
Christian Plass 2018-05-9  

OP 15–18 

Sida 1 av 38 

 

 

 

 

Självständigt arbete (15 hp) 

Författare  Program/Kurs 

Christian Plass OP SA 15–18 

  

Handledare Antal ord: 10955 

Prof. Peter Thunholm Beteckning Kurskod 

  1OP415 

ÄR KRIG BLOTT EN FORTSÄTTNING PÅ POLITIKEN MED ALLA MEDEL: En flerfallstudie 

av uppfattningen om hybridkrigföring i Baltikum.   

ABSTRACT: 

The research paper examines the relation between theoretical descriptions of hybrid warfare and 

national observation of the phenomena in the Baltic countries. The study is based on the research 

problem that there is no coherent definition and scholarly debate about the nature of hybrid 

warfare. By comparing theoretical hybrid components with threats in the national security- and 

defence concepts of Estonia, Latvia and Lithuania, the study aims to determine whether the 

theories accurately reflect empirical perception. The theoretical framework was based on 3 

theories of hybrid warfare, which describes both military and non-military aspects of hybrid 

threats. The research study is that of a comparative case study. The security- and defence concepts 

is studied through the method of qualitative text analysis.  

 

The results of the study show that several of the hybrid components is described and is seen as a 

threat in the cases. However, the results were impaired, mainly due to temporal difference between 

studied texts, incoherent definitions of central concepts and lacking distinctions between internal 

and external influences in text and theory. The analysis concludes  

that a continued focus on the inclusion of non-military means is relevant in studies about hybrid 

warfare and contemporary conflict.  

 

Nyckelord: Hybridkrigföring, Nationella hotbilder, Krigets Natur, Säkerhetspolitik 
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1. Inledning 

Studien avhandlar det aktuella men komplexa fenomenet Hybridkrigföring. Det senaste 

årtiondet har hybridkrigföring eller hybrida hot, blivit ett modeord både i det internationella 

samfundet och bland krigsvetenskapliga forskare, mycket tack vare Rysslands spektakulära 

annektering av Krim-halvön 2014. Hybridkrigföring anses problematiskt eftersom fenomenet 

till synes utmanar det traditionella säkerhetsparadigmet med konventionell avskräckning 

genom en blandning av både aktörer, medel och metoder.1 Problematiken illustreras i följande 

citat från NATO:  

 

…hybrid threat is an umbrella term, encompassing a wide variety of existing adverse 

circumstances and actions, such as terrorism, migration, piracy, corruption, ethnic conflict 

etc… important to note that hybrid threats are not exclusively a tool of asymmetric or non-

state actors, but can be applied by state and non-state actors alike. Their principal attraction 

from the point of view of a state actor is that they can be largely non-attributable, and therefore 

applied in situations where more overt action is -ruled out for any number of reasons.
2
 

 

En enkel tolkning av citatet ovan avslöjar att hybrida hot är komplexa, mångdimensionella, 

överlappande och svåra att precisera. Två historiska fall har varit avgörande för utvecklingen 

av hybridkrigföring som koncept, nämligen Israel-Hezbollah kriget 2006 och kriget i Ukraina 

2014.3 Trots en medvetenhet om fenomenets beståndsdelar och inverkan på säkerhet, råder en 

debatt om fenomenets beskaffenhet.4 Nya fall som Ukraina och Syrien har breddat den 

vetenskapliga förståelsen av hybridkrigföring men på bekostnad av tydliga teoretiska 

avgränsningar. Utan precision riskerar alla typer av konflikttyper, medel, metoder och 

händelser att betecknas som hybridkrigföring.5  

1.1 Problemformulering 

Problemet som är studiens utgångspunkt är att trots en omfattande medvetenhet kring 

hybridkrigföring, saknas det en gemensam definition av fenomenet. I den vetenskapliga 

debatten finns de som främst ser hybridkrigföring som kombinationen av konventionella och 

ickekonventionella krigföringsformer, vilket historiskt sett är vanligt förekommande. Ett 

                                                 
1 Giegerich, 2016:68 
2 http://www.act.nato.int/nato-countering-the-hybrid-threat 
3 Wither, 2016:75 
4 Johnson, 2016:145 
5 Freedman, 2017:225 

http://www.act.nato.int/nato-countering-the-hybrid-threat
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annat läger hävdar att hybridkrigföring i högre grad inkluderar både militära och ickemilitära 

medel och metoder, vilket medför att inte bara gränserna mellan krigföringsformer tunnas ut 

utan också gränsen mellan krig och fred. Även om forskarna använder samma begrepp har de 

olika utgångspunkter för vad det är. Vidare behövs forskning om vilka medel och metoder 

som kan ses som hybridkrigföring. 

 

Tidigare forskning har främst undersökt hybridkrigföring utifrån fall där de anser att 

hybridkrigföring tillämpades och använt fallen för att definiera vad hybridkrigföring innebär.6 

Forskning bygger därmed mycket på specifika händelser. Vad forskningen undersöker i 

mindre utsträckning är hur aktörer utanför konflikterna uppfattar fenomenet. Den forskning 

som undersöker fenomenet utifrån det perspektivet utgår främst från större aktörer som 

NATO och USA. Andra aktörer tenderar till att klumpas ihop under benämningen 

västvärlden. Därmed saknas ett nationellt perspektiv. Det är relevant att studera det nationella 

perspektivet vidare eftersom det är stater som till syvende og sist är hotade av den militära 

maktutövningen som hybridkrigföring utgör. Om forskningen endast analyserar hur aktörer 

tillämpar vad som kan anses vara hybrida medel och metoder, riskerar allt som aktören gör att 

klassificeras som hybridkrigföring.  

 

Utomvetenskapligt är problemet relevant eftersom hybrida medel och metoder är och fortsatt 

kommer vara utmaningar för militära organisationer och säkerhetssamfundet i framtiden. 

Ryssland har visat att de är beredda att nyttja alla tillgängliga maktmedel, som traditionella 

säkerhetslösningar varit ineffektiva mot. Det är därför viktigt att förstå fenomenet i syfte att 

utveckla nya och effektiva lösningar.  

1.2 Litteraturöversikt 

Forskningen om hybridkrigföring och hybrida hot är omfattande och täcker flera olika 

inriktningar. Centrala debatter diskuterar begreppets innebörd och hållbarhet, rysk 

hybridkrigföring och dess inverkan på anglo-europeisk säkerhet samt olika medel och 

metoder som nyttjas. Forskning om ämnet före Rysslands annektering av Krim 2014, tenderar 

till att beskriva fenomenet utifrån irreguljära och asymmetriska metoder och pekar ut Israel-

Hezbollah kriget 2006, som främsta empiriska exempel.7 Efter 2014 utgår forskningen främst 

                                                 
6 Wither, 2016:75f 
7 Hoffman, 2007; Wither, 2016 
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ifrån ryskt agerande i Ukraina och fokus har skiftat från ickestatliga grupper till ett mer 

statsorienterat perspektiv.8 

 

I artikeln “Conflict in The 21st Century: The Rise of Hybrid Wars” från 2007 presenterade 

Frank. G Hoffman en av de första definitionerna av hybridkrigföring. Hoffmans utgångspunkt 

är att gränserna mellan olika konflikttyper, aktörer och metoder är på väg att försvinna och att 

de i högre grad samverkar i modern krigföring. Hoffmans observation är inte ny utan har sitt 

ursprung i ”fjärde generationens krigföring”, ”Compound warfare” och ”Unlimited Warfare”. 

Hoffman anser dock att de olika teorierna i helhet saknar empiriskt stöd.9 Hoffmans syn på 

hybridkrigföring influerades vidare av den amerikanska ”National Defense Strategy” från 

2005. Den strategiska inriktningen pekade på att nya hot mot amerikansk säkerhet skulle 

skifta från traditionella hot och anta en mer okonventionell och asymmetrisk karaktär. Fyra 

typer av nya utmaningar listades: traditionella, irreguljära, katastrofala och söndrande.10  

Enligt Hoffman skulle inte framtida säkerhetsutmaningar bestå av distinkta motståndare som 

nyttjade specifika metoder, utan att de skulle sammanstråla till multidimensionella konflikter 

eller hybrida krig. De hybrida krigen blandar dödligheten i reguljär krigföring med den 

irreguljär krigförings uthållighet. Hybriditeten genomsyrar både organisation och metoder, 

vilket innebär att stater, statsstödda eller självständiga aktörer nyttjar modern militär 

teknologi tillsammans med irreguljära metoder.11  

 

Hoffman påpekade att de flesta krig innehåller både reguljära och irreguljära element men att 

de historiskt varit avskilda eller utförts av olika förband. I hybrida krig däremot, försvinner 

gränserna eller innefattas båda typerna inom samma ram. Element som traditionellt inte 

tillhört den militära sfären, som kriminalitet och terror blir ett verktyg i konflikten och 

används för att bibehålla den hybrida styrkan eller för att skapa oordning hos motståndaren. 

Det gemensamma målet är att dra ut på konflikten genom olika förmågor för att nöta ner 

motståndet eller för att segra över den mer konventionellt orienterade aktörer.12 

Hoffman fångar hybridkrigföringens mångdimensionella natur, aktörer och medel samt visar 

på dess koppling till relaterade teorier. Dock är definitionerna på en generell nivå.  

 

                                                 
8 Gunneriusson & Bachmann, 2017; Johnson, 2017; Giegerich, 2016; Ducaru, 2016 
9 Hoffman, 2007:18ff 
10 Hoffman, 2007:25 
11 Hoffman, 2007:28 
12 Hoffman, 2007:29f 
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Lawrence Freedman intar en kritisk hållning till utvecklingen av hybridkrigföring som 

teoretiskt fenomen. Freedman menar att begreppet har uppkommit ur forskarnas problem att 

förstå moderna krig och det ökade behovet att hantera fler aspekter av konflikter utifrån ett 

konventionellt perspektiv. Enligt Freedman populariserades begreppet genom Hoffman och 

hans analys av Israel-Hezbollah kriget 2006, vilket visade på en framgångsrik kombination av 

konventionella och asymmetriska metoder.13 Fenomenets omfattning utökades ytterligare 

efter Rysslands tillämpning av hybrida metoder i Ukraina 2014. I det ryska fallet ser 

Freedman att hybridkrigföringens begränsningar framgår och agerandet inte speglar 

målbilden som den ryska generalstabschefen Gerasimov beskrev 2013. Framförallt innebar 

komplikationer i operativ ledning och ineffektiva försök till vilseledning, att Ryssland inte 

nådde sina strategiska målsättningar och istället fick förneka politiskt och juridiskt ansvar, 

trots deras uppenbara inblandning.14  

 

Freedmans främsta kritik är att hybridkrigföring har blivit ett paraplybegrepp för att 

sammanbringa slumpmässiga händelser och militära kombinationer under ett teoretiskt 

begrepp. Begreppets omfattning har därmed blivit för bred och saknar tydliga avgränsningar. 

Likt Hoffman anser Freedman att alla reguljära konflikter i någon mening har innehållit 

irreguljära inslag och behovet att hantera kombinationen inte är ett nytt fenomen.15  

 

Robert Johnson ansluter sig till Freedmans kritik i en artikel från 2017. Johnson gör en 

granskning av definitionen av hybridkrigföring, vilken han menar har blivit för bred. Alla krig 

har inkluderat hybrida element i någon mening och forskningen har tenderat att definiera 

begreppet byggt på de konflikter och kontext som fanns vid tillfället. Många definitioner av 

hybridkrigföring återspeglar en felaktig västerländsk syn på krig som ett begränsat fenomen, 

där konventionella krig och fred, är normen. En grundförutsättning enligt Johnson för att 

förstå hybridkrigföring, är att följa Clausewitz perspektiv på krig som något som genomsyrar 

hela samhället.16 Eftersom hybridkrig inte är begränsade fenomen bör inte motåtgärder ske på 

en taktisk utan strategisk nivå. Dock, på operativ nivå skiljer sig agerandet inte från mer 

konventionella åtgärder.17 En förklaring till utvecklingen av den hybrida trenden är att 

västvärlden har fallit offer för sin egen militära framgång där västs militära övertag har skapat 

                                                 
13 Freedman, 2017:223f 
14 Freedman, 2017:224f 
15 Freedman, 2017:225f 
16 Johnson, 2018:4f 
17 Ibid. 
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en asymmetri som tvingat aktörer att hitta svagheter, motsättningar och sprickor i det 

västerländska samhället och utveckla metoder som idag beskrivs som hybrida.18  

 

Johnson har en begreppsutredande ambition och identifierar olika typer av idétraditioner som 

bidragit till utvecklingen av hybridkrigföring som koncept. En inriktning fokuserar på 

kombinationen av reguljära och irreguljära styrkor, vilket kan inkludera kriminella element 

och cyberattacker. Inriktningen brister i förklaringsvärde eftersom de inte inkorporerar 

kombinationen av militär- och ickemilitära maktinstrument för att uppnå mål som tidigare var 

exklusivt för den militära sfären. En annan tradition utgår från asymmetrisk krigföring och att 

teknologisk innovation nyttjas för att utjämna styrkeskillnader. Inom det perspektivet 

inkluderas också synen på informationens roll i att influera aktörer över ett bredare 

spektrum.19 Efter Krimkrisen 2014 har ett generellt skifte skett från ickestatliga aktörer till 

statliga aktörer.20 Begreppsutveckling har gått mot en mer holistisk syn, där hur en hybrid 

aktör kombinerar medel och metoder är den viktiga skillnaden. Artikeln är upplysande men 

har svårighet att avgränsa fenomenet. Dock bidrar den med en nyttig typologi över hot och 

åtgärder. 

 

Gunneriusson och Bachmann ser hybridkrigföring som ett resultat av det ryska användandet 

av olika maktmedel. Enligt författarna är den ryska hybridkrigföringen kopplat till 

tillämpningen av reflexiv kontroll, vilket i sig inte är ett nytt tillvägagångssätt för att 

manipulera motståndare. Vad som är nytt är dock hur det har format relationen mellan väst 

och Ryssland, där Ryssland lyckas uppnå strategiska målsättningar utan att väst kraftfullt 

agerar.21 Rysslands och västvärldens agerande analyseras utifrån ett holistiskt perspektiv som 

sammanbinder enskilda händelser med större internationella trender, där flera viktiga aspekter 

av ryskt beteende framgår. Ryssland utnyttjar västs strategiska kultur, vilken inte ser 

mellanstatlig konflikt som en rationell politisk åtgärd, till skillnad från Ryssland som inte 

särskiljer militära lösningar från andra maktmedel.22 Ryssland utnyttjar tvetydighet i 

internationell rätt, vilket gör att de kan undvika ansvarstagande.23 Ryssland utnyttjar 

handlingsfrihet som uppstår till följd av internationella kriser, såsom migrationskrisen för att 

                                                 
18 Johnson, 2018:6 
19 Johnson, 2018:7f 
20 Johnson, 2018:11 
21 Gunneriusson & Bachmann, 2017:3 
22 Gunneriusson & Bachmann, 2017:6 
23 Gunneriusson & Bachmann, 2017:10 
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skjuta fram sina positioner internationellt.24 Slutligen använder Ryssland metoder som 

framstår sakna kinetisk effekt, vilket kan inkludera cyberattacker och 

informationsoperationer.25 Författarnas slutsats är att de olika aspekterna av ryska hybrida 

strategier skapar utrymme där de kan förneka inblandning samt där västvärldens vilja och 

kapacitet att intervenera bibehålls på ett minimum.26 Om väst ska motarbeta de ryska hybrida 

hoten krävs det att väst erkänner rysk inblandning i Ukraina och enar sin uppfattning om 

hotens karaktär, vilket grundas i en enad doktrinär uppfattning.27  

 

Enligt författarna är hybridkrigföring ett begrepp som inkorporerar nya aspekter i både militär 

doktrin och vetenskap och bör därför inte användas för att förklara historiska fall. Genom att 

undersöka fenomenet med heuristisk metod uppnås nya insikter, vilket resulterar i en 

mångdimensionell analys som visar på kopplingen mellan strategi och utfall både hos 

Ryssland och väst. Det är dock svårt att särskilja olika processer och hur de påverkat 

utvecklingen.   

 

James Wirtz analyserar tre typer av hybrida metoder, benämnt ”short-of-war” strategier, vilka 

nyttjas för att destabilisera rådande ordning och relaterar dem till begreppet gråzon. 

Grundläggande är att de nyttjas stegvis, i syfte att minska sannolikheten för kraftfullt gensvar. 

Strategiernas effektivitet ligger i att de angriper en motståndares strategiska koncept och 

undviker direkt konfrontation. Eftersom moderna militära strategier i hög grad bygger på 

konceptet om avskräckning, attackeras avskräckningsstrategins logik, dess trovärdighet och 

dess syfte. För en aktör som söker avskräcka från krig, utgör konflikt i sig ett strategiskt 

nederlag, vilket gör metoderna potenta gentemot västerländska stater.28 Wirtz short-of-war 

strategier inkluderar (1) Fait Accompli, vilket innebär skapandet av ny militär- och politisk 

situation, innan försvararen hinner agera. Beslutet om eskalering förskjuts till försvararen, där 

kostnaden för att återställa ordningen är större än passivitet. I situationen är cyberattacker 

särskilt effektiva, eftersom ökar krigets dimma.29 (2) Salamitaktik, där aktörer utför 

begränsade insatser, vilka inte är tillräckliga för att rättfärdiga motåtgärder. Det eroderar 

ordningen över tiden och strategin är särskilt effektiv om tydliga linjer för vad som utgör 

                                                 
24 Ibid. 
25 Gunneriusson & Bachmann, 2017:8 
26 Gunneriusson & Bachmann, 2017:7 
27 Gunneriusson & Bachmann, 2017:17 
28 Wirtz, 2017:3 
29 Wirtz, 2017:4 
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kränkning saknas.30 (3) Ombudskrig, vilket är utnyttjandet eller stödet till existerande 

politiska, etniska eller sociala rörelser. Konflikter med ursprung i inhemsk kontext är svårare 

att formulera ett internationellt svar på. Inom strategin inkluderas provokatörer eller ”små 

gröna män”. Vid ombudskrig är avskräckningsdoktriner effektlösa.31 Åtgärder mot 

strategierna återfinns främst på den politiska beslutsfattningsnivån och på den militära 

strategiska nivån, som försöker hindra motståndaren att komma innanför försvarets 

beslutscykel.32 Artikelns har en mer generaliserbar syn på både metoder och aktörer med ett 

tydligt rationalistiskt perspektiv.  

 

Problem med att definiera vad hybridkrigföring är, illustreras av James Wither. 

Begreppsutvecklingen har skett under kort tid och även om definitionerna är relaterade, finns 

det flertalet skillnader. Enligt Wither är definitionen av fenomenet viktig eftersom det kan 

påverka hur stater uppfattar och besvarar utmaningarna.33 Sett från ett historiskt perspektiv, 

utvecklat av Peter R. Mansoor, är hybridkrigföring endast förekomsten av konventionella och 

irreguljära styrkor och metoder inom samma konflikt.34 Innan 2014 var kriget mellan Israel 

och Hezbollah, det främsta exemplet på hybridkrigföring. På den taktiska nivån kombinerade 

Hezbollah konventionell taktik tillsammans med gerillakrigföring och avancerad militär 

teknik. På den strategiska nivån nyttjades media och internet för spridning av propaganda.35 

Efter 2014 framträdde kriget i Ukraina som det främsta exemplet. Rysslands tillvägagångssätt 

inkluderade kombinationen av konventionell-irreguljär men inkluderade fler aspekter, särskilt 

nyttjandet av ickemilitära medel och informationsoperationer.36  Enligt Wither ligger den 

största skillnaden mellan definitioner före- och efter 2014 i att de senare inkluderar 

användandet av ickemilitära medel, vilket inkluderar diplomati, cyberoperationer, 

ekonomiska påtryckningar, i syfte att överraska och ta initiativ. Informationskrigföring i olika 

former framträdde också som en viktig komponent av hybridkrigföring. I Syrienkriget har 

informationsoperationer syftat till rekrytering och terror medan de ryska operationerna har 

använts för att underminera den ukrainska staten. 37 Wither, likt flera andra forskare, menar att 

                                                 
30 Wirtz, 2017:4f 
31 Wirtz, 2017:5f 
32 Wirtz, 2017:8 
33 Wither, 2016:74 
34 Ibid.  
35 Wither, 2016:75 
36 Wither, 2016:76 
37 Ibid.  
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hybridkrigföring lånar mycket från andra krigföringsteorier som asymmetrisk krigföring, 

fjärde generationens krigföring och det kinesiska konceptet om obegränsad krigföring.38 

 

Det största problemet med hybridkrigföring enligt Wither är att det tenderar till att inkludera 

allt som inte är strikt definierat som konventionell krigföring, vilket gör begreppet vagt. 

Många medel och metoder som beskrivs som hybrida, exempelvis ekonomiska, diplomatiska 

och informationspåverkan, utgör normala instrument i mellanstatlig rivalitet.39   

Wither menar slutligen att hybridkrigföring inte utgör en förändring i krigets natur. Att 

definiera vad det är, bland flera konkurrerande teorier utgör en fortsatt utmaning. Om 

definitioner är för allomfattande blir begreppet både vetenskapligt och praktiskt värdelöst. 

Inkluderas för lite är risken att viktiga ickemilitära aspekter underskattas.40 

 

Två forskare diskuterar hybridkrigföring i relation till NATO. Giegerich kritiserar 

organisationens fortsatta binära syn på konflikter. NATO är inte förbered på att hantera 

hybrida hot som nyttjar politiska och sociala splittringar tillsammans med lågintensiva 

konventionella operationer, specialoperationer, cyber- och informationsoperationer. NATO 

behöver därför utforska nya möjligheter för att öka kostnaderna kopplade till hybrida hot. 

Avskräckning behöver ske genom hot om våld, vilket uppnås genom stärkandet av 

konventionella styrkor och ökad uthållighet.41 Även om Giegerich ansluter sig till synen att 

hybridkrigföring verkar över flera områden, bygger föreslagna åtgärder mycket på ett 

konventionellt perspektiv. Sorin Ducaru analyserar också fenomenet från NATO:s perspektiv 

men fokuserar på kopplingen mellan cyberkrigföring och hybridkrigföring. Hybridkrigföring 

ses som flerdimensionellt, vilket inte gör det till ett nytt fenomen inom krigföring i sig. Dock 

menar Ducaru att staters sårbarhet gentemot fenomenet har ökat på grund av globalisering och 

teknologisk utveckling.42  

1.2.1 Sammanfattande diskussion 

I tidigare forskning framträder en pågående debatt om hur hybridkrigföring bör förstås och 

definieras. Kritikerna menar att hybridkrigföring inte innefattar några nya aspekter utan att 

                                                 
38 Wither, 2016:77f 
39 Wither, 2016:79 
40 Wither, 2016:86 
41 Giegerich, 2016:4f 
42 Ducaru, 2016:5 
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kombinationen av olika krigföringstyper alltid förekommit. Hybridkrigföring lånar dessutom 

flera aspekter från relaterade teorier om modern krigföring såsom asymmetrisk krigföring, 

fjärde generationens krigföring och obegränsad krigföring. Det gör att hybridkrigföring 

saknar tydliga särdrag och teoretiska avgränsningar. Andra forskare menar dock att 

konventionella och irreguljära element integreras i högre grad än tidigare, vilket ökar 

synergieffekten och komplexiteten. Tillsammans med tillgängligheten på modern teknologi 

bidrar kombinationen till att gränserna mellan det militära och civila suddas ut. 

Informationsoperationer, cyberoperationer, terrorism och kriminalitet är potentiella 

instrument för att uppnå strategiska målsättningar. 

 

Debatten ändrade fokus efter den ryska annekteringen av Krim 2014. Forskningen innan 2014 

byggde främst på Israel-Hezbollah kriget och fokuserade på ickestatliga aktörer. Efter 2014 

utvecklades perspektivet till att inkludera statliga aktörer samt ett ökat fokus på ickemilitära 

medel. Trots tillförseln av nya fall råder dock oenighet om ryskt agerande utgör typfall eller 

ej. Dock framträder flera centrala aspekter inom det utvecklade teoretiska perspektivet. 

Kombinationen och integreringen av reguljära och irreguljära medel och metoder är 

grundläggande. Hybridkrigföring kan utövas av statliga samt ickestatliga aktörer. 

Hybridkrigföring är inte bundet till konflikter utan kan även nyttjas i fredstid. 

Hybridkrigföring är särskilt effektivt i gråzonen mellan krig och fred, där svagheter i både 

civil och militär struktur är potentiella mål. Särskilt problematiskt är militariseringen av 

ickemilitära medel, vilket ger fenomenet en mångdimensionell karaktär.  

 

Empiriska fall som studerats utgår främst från konflikter men viss forskning inriktar sig på 

uppfattningen om hybridkrigföring. Om det inte kopplats till specifik organisation har 

beskrivningarna en generell utformning som tenderar att klumpa ihop aktörer till ett 

västerländskt perspektiv. Därmed saknas definierade nationella eller ett europeiskt perspektiv. 

Det antyder att det finns en otydlig uppfattning om hybridkrigföring även inom Europa och 

NATO. Metodmässigt har kvalitativa metoder dominerat, vilket i sig inte varit problematiskt 

eftersom tyngdpunkt legat på förståelse snarare än förklaring. Tvetydighet i 

begreppsdefinitionen kan också ha bidragit till den kvalitativa inriktningen.  
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1.3 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka om element av hybridkrigföring förekommer i de baltiska 

staternas strategiska- och säkerhetspolitiska texter för att avgöra om hybridkrigföringsteorier 

avspeglar nationella uppfattningar av fenomenet. Genom att analysera ländernas uppfattning 

utifrån teoretiska definitioner av hybridkrigföring, belyser studien vilka hot och faktorer som 

kan kopplas till hybridkrigföring. Undersökningen syftar därmed till att tolka teoriernas 

användbarhet och öka förståelsen för hybridkrigföring som fenomen.   

 

Uppsatsens forskningsfråga är:  

- Förekommer hybridkrigföringssätten kombination av reguljära- och irreguljära 

element, påverkandet av ickemilitära dimensioner och gråzonsstrategier i Estlands, 

Lettlands och Litauens nationella strategi- och säkerhetskoncept?  

1.4 Avgränsningar  

Undersökningen avgränsar sig till att beskriva likheter och skillnader mellan teori och empiri 

och lämnar förklarande delar till vidare forskning.  

Undersökningen avgränsas till att innefatta hybridkrigföringsteorier om kombination av 

krigföringstyper samt ickemilitära medel och metoder, som först presenterades av Hoffman 

och utvecklats efter 2014. Därmed används med undantag för Hoffman, bara teorier 

producerade efter 2014. Syftet med avgränsningen är att få bredd i analysen men samtidigt 

undvika teorier som är allt för influerade av besläktade krigföringsteorier såsom 4GW och 

asymmetrisk krigföring. Vidare har teorier efter 2014 ett större teoretiskt omfång och 

representerar den mest aktuella tolkningen av begreppet.  

Omfattning av material avgränsas också i förhållande till relevans och aktualitet. Endast text 

som berör nationell säkerhet och försvar inkluderas samt de senast publicerade dokumenten 

för varje land. Undersökning jämför därmed inte synen mellan olika områden och utveckling 

av begreppet.  
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1.5 Disposition 

I kapitel två presenteras tre teorier om hybridkrigföring som utgör undersökningens teoretiska 

ramverk. Kapitlet inleds med definition av centrala begrepp och därefter beskrivning av 

teorierna. I slutet sammanställs de faktorer som används för analysen.  

 

I kapitel tre presenteras undersökningens forskningsdesign, metod och material samt hur 

forskningsfrågan ska besvaras. Diskussion om metodval, källkritik och forskningsetik förs. 

Slutligen presenteras operationaliseringen av teorin som används som uppsatsens 

analysverktyg.  

 

I kapitel fyra presenteras analysens resultat och tolkningar av det empiriska materialet.   

 

I kapitel fem besvaras inledningsvis uppsatsens forskningsfråga utifrån analysens resultat. 

Därefter diskuteras resultaten kopplat till problemställning och syfte. Uppsatsens teori och 

metod diskuteras utifrån analysens resultat. Slutligen diskuteras uppsatsens relevans för 

yrkesutövningen som officer och behov av vidare forskning.  

2. Teori 

I kapitlet presenteras undersökningens tre teorier om hybridkrigföring, vilka utgör uppsatsen 

teoretiska ramverk. Undersöknings syfte är att analysera förekomsten av hybrida faktorer och 

därmed behövs ett teoretiskt ramverk som beskriver dem i tillräcklig omfattning. Problemet 

ligger dock i att fenomenet är stort och dess innehåll är omdebatterat, vilket gör det 

nödvändigt att avgränsa mängden faktorer. Därför utgår ramverket från gemensamma 

nämnare, såsom kombinationen av reguljära och irreguljära medel och metoder, användandet 

av ickemilitära medel, mångdimensionalitet och olika typer av aktörer. Utifrån nämnarna har 

tre teorier om hybridkrigföring valts ut, vilka kommer från Frank G. Hoffman, Daniel 

Stefanescu och James Wirtz. Teorierna valdes för att de övergripande beskriver 

hybridkrigföring utifrån samma synsätt och inkluderar relevanta aspekter som aktörer, medel, 

metoder och mål. Inledningsvis presenteras undersökningens centrala begrepp. Därefter 

beskrivs olika teoretiska infallsvinklar på fenomenet med definitioner. Slutligen sammanfattas 

de teoretiska faktorer som kommer användas i undersökningen.  
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2.1. Centrala begrepp 

Nedan definieras centrala begrepp som ingår i undersökningen. Begreppen återkommer ofta 

inom hybridkrigföring och relaterar på olika sätt till de teoretiska aspekterna.  

 

Reguljär/konventionell: militära organisationer vilkas beteende följer nationell eller 

internationell rätt, lagar, normer och seder och vilkas vapensystem och utrustning följer en 

godtagen förmågestandard.43 

Irreguljär/ickekonventionell: militära eller väpnade grupper vilkas beteende eller utrustning 

inte följer godtagen standard.44 

Hybrida Hot: Lågintensiva konflikter, kinetiska och icke kinetiska hot mot internationell fred 

och säkerhet, vilket inkluderar global terrorism, transnationell kriminalitet, demografiska 

utmaningar, spridning av massförstörelsevapen och cyberkrigföring.45  

Gråzon: Avser konfrontationer långt ner i konfliktspektrumet där krig inte föregår men där 

militär maktutövning sker för att förändra Status Quo.46
  

2.2 Hybridkrigföringsteorier  

Teorierna om hybridkrigföring som används i undersökningen är konceptuellt lika men fångar 

var för sig inte helhetsförståelsen som ska analyseras. Varje teori ger en beskrivning av 

fenomenet men fokuserar på olika centrala aspekter.  

2.2.1 Frank G. Hoffman: Blurring av konflikttyper 

Hybridkrigföring inkorporerar en full vidd av olika typer av krigföring som konventionella 

förmågor, irreguljär taktik och förband, terrorhandlingar, vilket inkluderar urskillningslöst 

våld och tvång samt kriminell oordning. Hybridkrigföring kan utföras av både statliga och 

variationer av ickestatliga aktörer. Den multidimensionella verksamheten kan genomföras av 

separata eller samma enheter men är generellt operativt och taktiskt ledda och koordinerade 

i samma operationsområde i syfte att skapa synergieffekter.47 

                                                 
43 McCulloh & Johnson, 2013:8 
44 Ibid. 
45 Stefanescu, 2016:157 
46 Wirtz, 2017:106 
47 Hoffman, 2007:14 
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Hoffmans definition av hybridkrigföring ligger till grund för flertalet andra teorier och fångar 

variationen i organisation, medel och metoder inom hybridkrigföringen. Hoffman nämner den 

multidimensionella karaktären men gör ingen definition av vilka dimensioner som ingår.  

Hoffmans syn på hybridkrigföring utgår från att gränserna mellan olika konflikttyper håller på 

att försvinna, vilket visar sig både i organisationen av hybrida styrkor och förmågor. Den 

mest återkommande komponenten av hybridkrigföring är Kombinationen och integrationen 

av konventionella och irreguljära medel och metoder. Komponenten bygger på att hybrida 

aktörer kan utgöras av stater, statsstödda aktörer eller ickestatliga självständiga grupper med 

tillgång till moderna militära förmågor. Irreguljära förband kan bli operativt avgörande, 

förlänga konflikter, provocera eller öka kostnaderna för motståndaren. Hybrida aktörer når 

avgörande genom att förena irreguljär taktik med de mest dödliga medlen tillgängliga för att 

nå politiska mål.48 Hoffmans beskrivning tydliggör att det inom hybridkrigföring inte går att 

precisera vilka som är motståndare och hur de kommer strida, vilket ökar komplexiteten. 

Olika typer av motståndare som agerar inom samma område kan vara samordnade eller ha 

relaterade målsättningar, trots att de till synes är självständiga gentemot varandra. Att bedöma 

olika typer av aktörer och deras organisation blir därför avgörande i undersökningen.  

Aktörerna kan nyttja konventionella medel men med irreguljära metoder som bakhåll, IED 

och lönnmord.49 Vidare, kan stater kombinera högteknologiska förmågor med terrorattentat 

och cyberkrigföring. Staterna kan sätta in reguljära förband som växlar till att agera som ett 

irreguljärt förband med dold och indirekt taktik.50 Medel och metoder varierar i hög grad 

mellan och inom stridande grupper. Det blir därmed inte möjligt att bedöma typ av förband 

bara genom att se till hur de strider. Om möjligt får en bedömning ske utifrån vilken relation 

aktören har gentemot en definierad motståndare till exempel om anses få direkt eller indirekt 

stöd eller deklarerar stöd till en motståndare.  

Den söndrande komponenten kommer från kriminalitet som används för att försörja (genom 

smuggling, droghandel rån, kidnappning) eller skapa oordning i samhällena.51 Kriminalitet 

och terrorism kan anses ha en understödjande roll i hybridkrigföring. Det framgår dock inte 

hur normal kriminalitet inom samhället särskils från kriminalitet som bidrar till en hybrid 

aktör, i de fallen aktören själv inte står för den kriminella verksamheten.  

                                                 
48 Hoffman, 2007:29f 
49 Hoffman, 2007:28 
50 Ibid. 
51 Hoffman, 2007:29f 
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Perspektivet som Hoffman beskriver visar på hur en hybrid aktör kan organisera sina styrkor 

på en taktiskt och operationell nivå. Den hybrida kombinationen kan utläsas när reguljära 

förband använder irreguljära metoder eller när irreguljära förband använder konventionella 

medel. Om flera aktörer verkar inom samma område bör en grad av samordningen mellan 

aktörerna framgå eller att de stödjer ett gemensamt strategiskt mål. Kriminalitet och terrorism 

kan fylla en funktion om det nyttjas av en motståndare för att skapa oordning, bidra till 

urskillningslöst våld eller finansiera verksamheten. Alternativt bör kriminella element och 

terroristverksamhet anses understödja konflikten och bidra till ett gemensamt mål.  

2.2.2 Daniel Stefanescu: Påverkan på ickemilitära dimensioner 

Hybridkrigföring innefattar stater och ickestatliga aktörer som nyttjar konventionell och 

irreguljär krigföring tillsammans med åtgärder inom politiska, ekonomiska, diplomatiska, 

informations och sociala dimensioner. Ickestatliga aktörer i form av terror eller paramilitära 

grupper får vapen, pengar och politiskt stöd från stater för att nå strategiska mål.52  

 

Hybridkrigföring följer ofta en långsiktig strategi som genomförs stegvis inom flera 

dimensioner. Syftet är att försvaga hela samhället för att öka möjligheterna att uppnå de 

strategiska målsättningarna. Stefanescu har samma synsätt som Hoffman i förhållande till 

vilka medel och metoder som används vid faktiska strider. 53 I motsats till Hoffman diskuterar 

Stefanescu hybridkrigföringens mångdimensionella karaktär och hur påverkan genomförs.   

Dimensionerna som blir mål för hybridkrigföringen är sammanbundna, överlappande och 

inkluderar: (1) politiska dimensionen som utnyttjar strukturella svagheter i en stat, (2) 

Ekonomisk dimension, där ekonomiska resurser används mot en stat i ett tidigt skede, (3) 

Etno-kulturell dimension där en motståndare utnyttjar existerande etniska och kulturella 

spänningar, (4) diplomatisk dimension där diplomatiska medel används för att skapa en miljö 

för att misskreditera en stat internationellt, (5) Teknologisk dimension där högteknologiska 

vapen används mot en stat, (6) Mediala dimension där media används för att påverka 

motståndarens befolkning.54 Angrepp på dimensionerna kan börja med 

informationsoperationer, samtidigt som påverkan sker inom ekonomiska och sociala 

dimensioner och slutligen militära operationer. Strider genomförs på flera platser med olika 

                                                 
52 Stefanescu, 2016:155 
53 Stefanescu, 2016:156f 
54 Stefanescu, 2016:157f 
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medel, till synes isolerat. Agerandet kringgår internationell rätt genom bristen på 

ansvarstagande, förnekelse av närvaro och ingrepp på befolkningens uppfattning. Kopplade 

till krigföringens nivåer kännetecknas den strategiska nivån av komplext agerande, goda 

förberedelser, diversifierat och konstant föränderligt beteende. På den operationella nivån 

kombineras konventionell och irreguljär krigföring.55 

Stefanescus beskrivning av vilka olika dimensioner som är mål inom hybridkrigföring är bra 

för att förstå sårbarheter och medel som påverkar. Dimensionerna representerar olika delar av 

samhällets sektorer och teorin visar hur de kan angripas. Flera dimensioner är dock otydligt 

definierade och överlappande.  

2.2.3 James Wirtz: Gråzonsstrategier 

Wirtz beskriver tre typer av hybrida strategier som kan användas i en gråzonskontext. 

Strategierna representerar olika tillvägagångssätt som en statlig aktör kan använda för att 

angripa eller påverka en annan stat. För att strategierna skall vara framgångsrika utgör 

gråzonsdilemmat en förutsättning. Short-of-war” strategier används för att destabilisera en 

stat eller minska dess beredskap inför en militär operation samt förändra rådande ordning.  

Fait accompli: skapandet av ny militär- och politisk situation, innan försvararen hinner agera 

genom exempelvis gruppering av militära styrkor. Beslutet om eskalering förskjuts till 

försvararen, där kostnaden för att återställa ordningen är större än passivitet. Åtgärden kan 

kombineras med andra metoder i syfte att öka krigets dimma.56 Salamitaktik: aktör utför 

begränsade insatser, vilka inte är tillräckliga för att rättfärdiga motåtgärder. Varje insats utgör 

ett stegvis uppfyllande av ett större strategiskt mål. Eroderar ordningen över tiden och 

strategin är särskilt effektiv om tydliga linjer för vad som utgör kränkning saknas.57 

Ombudskrig: Nyttjandet eller stöd till existerande politiska, etniska eller sociala rörelser. 

Konflikter som har sitt ursprung i inhemsk kontext är svårare att formulera ett internationellt 

svar på. Inom strategin inkluderas provokatörer eller ”små gröna män”. Vid ombudskrig är 

avskräckningsdoktriner effektlösa eftersom konflikten är inhemskt uppkommen.58 De olika 

strategierna som beskrivits bidrar till att analysera olika tillvägagångssätt. Kontexten som 

strategierna relateras till bör relateras till en uppfattad gråzon.  

                                                 
55 Stefansecu, 2016:158 
56 Wirtz, 2017:4 
57 Wirtz, 2017:4f 
58 Wirtz, 2017:5f 
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2.2.4 Sammanfattning  

Ur de tre teoretiska perspektiven kommer följande faktorer sammanfogas till ett perspektiv för 

analys. Hoffmans teori representerar otydlighet mellan krigföringstyper och aktörer, vilket 

beskrivs som kombinationen av reguljära och irreguljära element. Ytterligare del utgörs av 

terrorismens och kriminalitetens roll i konflikt, vilket understödja aktörer i konflikt. För att 

undersöka hybridkrigföringens mångdimensionella karaktär inkluderas Stefanescus sex 

ickemilitära dimensioner samt medel och metoder för att angripa dem. Slutligen för att 

undersöka förekomsten av hybrida strategier används Wirtz short-of-war strategier, Fait 

Accompli, Salamitaktik och ombudskrig. Sammantaget representerar teorierna aktörer, mål, 

medel och metoder. Hur teorin används i analysen beskrivs i metodkapitlet.  

3. Metod 

I kapitlet presenteras undersökningens forskningsdesign, metod, material, forskningsetik och 

operationalisering av teorierna.  

3.1 Forskningsdesign 

I undersökningen har en jämförande flerfallstudie använts som forskningsdesign, i syfte att få 

mer detaljerad inblick i hur olika hot och aktörer beskrivs i flera länder. Fördelen med 

flerfallstudien är att det är möjligt att få fram säregenheter, jämföra likheter och skillnader i 

syfte att skapa ett helhetsintryck som kunde analyseras.59 Fallstudier lämpar sig för att studera 

fenomen som är problematiska att definiera och som förändras mellan kontexter.60 

Definitionsproblematiken är central i forskning om hybridkrigföring, vilket ytterligare 

motiverar designvalet.  

 

Problemet som undersökningen utgår ifrån är bristen på enighet i forskningsdebatten om vad 

hybridkrigföring är. För att bidra till fenomenets klargörande är det därför viktigt att hitta 

empiriska belägg för vad fenomenet består av, vilken i den här undersökningen görs genom 

att jämföra teoretisk uppfattning mot nationella uppfattningar. Eftersom det saknas en enhetlig 

teori för att beskriva helheten i hybridkrigföring sammanfogas centrala aspekter ur tre 

forskares teorier, vilka utvecklas till en ny beskrivning. I det avseendet har undersökningen en 

teoriutvecklande ambition. Undersökningen är främst beskrivande eftersom den svarar på 

                                                 
59 Johannessen & Tufte, 2003:56f 
60 Bennet & George, 2005:19 
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frågan om hur uppfattningen ser ut och vilka faktorer som ingår.61 Undersökningen förklarar 

inte heller varför fallen har en särskild uppfattning eller skillnader mellan fall.  

 

Som fall att jämföra valdes Estland, Lettland och Litauen. Valet motiverades enligt principen 

om strategiska urval med inriktning på urval med liten variation i fråga om centrala 

kännetecken.62 Det urvalet motiverades sedan utifrån ambitionen att identifiera säregenheter 

trots fallens liknande egenskaper. Andra faktorer som motiverade valet av de baltiska 

länderna var deras geografiska närhet till Ryssland, som i tidigare forskning pekas ut som en 

hybrid aktör. Ländernas närhet och historiska koppling till Ryssland bedömdes bidra till att de 

skulle ha bildat sig en uppfattning om hybridkrigföring. Fallens egenskaper och karaktär 

innebär dock att det kan vara svårt att generalisera resultaten från undersökningen. Istället 

eftersträvas att studiens resultat och särskilt tolkningar är överförbara till andra sammanhang 

3.2 Metod för datainsamling 

Utifrån syftet att vilja undersöka förekomsten av hybrida element i de baltiska staternas 

säkerhetsuppfattning har kvalitativ textanalys valts som undersökningsmetod. Metoden 

kännetecknas av framtagande av väsentligt innehåll genom läsning av textens samtliga delar 

och finna mening.63 Tolkning är centralt i kvalitativ textanalys, vilket handlar om att förstå 

vad texten säger i relation till frågan som ställs till texterna. Kriterier som påverkar tolkning är 

tolkningsperspektiv, avstånd mellan text och läsare samt frågans karaktär, vilket innefattar om 

tolkning riktar sig till textens manifesta eller latenta mening.64 I förhållande till perspektiv, 

om vad texten innebär för läsare och avsändare, anses avståndet i undersökningen litet. 

Avsändarens mening är att förmedla en uppfattning om sin säkerhet och utmaningar, vilket är 

den bild som undersökningen delar. Dock kan faktumet att texterna är producerade i en annan 

kulturell kontext öka avståndet till läsaren. Angående frågans karaktär riktar sig 

undersökningen till både texternas manifesta och latenta budskap, vilket analysverktyget har 

anpassats till. Hybridkrigföring är inte ett teoretiskt entydigt begrepp och beroende på 

definition kan det kopplas till flera andra typer av fenomen eller förvrängas bortom sin 

betydelse. Analys av fenomenet kräver därför extensiv tolkning utifrån preciserade 

indikatorer. Därmed anses en kvalitativ ansats som mest lämplig för undersökningen. I den 

                                                 
61 Esaiasson et al, 2017:37 
62 Johannessen & Tufte, 2003:85 
63 Esaiasson et al, 2017:211 
64 Esaiasson et al, 2017:226f 
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kvalitativa ansatsen utgör empiri oftast av kortare eller längre texter, som bearbetas och 

tolkas.65 Ytterligare fördelar med den kvalitativa textanalysen är förmågan att uppfatta 

meningssammanband och en helhetsförståelse.66 Det är lämpligt för min studie, där det 

teoretiska begreppet inte är entydigt och dess relation till andra fenomen otydligt.  

 

Tolkningar av texten sker genom referat och citat och argumentation för vald tolkning. 

Förutom indikatorer i analysverktyget har tre kriterier för slutsatsdragning arbetats fram.  

Första kriteriet berör hur väl texternas samlade beskrivning överensstämmer med teorins 

indikatorer. Alla indikatorer behöver inte vara närvarande för att en gynnsam tolkning av 

texten men säkerheten ökar vid fler.   

Andra kriterier berör kontext och relationen till andra faktorer. Om ett problem beskrivs inom 

ramen för hot väger det tyngre än om det diskuteras inom ramen för åtgärder. Hur väl det 

kopplas till hybridkrigföring avgör också om det är en gynnsam tolkning eller ej.  

Tredje kriterier är hur beskrivningen relaterar till externa aktörer. Om en fientlig aktör 

kopplas det beskrivna fenomenet är det mer gynnsamt för teorin än om hotet anses komma ur 

strukturella utmaningar.  

3.3 Material och källkritik 

Uppsatsens empiriska material består utav offentliga texter som redogör för respektive lands 

nationella säkerhets och försvarskoncept. För att få en uppfattning om materialets relevans 

kontaktades Sveriges ambassader i de baltiska länderna. Ambassaderna i Litauen och Lettland 

bekräftade att respektive lands nationella säkerhetskoncept och strategier beskriver både 

synsätt och uppfattning om hot.  I fallet Estland eftersöktes relevanta texter hos Estlands 

försvarsdepartement. Materialet bedömdes utifrån fyra källkritiska regler; Äkthet, Oberoende. 

Samtidighet och tendens.67  

Äkthet: Varken ursprung eller innehåll ger någon antydan om att materialet skulle vara oäkta. 

Hänvisning till materialets källa har skett genom kontakt med Sveriges ambassader.  

Oberoende: Materialet utgörs av nationella officiella dokument, vilket kan likställas med 

primärkälla.  

                                                 
65 Johannessen & Tufte, 2003:69 
66 Johannessen & Tufte, 2003:75 
67 Esaiasson et al, 2017:288ff 
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Samtidighet: materialet som berör Lettland och Litauen är publicerade 2016 respektive 2017. 

Händelser som beskrivs i dokumenten har skett i närtid. Material från Estland är publicerat 

2010 och 2011 men tidsaspekten är inte avgörande för tolkningen av innehållet.  

Tendens: Materialet är tendentiöst eftersom det vill återge specifika länders bild av den 

internationella kontexten och återspegling av nationella intressen. Relationen till externa 

aktörer som Ryssland och NATO påverkas i hög grad av det. Eftersom syftet är att identifiera 

ländernas säregna uppfattning utgör det inte ett problem för undersökningen.  

3.4 Forskaretik i undersökningen  

För etiska överväganden kopplat till undersökningens utgår jag från Mertons-Cudos krav.  

De krav som är relevanta för den här typen av undersökning är principen om opartiskhet och 

organiserad skepticism. Den första principen ställer kravet att forskaren inte har andra motiv 

till studien än att bidra men ny kunskap. Den andra principen hänvisar till ett kritiskt 

förhållningssätt hos forskaren och endast drar slutsatser som det finns belägg för.68  

Externt motiv till undersökningen är att det är en del av militär akademisk examination, vilket 

föranleder att det kan finnas faktorer som påverkar. Dock påverkar inte tolkning eller 

bedömning av det interna innehållet, eftersom det yttre motivet är oberoende innehållet.  

För att upprätthålla den andra principen strävar jag efter öppenhet i tolkningar, genom att 

belägga dem med referat och diskutera där det råder osäkerhet. Vidare, ska slutsatser endast 

bygga på analysens resultat.  Slutsatser där belägg är motstridiga ska tydlig framgå.  

3.5 Operationalisering av teori 

Uppsatsens analysverktyg utgörs av operationaliseringar av delarna otydlig gräns mellan 

krigföringstyper, multidimensionella verksamheten och utnyttjandet av gråzonsstrategier som 

beskrevs i teorikapitlet. Utifrån delarnas teoretiska definition har ett antal indikatorer tagits 

fram som används för att understödja tolkning. Operationaliseringen består av frågor som 

ställs till materialet. Genom tolkningen av empirin med stöd av frågor och indikatorer, fångas 

delar upp som kan anknyta till vad teorin anser utgöra en del av hybridkrigföring, oavsett om 

det är direkt beskrivet som hybridkrigföring eller inte. Relationen mellan aspekt som 

undersöks, teoretisk definition, indikatorer och operationaliseringar beskrivs i 

analysverktyget.  

                                                 
68 Vetenskapsrådet, 2017:13 
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Aktörer, medel och metoder Teoretisk definition Indikatorer Operationalisering 

Kombination och/eller integration 

av reguljär-irreguljära styrkor.  

Statliga, statsstödda, ickestatliga 

aktörer nyttjar 

konventionella/irreguljära 

medel och metoder 

- Blurring mellan 

krigföringstyper 

- Aktörer samordnas/har 

gemensamma mål 

- Irreguljära använder 

konventionella vapen 

- Reguljära använder irreguljär 

taktik 

- Specialoperationer 

- Guerillakrig 

Förväntas konflikt innehålla 

både reguljära och irreguljära 

förmågor samt 

kombineras/förekommer 

olika medel och metoder? 

Understödjande terrorhandling 

och/eller kriminalitet 

Verksamhet som syftar till att 

destabilisera genom förstörelse 

eller samla resurser genom 

olagliga metoder 

- Sprida skräck 

- Skapa förstörelse 

- Skapa oordning  

- Kriminella inkomstkällor 

Anses terrorism och 

kriminalitet bistå extern 

aktörs strategi och 

målsättningar? 

 

Dimensioner Teoretisk definition Indikatorer Operationalisering 

 

Politisk dimension Utnyttjandet av strukturella 

politiska svagheter 

- Påverkan på politiska 

institutioner 

- Manipulering av processer 

- Minska förtroende för styre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka ickemilitära områden 

anses utgöra mål samt vilka 

medel och metoder används 

för att angripa dem? 

Ekonomisk dimension Ekonomiska resurser används 

mot en stat 

- Sanktioner 

- Handelsblockad 

- Externt resursberoende 

Etno-kulturell dimension Aktör utnyttjar existerande 

etniska och kulturella 

spänningar 

- Stöd till etniska 

minoriteter/nationalister syfte 

att splittra eller destabilisera   

 

Diplomatisk dimension Diplomati används för att 

destabilisera relationer, 

diskreditera andra stater 

- Fördömanden 

- Hot om våld 

- Ultimatum 

Teknologisk dimension Teknologiska resurser nyttjas 

för att störa, påverka eller 

bekämpa 

- Cyberkrigföring 

 

Medial dimension Media används för att influera 

befolkningen, underminera 

förtroende till ledning 

- Informationsoperationer 

Opinionsbildning  

- Propaganda 

- Desinformation 

Strategier Teoretisk definition Indikatorer Operationalisering 

Fait Accompli Plötslig skapande av ny militär- 

och politisk situation, innan 

försvararen hinner agera.  

- Överraskande militär 

operation 

- Plötslig mobilisering  

- Oannonserad truppförflyttning 
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4. Analys och Resultat 

Kapitlet inleds med kort beskrivning av dokumenten som används som empiri. Därefter 

presenteras analysens resultat för varje fall. Varje aspekt analyseras var för sig och i slutet av 

fallanalysen presenteras en sammanställning.  

4.1 Estland 

National Security Concept of Estonia (NSC Estland) från 2010 återger målsättningar, 

principer och inriktning för nationella säkerhetspolitiken. Dokumentet uppdateras om 

säkerhetsmiljön förändras. Varken läget i mellanöstern eller Ukraina tas dock upp.  

National Defence Strategy från 2011, återger samma information som säkerhetskonceptet 

samt fokuserar på organisation och styrande principer för försvarsmakten. Eftersom ingen ny 

information tillförs i dokumentet analyseras det ej.  

1. Förväntas konflikt innehålla både reguljära och irreguljära inslag samt 

kombineras/förekommer olika medel och metoder? 

I texten diskuteras inte vilken typ av motståndare som förväntas uppträda och det refereras 

inte till reguljära eller irreguljära motståndares medel och metoder. Dock anses tillgången och 

spridningen av konventionella vapen utgöra ett problem som kan leda till konflikter med höga 

förluster.69 Det visar på en medvetenhet att andra aktörer än reguljära styrkor kan få 

möjligheten att använda konventionella vapen. Ingen definition av vad som anses utgöra 

konventionella vapen eller vilken påverkan det har på spridningen ges.    

 

2. Anses terrorism och kriminalitet bistå extern aktörs strategi och målsättningar? 

                                                 
69 NSC Estland, 2010:6 

Salamitaktik Aktör utför begränsade insatser, 

vilka inte är tillräckliga för att 

rättfärdiga motåtgärder. 

- Gradvis nedbrytning av 

motstånd 

- Upprepade kränkningar av 

territorium 

- Flera mindre krav eller 

anspråk 

 

Vilka strategier bedöms en 

motståndare använda sig av?  

Ombudskrig Stats inblandning i konflikt genom 

nyttjandet eller stödet till 
existerande politiska, etniska eller 

sociala rörelser  

- Externt stöd till olika parter i 

konflikt.  
- Reguljära förband utan nationell 

förteckning 

- Legoknektar.  
- Krigsturism.  
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Hotet från terrorism och organiserad brottslighet anses vara påtagligt både som nationellt och 

transnationellt problem. Brottslighet anses ha förmågan att skada ekonomin och minskar 

känslan av säkerhet i samhället. Det anses finnas en länk mellan brottslighet och terrorism, 

eftersom det kan finnas en målsättning att påverka beslutsfattandet i landet.70 Ingen av 

faktorerna anses dock ha en koppling till en extern aktör som använder dem som instrument 

för att påverka situationen i landet kopplat till strategiska mål utan de hanteras som relaterade 

men separata fenomen. Alltså relateras inte varken terrorism eller brottslighet till ett militärt 

ändamål.   

 

3. Vilka ickemilitära områden anses utgöra mål samt vilka medel och metoder används för 

att angripa dem? 

Under rubriken ”utveckling i globala säkerhetsmiljön” samt ”utveckling i Estlands 

säkerhetsmiljö” diskuteras olika typer av hot och utmaningar som anse ha direkt eller indirekt 

påverkan på säkerheten. Det påpekas att de politiska, militära, ekonomiska, teknologiska, 

sociala och miljö-områdena är hopflätade, vilket påverkar säkerheten. Nya hot tillsammans 

med bestående konventionella militära hot utgör fortsatta problem. Globalisering anses 

drivande till spridningen av hoten.71 Externt tvång kan påverka Estlands säkerhet genom att 

skada internationella anseende, skapandet av inhemsk instabilitet, hot om militärt våld och 

försök till att påtvinga politiska beslut som påverkar Estlands suveränitet och 

självständighet.72  Ryssland identifieras som en aktör som är beredd att använda militärt våld 

tillsammans med politiska och ekonomiska påtryckningar, särskilt genom energiresurser.73  

 

Det finns en mångdimensionell syn på säkerhetshot som inkluderar politisk, ekonomisk och 

diplomatisk dimension. Hänvisning till risken för inhemsk splittring kan tolkas som hot mot 

den etno-kulturella dimensionen men texten uppvisar inga indikatorer för externt stöd till 

minoriteter eller nationalister. Både statliga och ickestatliga aktörer försöker aktivt influera 

internationell media, folklig opinion och politisk beslutsfattning. Antalet och bredden på 

metoderna för att påverka har ökat. Syftet kan vara att skapa spänning i internationella 

                                                 
70 NSC Esland, 2010:6ff 
71 NSC Esland, 2010:5 
72 NSC Estland, 2010:8 
73 NSC Estland, 2010:7f 
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relationer, radikalisering av olika grupper och skada den sociala sammanhållningen för att 

destabilisera.74 

 

Det finns en koppling till den mediala dimensionen både genom opinionsbildning och 

informationsoperationer, där syftet med påverkan i den mediala dimensionen är att påverka 

den politiska, diplomatiska och etno-kulturella.  

Inom den ekonomiska dimensionen kopplas energiresursberoende till andra staters förmåga 

och vilja att utöka sitt internationella inflytande.75 

 

Inom teknologiska dimensionen anses cyberkrigföring utgöra ett problem. Angriparen är svår 

att identifiera och kan orsaka stor skada på samhället. Cyberkrigföring kopplas till 

terroristorganisationer och organiserad brottslighet. Cyberrymden kan användas för att öka 

motsättningar i samhället.76 

 

4. Vilka hybrida strategier bedöms en motståndare använda sig av? 

Det finns ingen tydlig koppling till någon av teorins hybrida strategier. Ett avsnitt tar upp hur 

externt tvång kan ske genom att skada Estlands internationella anseende, skapandet av 

inhemsk instabilitet, hot om militärt våld och försök till att påtvinga politiska beslut som 

påverkar Estlands suveränitet och självständighet.77 Syftet kan liknas med de hybrida 

strategierna men hänvisning saknas till plötslig, överraskande eller dold för att det ska ses 

som Fait Accompli eller det stegvisa och begränsade för att indikera salamitaktik.  

4.2 Lettland 

The National Security Concept 2016 (NSC Lettland) är en sammanställning av hotanalys, 

strategiska principer och prioriteringar. Dokumentet inkluderar faktorer som har direkt och 

betydande påverkan på Lettlands säkerhet samt förändrignar i den internationella 

säkerhetsmiljön. National Defence Concept 2016 (NDC Lettland) är ett policydokument som 

bygger på en analys av militära hot. Dokumentet definierar strategiska mål, principer, 

prioriteringar och åtgärder för det lettiska försvaret. I dokumentet framgår mer specifika 

definitioner om en motståndares krigföringsförmåga och strategier.  

                                                 
74 NSC Esland, 2010:5 
75 NSC Esland, 2010:6 
76 Ibid. 
77 NSC Estland, 2010:8 
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1. Förväntas konflikt innehålla både reguljära och irreguljära inslag samt 

kombineras/förekommer olika medel och metoder? 

I NSC tas inte problemet med olika typer av krigföringsaktörer upp. I liten utsträckning pekas 

problemet med att de militära och ickemilitära aspekterna i säkerhetsmiljön samverkar i högre 

grad.78 I NDC framkommer det dock en klarare uppfattning om tunnare gränser mellan olika 

krigföringstyper och aktörer. Säkerhetsaktörer anses kunna vara både statliga och ickestatliga 

aktörer som båda använder konventionella och asymmetriska medel och metoder.79 NDC pekar på 

att det har blivit svårare att skilja mellan fred, kris och krig. Det kan tolkas som ett uttryck för 

blurring. Problemet kopplas både till hybridkrigföring och asymmetrisk krigföring.  

 

“The elements of asymmetric warfare are often difficult to identify; they are generally 

intended to weaken the state, discredit its political administration and undermine the trust 

in one's country. Various elements of "soft" and "hard" power are used to undermine 

sovereign countries by means of the so-called hybrid warfare.”80  

 

Som asymmetriska element räknas propaganda, psykologisk indoktrinering, cyberkrigföring, 

att energiindustrin används för att uppnå politiska mål, sabotage av ekonomin, stöd till 

inhemska ombud, uppvigling av befolkningen och militär aktivitet nära gränserna.81 Utifrån 

Wirtz teori skulle de faktorerna tolkas som hybridkrigföring. Hybrida hot diskuteras dock 

separat i NDC.  

 

2. Anses terrorism och kriminalitet bistå extern aktörs strategi och målsättningar? 

Terrorism anses ha utvecklats och hotar både staten och gemensamma värden men det 

relateras främst till extremism och Islamistiska staten. Den största risken med terrorism är att 

det ger stöd åt en global jihadism. Problem med utländska krigare som reser till 

konfliktområden, strider för terrororganisationer, radikaliseras och återvänder.82 Inga 

personer, grupper eller organisationer i Lettland identifieras som anses vilja nyttja 

terrorattentat för att uppnå ett ideologiskt mål.83 Sammantaget kan det tolkas som att terrorism 

                                                 
78 NSC Lettland, 2016:12 
79 NDC Lettland, 2016:3 
80 NDC Lettland, 2016:4 
81 Ibid.  
82 NSC Lettland, 2016:5 
83 NSC Lettland, 2016:24 
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kan användas för att skapa destabilisering i syfte att understödja en aktörs målsättningar men 

inte på lettiskt territorium.  

 

3. Vilka ickemilitära områden anses utgöra mål samt vilka medel och metoder används för 

att angripa dem? 

I NSC påpekas det att de hybrida hoten blivit fler och mer uppmärksamhet måste riktas inom 

EU:s gemensamma säkerhet- och försvarspolitik på att möta dem, vilket inkluderar ökad förmåga 

till att hantera gränssäkerhet, information- och cybersäkerhet och energisäkerhet.84 Ryssland anses 

implementera sin utrikespolitik genom åtgärder som förorsakar hybrida hot, vilka tar sig i uttryck 

inom flera områden. Den huvudsakliga karaktären hos åtgärderna är gradvis nedbrytning av 

motståndaren genom påverkan på inrikespolitik, i form av spridandet av missnöje och protester, 

vilket ytterst syftar till att skapa motstånd mot styret och våldsam social oro. Vidare använder 

Ryssland ekonomiska sanktioner, skär av tillgången till energiresurser, propaganda, cyberattacker, 

utövar massiv diplomatisk och militär press, stödjer och legitimerar alternativa politiska 

processer. Instrumenten inkluderar förmågan att inleda en traditionell militär attack.85   

 

Tillvägagångssätt som beskrivs inkluderar påverkan genom diplomati, informationsoperationer, 

cyberkrigföring, ekonomisk och politisk påverkan. Informationsoperation som riktar sig till både 

den politiska och diplomatiska dimensionen anses Ryssland vilja påverka synen på Lettlands 

institutionella tillhörighet. Desinformation används för att påverka opinion och ändra synen på 

historiska fakta, den internationella politiska processen och få befolkningen att ifrågasätta 

Lettlands medlemskap i NATO och EU. Skiljelinjer i det lettiska samhället utnyttjas för att öka 

Rysslands ställning i det lettiska samhället genom att främja det ryska språket och ryska 

medborgares rättigheter. Internationellt anklagas Lettland för att ha tillåtit återuppståndelsen av 

fascistiska/nazistiska rörelser. Syftet med operationerna anses vara att bryta ner samhällets och 

regeringens förmåga att fungera.86 En negativ bild av utvecklingen i EU och NATO projiceras. 

NATO kommer inte kunna skydda Lettland vid externa hot och EU har inte lyckats säkra den 

ekonomiska tillväxten. Informationsoperationerna är effektiva eftersom de berör olika områden i 

det lettiska samhället. Landets etniska och språkliga sammansättning berörs och tilltalar delar av 

befolkningen som traditionellt är vana vid rysk information87 En bidragande faktor till ökad 

splittring anses komma från migrationsströmmar. Nationalistiska grupper kan försöka kombinera 

                                                 
84 NSC, 2016:2 
85 NSC, 2016:4 
86 NSC, 2016:15 
87 NSC, 2016:17f 



Christian Plass 2018-05-9  

OP 15–18 

Sida 28 av 38 

 

sina resurser och koncentrera sina aktiviteter genom att protestera mot stödet för flyktningar.88 

Dock indikeras det inte i texten att grupperna stöds av en extern aktör. Den begränsade nationella 

tillgången på ekonomiska resurser anses problematisk eftersom det möjliggör för en extern aktör 

att influera den lettiska ekonomin.89 Cyberkrigföring anses utgöra ett betydande hot och vara 

sammanbundet med den politiska, ekonomiska, sociala, militära och geopolitiska situationen i 

Lettland. Ett stort antal länder har förmågan att utföra cyberattacker, vilka inkluderar blockering 

av digitala tjänster, skada på informationsteknik och skada på fysisk infrastruktur. Cyberarenan 

kan användas för att påverka informationsflödet och folklig opinion. Svårigheter med att spåra 

angripare försvårar ansvarsutkrävande.90  

 

Utländsk och särskilt rysk underrättelsetjänst anses ha en avgörande roll i angrepp på de olika 

ickemilitära områdena. Underrättelsetjänsten använder nätverk av agenter inom media, staten, 

institutioner, civilsamhället och näringsliv.91 

 

Områden som nämns i säkerhetskonceptet överensstämmer med de teoretiska dimensionerna och 

indikatorer. Texten ger ett starkt intryck av flerdimensionella hot, där politiska, ekonomiska, 

diplomatiska, teknologiska och mediala inkluderas. I den etno-kulturella dimensionen antyds det 

att nationella spänningar har etnisk koppling både gentemot ryska minoriteter och migration. 

Påverkansförsök från rysk sida framträder men inte i relation till migrationsfrågan. Tänkbara 

angrepp på övriga dimensioner kopplas dock direkt mot en extern aktör, Ryssland.  

 

4. Vilka hybrida strategier bedöms en motståndare använda sig av? 

I NSC beskrivs flera olika typer av strategier som Ryssland använder. Agerandet i Ukraina visar 

på att de utvecklat militära förband med förmåga till hög beredskap och rörlighet, som väsentligt 

minskar reaktionstiden hos försvararna. Ryssland tillämpar sin utrikespolitik genom åtgärder som 

förorsakar hybrida hot, vilka tar sig i uttryck inom flera områden. Den huvudsakliga karaktären 

hos åtgärderna är gradvis nedbrytning av motståndaren genom att nyttja inrikespolitik, vilket 

inkluderar spridandet av missnöje och protester i syfte att skapa motstånd mot styret och våldsam 

social oro. Ryssland gynnas av att skapa konfliktområden nära gränser, där skillnaden mellan 

fred, kris och krig är otydlig. Ryssland använder en negativ retorik gentemot NATO i syfte att 

vända befolkningen mot organisationen. Vidare försöker Ryssland provocera genom att flyga 

                                                 
88 NSC, 2016:9f 
89 NSC, 2016:21 
90 NSC, 2016:26 
91 NSC, 2016:9f 
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militära flygfarkoster inom lettiskt luftrum och håller militära övningar nära den rysk-lettiska 

gränsen. 92 

 

Beteendet som tillskrivs Ryssland passar in på alla hybrida strategier som tas upp i teorin. 

Förband med hög beredskap/rörlighet och övningar i gränsområden är element som passar in i 

Fait Accompli operationer. Den gradvisa nedbrytningen och provokationer är tecken på 

salamitaktik. Skapandet av missnöje mot det lettiska styret kan ses som förberedelse för 

ombudskrig men innebär det nödvändigtvis inte. Dock passar den faktorn in i både den politiska 

och mediala dimensionen i Stefanescus teori. Tolkningen av att hybrida strategier förekommer 

förstärks i analysen av NDC. Där beskrivs Ryssland ha utvecklat förmågan att genomföra 

oväntade offensiver gentemot de baltiska länderna, vilket skulle separera dem från NATO, 

försvåra implementering av artikel 5 och hindra NATO styrkor från att uppnå luft- och 

sjöherravälde i området.93 Utifrån teorin kan det tolkas som ett fall av Fait Accompli, 

eftersom det i praktiken innebär skapandet av en ny militär- och politisk ordning innan 

motåtgärder kan vidtas. Risken för inhemska uppror och skenmanövrar som organiseras eller 

leds av en extern aktör genom asymmetriska metoder, specialstyrkor och underrättelsetjänst 

beskrivs och de ska hanteras dom dolda och icke-tillkännagivna krig.94 Typen av konflikt 

eller hot texten beskriver ger utslag för vad teorin ser som ombudskrig. Främst utifrån 

indikatorn om externt stöd och dold verksamhet som Wirtz tar upp.  

4.3 Litauen 

National Security Strategy of Lithuania (NSS Litauen) från 2017 beskriver en uppsättning 

åtgärder för utvecklingen av en säker stat. Strategin fastställer Litauens vitala/primära 

intressen och de främsta hoten. The Military Strategy of the Republic of Lithuania (MS 

Litauen) 2016 fastställer Litauens militära mål, hur Litauens försvarsmakt ska genomföra 

landets försvars- och säkerhetspolitik och svara på hot mot samhället.  

 

1. Förväntas konflikt innehålla både reguljära och irreguljära förmågor samt 

kombineras/förekommer olika medel och metoder? 

                                                 
92 NSC Lettland, 2016:4f 
93 NDC Lettland, 2016:4 
94 NDC Lettland, 2016:11 
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NSS beskriver inte en reguljära och irreguljära förmågor inom samma konflikt. Dock påtalas 

hotet om dold militär- och underrättelseverksamhet som används av utländska stater i syfte att 

negativt påverka bland annat militära förmågor. Det största konventionella militära hotet 

anses komma från Ryssland. Ryssland anses ha kapacitet och vilja att använda militär makt 

för att uppnå mål och använder militär förmåga i Litauens närområde.95 I NMS 

problematiseras den ryska förmågan att kombinera konventionella förmågor ned ickemilitära 

verktyg för att utnyttja svagheter i nationella institutioner, vilket anses vara en del av en större 

internationell trend. Under hot, faror och riskfaktorer tas även irreguljära förband och deras 

förmåga att destabilisera en stat upp.96  

Kombinationen och blurring av olika krigföringstyper beskrivs inte i någon av dokumenten. 

Dock antyder läsning av båda texterna att reguljära och irreguljära förband förväntas uppträda 

inom samma konfliktspektra, om än med olika syften. I och med att förbanden anses mest 

troligt komma från en och samma aktör, Ryssland, antyds det också att det finns gemensamt 

mål.  

 

2. Anses terrorism och kriminalitet bistå extern aktörs strategi och målsättningar? 

I NSS kopplas terrorism till personer som stödjer religiös eller politisk extremism. Utförande 

av terrorattentat kan ske i Litauen genom organisationer med bas i utlandet.97 I NMS beskrivs 

terrorhotet kommer främst från EU-medborgare som stridit för radikala islamistiska grupper 

eller mot litauisk personal i utlandstjänst.98 Korruption och organiserad brottslighet kan 

påverka statens stabilitet.99 I NSS tas det upp att ett särskilt fokus måste riktas mot kriminella 

grupper som har koppling till utländska underrättelsetjänster eller terroristorganisationer.100 

Främst går det att utläsa att terrorism och kriminalitet utgör hot som följer en egen dynamik. 

Dock återfinns kopplingen mellan externa aktörer och kriminalitet, vilket visar på att 

brottslighet kan ha en understödjande funktion åt både stater och ickestatliga aktörer.  

 

3. Vilka ickemilitära områden anses utgöra mål samt vilka medel och metoder används för att 

angripa dem? 

                                                 
95 NSS Litauen, 2017:4 
96 NMS Litauen, 2016:4f 
97 Ibid. 
98 NMS, 2016:5 
99 NSS, 2017:6 
100 NSS, 2017:12 
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I NSS tas Rysslands förmåga att nyttja militära och ickemilitära medel som ekonomi, 

diplomati, cyber, energi, och information kombinerat för att skapa inrikes problem i stater. 

Vidare har Ryssland beredskapen att använda kärnvapen, även mot länder som inte innehar 

kärnvapen.101  

 

Det främsta metoderna för att påverka de olika dimensionerna utgörs av dolda militära 

operationer och underrättelseverksamhet.102 I det ingår informationshot, cyberhot, 

ekonomiska hot och politiska hot. Både statliga och ickestatliga aktörer sprider information 

som påverkar olika nivåer inom samhället. Propaganda riktar sig mot befolkningen och 

uppmanar till krigshets, uppvigling, försök till att förvränga historia, vidgning av kulturella 

skillnader och annan desinformation, vilket skapar misstroende mot den litauiska staten och 

demokratiska värderingar i samhället. Propaganda riktas mot politiska institutioner, aktörer 

och påverkar på processer genom att svartmåla Litauens medlemskap i NATO och NATO:s 

förmåga att försvara sina medlemmar. Cyberkrigföring används som metod för att störa 

kritisk informationsinfrastruktur, offentliga- och privata sektorer som är viktiga för nationell 

säkerhet och få åtkomst till hemlig information samt begå brott. Ekonomin angrips genom 

försök att dominera strategiskt viktiga ekonomiska sektorer, offensiva uppköp av företag och 

utrustning av strategisk betydelse, monopolisering av energisektorn.103 Samtidigt angrips 

samhällsbärande värderingar genom nedvärdering av mänskliga rättigheter, vanvördnad för 

kristna värderingar, familjen, liberal demokrati och det pluralistiska samhället. Bidrar till 

spridning av antihumanistiska värderingar, religiösa doktriner och ideologier som förminskar 

människovärdet, hets mot etniska, nationella eller religiösa grupper, våldsförespråkade, tvång 

eller folkmord.104  

Textens beskrivning av olika sårbara områden och medel och metoder för att angripa dem 

överensstämmer med samtliga dimensioner i teorin. Påverkan på den mediala dimensionen 

genom underrättelseverksamhet är avgörande för påverkan på den politiska, etno-kulturella 

och diplomatiska.  

 

4. Vilka hybrida strategier bedöms en motståndare använda sig av? 

                                                 
101 NSS, 2017:2ff 
102 NSS, 2017:5 
103 Ibid.  
104 NSS, 2017:6 
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Litauiska försvarsmakten måste ha förmåga att genomföra begränsade militära operationer för 

att möta väpnade incidenter eller kränkningar, som inte utgör en väpnad konflikt.105 Förmågan 

att möta incidenter och kränkningar tas upp i båda dokumenten. Som det beskrivs kan mindre 

incidenter och kränkningar utgöra en form av Salamitaktik. Enligt teorin ska kränkningarna 

vara tillräckligt begränsade för att inte ge upphov till militärt svar, vilket Litauen anser vara 

nödvändigt. Det utesluter inte förekomsten av Salamitaktik och pekar på en ökad förståelse 

och vilja att göra strategin ineffektiv. Kontexten som incidenterna sker i sammanstämmer 

med definitionen av gråzon enligt teorierna.  

4.4 Sammanfattning 

                                                 
105 NMS, 2016:8 

Förekomst Hybridkrigföring Estland Lettland Litauen 

Aktör, medel och metoder 

Kombination reguljär-irreguljär Nej Ja Ja 

Understödjande terror och 

kriminalitet 

Nej Nej Delvis 

Dimensioner 

Politisk Ja Ja Ja 

Ekonomisk Ja Ja Ja 

Etno-kulturell Delvis Ja Ja 

Diplomatisk Ja Ja Ja 

Teknologisk Ja Ja Ja 

Medial Ja Ja Ja 

Strategier 

Fait Accompli Nej Ja Nej 

Salamitaktik Nej Ja Delvis 

Ombudskrig Nej Ja Nej 
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5. Avslutning 

I kapitlet besvaras forskningsfrågan utifrån undersökningens resultat. Därefter diskuteras 

resultat, teori och metod. Slutligen diskuteras undersökningens relevans för yrkesutövningen 

som officer och förslag på vidare forskning ges.  

5.1 Frågeställningens besvarande  

Förekommer hybridkrigföringssätten kombination av reguljära- och irreguljära element, 

påverkandet av ickemilitära dimensioner och gråzonsstrategier i Estlands, Lettlands och 

Litauens nationella strategi- och säkerhetskoncept?  

Resultatet visar att hybridkrigföringssätten förekommer men resultatet är inte entydigt för 

samtliga fall.  

I Estland förekom varken blurring av konflikttyper eller gråzonstrategier. Terrorism och 

brottslighet hanterades som separata fenomen utan koppling till extern aktör. Tydlig 

medvetenhet om påverkan på samtliga dimensioner förutom den etno-kulturella fanns. Inga 

tecken på att den etno-kulturella dimensionen skulle påverkas av en extern aktör beskrevs, 

dock antydes det att dimensionen kunde bidra till social splittring.  

I Lettland förekom synen på att blurring mellan konflikttyper och aktörer utgjorde ett hot. 

Terrorism sågs som ett allvarligt men geografiskt avlägset hot. I de lettiska dokumenten 

ansågs samtliga dimensioner kunna påverkas. Alla tre gråzonsstrategier beskrevs.  

I Litauen beskrevs inte kombination- eller blurring men båda elementen förväntas kunna 

uppträda inom samma konflikt. Terrorism beskrivs inte som kopplat till extern aktör men 

brottslighet kan utgöra instrument. Samtliga dimensioner ansågs kunna påverkas. Delvis 

uttryck för Salamitaktik beskrevs.  

5.2 Slutsatser och diskussion  

5.2.1 Resultat 

Resultaten visar att hybridkrigföringselementen förekommer i samtliga fall, om än i 

varierande grad. Estland avviker från de två andra fallen. Avvikelsen beror nog på 

tidsskillnaden i publicering. Slutsatsen som kan dras från det är att Estlands dokument, 
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särskilt men hänsyn till det nära samarbetet med de andra fallen, inte representerar landets 

faktiska syn på hybridkrigföring.  

 

Dimensionsaspekten utgör den främsta gemensamma nämnaren mellan fallen. Dock går det 

inte att dra någon slutsats angående betydelsen för hybridkrigföring eftersom den just 

förekommer i samtliga fall, trots den avvikande synen i Estlands dokument. Estland fokuserar 

mycket mer på strukturella hot än de övriga fallen och kopplar inte dimensionsaspekten till en 

extern aktör. Uppfattning om aktörskap skulle i högre grad stödja synen på att de strukturella 

problemen är en del av en medveten hybridstrategi. Tvetydigheten i tolkning av resultatet 

öppnar upp för att det finns andra orsaker än förekomsten av hybridkrigföring, exempelvis 

internationell trend och globala utmaningar. Det utesluter dock inte att det finns en koppling 

mellan globaliseringshot och hybridkrigföring. Det kan även tyda på att forskarna har kommit 

att inkludera sådana hot, medel och metoder under hybridkrigföringen för att det passar ett 

generellt mönster. Blurringaspekten utgör en grundläggande del av hybridkrigföringsteorierna 

och påvisas till del i undersökningens resultat. Problem i att tolka fenomenet i dokumenten 

kan härledas till begreppsotydlighet. I de lettiska dokumenten framkom fenomenet tydligast 

men samtidigt blandades begrepp som asymmetrisk och hybrida hot. Bristen på särskiljning 

visar på behovet av tydligare kategoriseringar i policydokument. Det svagaste resultatet berör 

gråzonsstrategierna, vilka tydligt framkom i Lettland men inte i de övriga fallen. En 

förklaring kan vara att strategierna sammanfaller mycket med det som i teorin definierades 

som den diplomatiska dimensionen. Valda teorier har haft tonvikt på de ickemilitära 

aspekterna av hybridkrigföring, vilket kan ha påverkat resultatet. Dock utgör just den 

komponenten en av de mest omdebatterade frågorna och därför ansågs det viktigt att studera 

dem. Helhetsintrycket från resultatet visar på det finns belägg för att aspekterna som tagits 

fram ur teorierna, är relevanta för den vidare forskningen om hybridkrigföring.   

5.2.2 Teori 

Resultatet indikerar att det teoretiska ramverket var lämpligt för undersökningen eftersom det 

lyckades identifiera förekomsten av flera aspekter inom olika områden. Flera centrala 

problem framkom dock under analysen. Ingående centrala begrepp definieras inte tydligt nog 

av forskarna, exempelvis reguljär, irreguljär. Det försvårade operationalisering av de 

teoretiska begreppen. Teorierna behöver utveckla tydligare kriterier för vad som är syftet med 

de olika ickemilitära delarna av hybridkrigföring, exempelvis statsomvälvning, 
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destabilisering, förberedelse till militär maktutövning eller undvikande av ansvarstagande. 

Det skulle underlätta analys om något är hybridkrig eller inte, eftersom det blir lättare att 

särskilja det från andra fenomen, faktorer eller hot. Teorierna måste utveckla sin syn på hur 

man bör särskilja mellan strukturella och aktörsrelaterade hot samt internt eller externt 

uppkomna hot. Att externa hot ska framstå som internt uppkomna är ett särdrag i 

hybridkrigföring då en målsättning är att vilja undvika ansvarstagande och öka konflikters 

komplexitet. Det gör det dock väldigt svårt att särskilja hur och var hot, medel och metoder 

kommer ifrån. Teorierna bidrar inte med ett tydliggörande vilket gör att debatt om fenomenets 

beståndsdelar kvarstår. Den här undersökningen har inte lyckats bidra med ett svar på det. 

Dock uppstår frågan om aktörskap är en definierande faktor för hybridkrigföring.  

5.2.3 Metod och material  

Kvalitativ textanalys var lämplig för undersökningen eftersom analys av texterna krävde 

mycket tolkning. Oklara definitioner, olika benämningar på samma fenomen gjorde 

kontextuell förståelse nödvändig för att kunna härleda mening i komplexiteten. Materialet 

utgjorde bra empiri även om skillnaden mellan dokumenten i vissa fall var minimal.   

5.2 Relevans för yrkesutövning som officer 

Hybrida medel och metoder är och kommer fortsatt vara en del av svenska försvarets 

utmaningar i framtiden. Det är därför viktigt att förstå fenomenet både organisatoriskt och 

individuellt i syfte att utveckla nya och effektiva lösningar. Förekomsten av hybrida medel 

och metoder har gjort hotbilden mot rikets säkerhet mer komplicerad. Det ömsesidiga 

beroendet mellan samhällets olika sektorer innebär att ickemilitära objekt kan vara strategiska 

mål. Bättre insikt om vilka hot och vilken effekt de har på samhällets säkerhet ökar 

förståelsen för vad som utgör mål för motståndaren och därmed vad som är skyddsvärt.  

Sverige bygger sin säkerhetspolitik på samarbete, vilket innebär att Försvarsmakten som 

säkerhetsinstrument behöver förstå hur stater i vårt närområde ser på sin säkerhet. En ökad 

förståelse om vilka gemensamma hot som finns stater emellan, lägger grunden för ett bättre 

samarbete i händelse av konflikt. De militära samarbetena är bilaterala och därför behöver vi 

ha en ökad förståelse för specifika nationella synsätt. De baltiska länderna är nära 

samarbetspartners i försvars- och säkerhetsfrågor och en utökad förståelse för deras 

uppfattning kan förbättra samarbetet.   
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5.3 Förslag på vidare forskning  

Undersökningen har lyckats visa på att hybrida medel och metoder kan leda till nationell 

splittring. I analysen framkommer det att hybrida åtgärder även riktar sig mot att minska 

sammanhållningen i NATO och EU. Vidare forskning om för att förklara hur 

hybridkrigsaktörer använder söndra och härska metoder på organisatorisk nivå behövs. Den 

här undersökningen har bara omfattat ett litet antal specifika fall. Mer forskning om 

hybridkrigföring i andra länder och regioner behövs för att öka förståelsen. Kopplat till det 

behöver olika hybrida aktörer studeras och jämföras, exempelvis Kina och Ryssland.  

Vidare studier om hur aktörer definierar fenomen och hur det påverkar deras förståelse och 

policy. Slutligen behövs forskning om effektiviteten i motåtgärder som aktörer anser lämpliga 

för att möta hybridkrigföringens utmaningar. Framförallt skulle det vara intressant att jämföra 

motåtgärder som bygger på konventionella åtgärder med ickemilitära lösningar.  
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