i denna uppsats. Gällande Clausewitz 

blev det svårare, men som nämns i problemformuleringen landade det i att treenigheten är 

representativ för missuppfattningen kring teorin, och avgränsades därefter. Således 

eftersträvades validitet och att uppsatsen mäter det den avser att mäta.113 Sedan 

argumenterades och klargjordes även hur indikatorerna framtagits, för att skapa god 

överrensstämmelse mellan teori och operationalisering.114 Gällande reliabilitet så berörs det 

mer i slutsatser vid återkoppling till tidigare forskning, då denna uppsats identifierat samma 

avvikelse för Hoffmans teori som en av artiklarna gjort, samt bekräftas delvis en av de andra 

artiklarnas påståenden om båda teorierna.115 

		
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
113 Esaiasson, Peter et al, 2017, Sid. 58 
114 Ibid., Sid. 57 
115 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, 2003, Sid. 28	
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4.3 Resultat 
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Treenigheten 
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4.3.1 Sammanfattning resultat 
 

 
Forskningsfråga: Vilka fenomen i det valda fallet förklarar de valde teorierna?  

 

Hoffmans hybriddefinition fungerar som förklarande fenomen för följande:  

1.  Informationsoperationer för att påverka befolkning och omvärld, samt utnyttja 

ukrainska politiska beslut. 

2. Rysslands användning av cyberkrigföring emot Ukraina och EU, för att minimera 

risken för friktioner. 

3. Rysslands nyttjande av specialförband samt reguljära förband fast med irreguljära och 

okonventionellt metoder samt med högteknologisk kapacitet. 

4. Ukrainska staten förlorade våldsmonopol. 

 

Clausewitz treenighet fungerar som förklarande fenomen för följande: 

1. Rysslands förståelse och användning av att politiska beslut uppfattas olika av 

befolkningar. 

2. Rysslands påskyndning av omröstningen, samt återhållsamhet av våld för att inte 

hamna i ett oönskat läge. 

3. Rysslands analytiska förmåga av Ukrainas motståndskraft, politiska tillstånd, allmänna 

situation och karaktär. 

4. Putins och Rysslands mod och självförtroende. 

5. Befolkningen, geografiska platsens påverkan samt det ursprungliga motivet.  

 

4.3.2 Resultatdiskussion  
	

Utifrån analysen och resultatet synliggörs skillnader i de olika teoriernas förklaringsvärden. 

Hoffmans hybriddefinition berör de möjliga medel och metoder en hybrid motståndare kan 

förväntas ha. Clausewitz treenighet förklarar krigets helhet samt omständigheter och skapar 

en förståelse för hur resonemangen och planeringen kan ha genomförts hos Putin och 

Ryssland. Mer om detta i nästa kapitel.  
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5. Avslutning 
Nedan kommer slutsatser att presenteras, därefter kommer återkoppling ske till uppsatsens 

problem, syfte och forskningsfråga. En diskussion kommer föras gällande metodens 

påverkan, samt en återkoppling till tidigare forskning. Slutligen diskuteras förslag på vidare 

forskning, men även vad uppsatsens resultat betydelse för officersprofessionen.  

	
5.1 Slutsatser 
 

En problematik som uppenbarats som uppsatsen inte ämnade att undersöka, är hur olika 

Hoffmans hybriddefinition har tolkats. Utifrån den här uppsatsens tolkning av Hoffman, så 

uppfattas det som tydligt att Hoffman beskriver att en hybrid motståndare kommer inneha 

förmåga för cyberkrigföring. Denna aspekt diskuteras inte av Kilinskas vars artikel är med i 

forskningsöversikten, då han ifrågasätter hybridbegreppets relevans som analysverktyg. 

Dessutom har Kilinskas och denna uppsats använt sig av samma källa från Hoffman.  

Samtidigt så används argumentet av andra författare i forskningsöversikten att det inte går att 

förkasta Clausewitz på grund utav att forskare har uppfattat Clausewitz fel. Detta argument 

borde således kunna vändas på då Hoffmans definition uppenbarligen kan uppfattas olika. 

 

Resultat påvisar att de olika teorierna förklarar fallet på olika sätt. Av analysen att döma så 

hjälper hybridbegrepp att förstå eller förutspå att en motståndare kommer genomföra 

informationsoperationer, och delvis hur det kan se ut. Medans Clausewitz förståelse av hur 

politiska budskap uppfattas och får olika reaktioner, kan en aktör som Ryssland med den 

förförståelsen således utnyttja sådana uppkomna möjligheter för att stärka sina ageranden. Ett 

annat exempel från analysen är att hybridbegreppet förklarar eller förutspår att den hybrida 

motståndaren kommer genom reguljära förband använda sig av irreguljära och 

okonventionella tillvägagångssätt, medans Clausewitz tankar i samma empiriska händelse 

skapar förståelse för hur aktörers drag och motdrag kan se ut, men även hur Ryssland 

förmodligen visste om och utnyttjade den allmänna situationen och så vidare. En kritik som 

går att rikta utifrån resultatet är att två indikatorer i hybridbegreppet inte blev representerade, 

som även saknades i Kilinskas undersökning. Denna kritik går istället att rikta mot denna 

uppsats. Anledningen är att avsaknaden av dessa indikatorer lika gärna kan bero på denna 

uppsats avgränsningar i tid och rum. Ryssland kan lika gärna uppnå dessa indikatorer i till 
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exempel östra Ukraina, något som denna enkelfallstudie inte undersöker. Det går således att 

ifrågasätta valet av enkelfallstudie, då begränsningen i framförallt tid och rum kan ha 

resulterat i en orättvis bedömning av Hoffmans definition av hybridbegreppet. 

Av detta resonemang drar uppsatsens författare slutsatsen att Hoffmans hybridbegrepp, 

förklarar och ger förståelse för en hybrid aktörs medel och metoder. Dock med brister då en 

extern definitionsprocess gjordes i denna uppsats för att förstå de begreppen han använder sig 

av.  Clausewitz däremot, skapar förståelse för de väsentliga aspekterna som påverkar krigets 

omständigheter och helhet som visade sig i analysen, det vill säga befolkningen, krigsherren 

och regeringen.  

 

Gällande problem, syfte och frågeställning, så löd frågeställning: Stämmer det att Clausewitz 

treenighetskoncept, är tillräcklig för att förstå fallet annektering av Krim 2014? 

Utifrån ovanstående slutsatser, så anser uppsatsens författare att svaret på frågan blir nej. 

Anledningen är som tidigare diskuterades, att hybridbegreppet förklarar medel och metoder, 

medans treenigheten skapar en förståelse för krigets helhet och omständigheter. För att 

återkoppla till forskningsöversikten så går det att tyda att Renz delvis hade rätt då hon menade 

att Ryssland innebar mer än vad hybridbegreppet erbjöd, men att hybridbegreppet i sig skapat 

förståelse för variationen av verktyg. Det i sig behöver inte innebära att begreppet bör 

förkastas. Uttrycken i forskningsöversikten som att hybridbegreppet skadar förståelsen, 

resursslöseri, vetenskaplig otjänst etcetera, anser uppsatsens författare inte vara 

proportionerligt vare sig till denna uppsatsens resultat, eller i relation till de underbyggande 

argumenten. Till exempel anses det fel att förkasta Clausewitz teori, när den egentligen är 

feltolkad. Som nämndes innan så går tydligen även Hoffmans teori att tolka olika. Ett annat 

påstående som lyftes fram i forskningsöversikten från Käihkö, var att hybridkrigföringen i sig 

innebär flera svårdefinierade begrepp. Vilket delvis stämmer men samtidigt påvisar debatten 

kring ämnet att Clausewitz uppenbarligen också är svårtolkad.  

 

5.1.1 Förslag på vidare forskning 
 
Efter att ha arbetat med dessa olika teorier så blir även en slutsats att forskare borde utvärdera 

och rannsaka vilka det egentligen är krigsvetenskapliga begreppet är till för. För studenter och 

tjänstgörande inom krigsvetenskapen så går det att ifrågasätta om en begreppslös utbildning 

eller tjänstgöring, som bara förhåller sig till Clausewitz är rätt förhållningssätt, det skulle 

förmodligen blir för abstrakt. Men det innebär inte att Clausewitz är att förkasta, som 
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resultatet tyder på så är hans tankar fortfarande relevant som en militärteoretisk grund, då han 

förklarar vissa element bättre än hybridbegreppet. Men för att förstå och beskriva det aktuella 

kriget så anser uppsatsens författare att hybridbegrepp fyller sin funktion då begreppet hjälper 

till att förstå medel och metoder. Däremot behöver begreppet antingen kunna utvecklas 

alternativt bytas ut. För gemenman är förmodligen hybridkrigföringens innebörd lättare att 

förstå, än att själv behöva läsa och förstås Clausewitz filosofi på rätt sätt. Hoffmans 

hybridbegrepp förklarar de medel och metoder en hybrid motståndare kan innebära, medan 

Clausewitz hjälper att förstå krigets helhet.  

 

 

5.1.2 Innebörd för officersprofessionen  

Sammanfattningsvis vill uppsatsens författare därför påstå att forskningen borde fokusera på 

vad som är viktigt för de verksamma inom krigsvetenskapen. Det vill säga att inte fortsätta en 

dragkamp om vem som har rätt eller fel, utan att de lämpligaste begreppen utformas. Samt så 

bör forskningen eftersträva en grundförståelse för de krigsvetenskapliga utmaningarna. För att 

om kriget närmar sig ter det sig orimligt att politiker, officerare med flera kommer vara 

intresserade av den här debatten, utan vill ha verktyg och förståelse som underlag, för en god 

beslutsfattning.  

 
 
 
 

 

 

 

  



Adam Mossenberg                                    2018-05-09                                   Försvarshögskolan  
Självständigt arbete                                                                                                        OP15-18 

 

	 45	

6. Referensförteckning 
 
 
 
Apetroe, Alexandru, ” HYBRID WARFARE: FROM “WAR DURING PEACE” 

TO “NEO-IMPERIALIST AMBITIONS”. THE CASE OF RUSSIA”, On-line Journal Modelling the New 

Europé, Issue 21, pp.97-128, Cluj-Napoca, 2016. 

 

Bartles, Charles k. & McDermott, Roger N., ” Russia’s Military Operation in Crimea”, Problems of Post-

Communism, 61:6, 46-63, Abingdon, 2014. 

 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012. 

 

Clausewitz, Carl von, Om kriget, Bonnier fakta, Stockholm, 1991. 

 

Echevarria, A. J. ”Fourth generation warfare and other myths”, Strategic Studies 

Institute, Carlisle, 2005.  

 

Erol, Mehmet Seyfettin & Oguz, Şafak, ” Hybrid Warfare Studies and Russia’s Example in Crimea”, Gazi 

Akademik Bakış, Vol.9(17), pp.261-277, Sivigin, 2015. 

 

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. 

 

Fitton, Oliver, ” Cyber Operations and Gray Zones: Challenges for NATO”, The Quarterly Journal, Vol.15(2), 

pp.109-119, 2016. 

 

Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin, Försvarsmakten, Stockholm, 2016. 

 

George, Alexander L. & Bennett, Andrew, Case studies and theory development in the social sciences, MIT, 

Cambridge, Mass., 2005. 

 

Hoffman, Frank, ”hybrid vs Compound war”, Armed forces journal, 2009. 

http://armedforcesjournal.com/hybrid-vs-compound-war/ (hämtad: 2018-04-02) 

 

Hoffman, Frank, ”Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars”, Potomac Institute for Policy Studies 

Arlington, 2007. 

 



Adam Mossenberg                                    2018-05-09                                   Försvarshögskolan  
Självständigt arbete                                                                                                        OP15-18 

 

	 46	

Hoffman, Frank, ”Lessons from Lebanon: Hezbollah and Hybrid Wars”, Foreign Policy Research Institute, 

Philadelphia, 2006, http://www.fpri.org/articles/2006/08/ lessons-lebanon-hezbollah-and-hybrid-wars. (hämtad: 

2018-03-14) 

 

Iasiello, Emilio J., Russia’s Improved Information Operations: From Georgia to Crimea, Parameters, Vol.47(2), 

p.51(13), Carlisle, 2017. 

 

Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, Malmö, 

2003. 

 

Kilinskas, Kęstutis, ”Hybrid Warfare: an Orientating or Misleading Concept in Analysing Russia’s Military 

Actions in Ukraine?” Military Academy of Lithuania, Vilnius, 2016. 

 

Kofman, Michael, Tkacheva, Olesya, Oberholtzer, Jenny, Radin, Andrew, Nichiporuk, Brian & Migacheva, 

Katya, ”Lessons from Russia's operations in Crimea and Eastern Ukraine”, Rand, Santa Monica, 2017 

 

Käihkö, Ilmari, ”All krigföring är av hybrid natur”, Statsvetenskaplig Tidskrift, Vol.118(4), pp.623-641, Lund, 

2016. 

 

Mailkonversation med Ilmari Käihkö. <ilmari.kaihko@soc.uu.se> 2018-03-19 till 2018-04-02. 

Kopia finns hos författaren. 

 

Monaghan, Andrew, ”The ‘War’ in Russia’s ‘Hybrid Warfare’”, Parameters, Vol.45(4), pp.65-74, Carlisle, 

2016. 

 

Rens, Bettina, ”Russia and ‘hybrid warfare’”, Contemporary Politics, 22:3, 283-300, London, 2016, 

 

Schuurman, Bart, ”Clausewitz and the “New Wars” Scholars”, parameters, Vol.40(1), p.89(12), Carlisle, 2010. 

 

Smith, M.L.R, “Guerrillas in the Mist: Reassessing Strategy and Low Intensity Warfare”, Review of 

International Studies 29, Cambridge, 2003. 

 

Thomas, Timothy, ” Russia’s Military Strategy and Ukraine: Indirect, Asymmetric—and Putin-Led”, The 

Journal of Slavic Military Studies, 28:3, 445-461, Abingdon, 2015. 

 

Veljovski, Gjorgji, Taneski, Nenad & Dojchinovski, Metodija, ”The danger of ’hybrid warfare’ from a 

sophisticated adversary: the Russian ’hybridity’ in the Ukrainian conflict”, Defense & Security Analysis, 33:4, 

292-307, London, 2017. 

 

 



Adam Mossenberg                                    2018-05-09                                   Försvarshögskolan  
Självständigt arbete                                                                                                        OP15-18 

 

	 47	

Wilkie, Robert, ”Hybrid warfare: something old, not something new.”, Air & Space Power Journal, 

Montgomery, 2009. 

 

Wirtz, James J., ” Life in the ’Gray Zone’: observations for contemporary strategists”, Defense & Security 

Analysis, 33:2, 106-114, Abingdon, 2017. 

 

www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/menyer/faq/vad-ar-terrorism.html (hämtad: 2018-05-06) 


