
GEIJER, Christopher 8 Maj 2019  
OP16-19 
1OP415 SA 
 

Sida 1 av 43 
 

 
Självständigt arbete (15 hp) 

Författare  Program/Kurs 
GEIJER, Christopher OP SA 16-19 
  
Handledare Antal ord: 11 982 
Fil. Dr. NEUDIG-SKOOG, Martin Beteckning Kurskod 
  1OP415 

HYBRIDA HOT I DEN SKANDINAVISKA GEOPOLITISKA SFÄREN, FINNS EN SAMFÄLLD SYN 
MELLAN SVERIGE OCH NORGE? 

En teorikonsumerande fallstudie om svensk och norsk försvarspolitisk inriktning ur ett hybridkrigföringsperspektiv 
 

ABSTRACT: 
Hybrid warfare and hybrid threats today represent a fundamental political challenge. Within the 
world of security politics, international cooperation has become a central tool with which western 
nations face this threat. In utilizing international cooperation in order to face hybrid threats, one 
should however ask whether nationally implemented methods and understandings of this threat cor-
respond with those of other nations as a prerequisite to joint operations against hybrid threats. 
 
This study ventures to determine if a common understanding and approach to the issue of hybrid 
warfare optimizes our nations preparedness, protection and response by exploring whether Sweden 
and Norway have implemented the same understanding of current hybrid warfare and threats. It does 
so by applying a theoretical framework based on hybrid warfare theory.    
 
By analyzing current intelligence reports, military doctrines and defensive planning, this study has 
found that implementation of hybrid warfare does exist in both nations. This study finds that a fun-
damentally likeminded understanding of hybrid threats has been integrated in both Swedish and 
Norwegian intelligence reports, military doctrine as well as defensive planning. Furthermore, this 
study finds the relative, equivalent integration of hybrid threats based on current hybrid theory es-
tablishes a prerequisite for future cooperation as well as achieving synergy by having a common 
threat understanding.  
 
The study does however find that further research in the field of synergistic effects in military co-
operation and strategic alliances such as that between Sweden and Norway is recommended. Future 
research is also recommended in order to determine whether the hybrid threat understanding trans-
cends the nations armed forces and has been integrated on a higher political level. Furthermore, 
future research should delve deeper into hybrid warfare theory and its geopolitical relevance.  
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1. Inledning 
 

“Hybrid is the dark reflection of our comprehensive approach.  We use a combination of mili-

tary and non-military means to stabilize countries.  Others use it to destabilize them...1” 
- Jens Stoltenberg 2015, Generalsekreterare NATO & f.d. Statsminister Norge 

 

1.1 Bakgrund 

Hybridkrigföring och hybrida hot definierades år 2007 av Frank G. Hoffman som ett samman-

fogat nyttjande av konventionella och icke-konventionella metoder synkroniserat inom ramen 

för samma konflikt.2 Den här typen av så kallade hybrida hot ansåg han skulle utgöra framtidens 

huvudsakliga hot där motståndaren simultant kunde implementera olika metoder för att uppnå 

ett förutbestämt syfte.3 Hybridkrigföring och hybrida hot är begrepp som sedan Hoffmans arti-

kel har kommit att spela en fundamental roll inom den internationella säkerhets- och försvars-

politiska arenan. Inom ramen för västerländsk säkerhets- och försvarspolitik har begreppet inte 

endast florerat, utan även vidareutvecklats och integrerats.  

 

NATO:s generalsekreterare och Norges före detta statsminister Jens Stoltenberg beskrev under 

sitt öppningstal för NATO:s transformationsseminarium 2015 att hybrida hot inte är något nytt. 

Stoltenberg menade dock att hastigheten och skalan av hybrida krig kan betraktas som ny. Han 

menade att implementeringen av dessa metoder är mer påtaglig än någonsin förut samt att hy-

brida hot nu existerar inom den egna geopolitiska sfären.4 5 Denna uppfattning har även inte-

grerats i den svenska militärstrategiska doktrinen från 2016. Hybridkrigföring definieras som 

en kombination av reguljär och irreguljär krigföring med inslag av bland annat cyberkrigföring, 

kriminalitet och terrorism vilket innebär att hybridkrigföringsmetoder innefattar ett brett spekt-

rum av säkerhetspolitiska hot inom ramen för en konflikt.6 

 

Hybridkrigföring och hybrida hot är omdiskuterade och debatterade. En gränsöverskridande 

och homogen definition av begreppet saknas, men att det innefattar ett brett spektrum av hot 

                                                
1 Stoltenberg (2015) 
2 Hoffman (2007). S. 8 
3 Hoffman (2007). S. 28  
4 Geopolitiska sfären definieras här som staters politiska svårigheter samt utmaningar kopplat till statens geogra-
fiska förutsättningar (Svenska Akademien (2018)) 
5 Stoltenberg (2015) 
6 Försvarsmakten (2016) S. 36 
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som reguljära och irreguljära metoder kan betraktas som vedertaget.7 Det är den breda definit-

ionen av begreppet som leder till slutsatsen att hybrida hot kan anses innefatta de flesta säker-

hetspolitiska hot. Att hybridkrigföring utgör ett huvudsakligt dimensionerande hot kan även 

åskådliggöras i det svenska Försvarsdepartementets omfattande studie Motståndskraft- Inrikt-

ningen av Totalförsvaret och Utformningen av det Civila Försvaret 2021-2025. Hybrida hot 

bedöms av Försvarsberedningen utgöra ett huvudsakligt hot som påverkar säkerhetspolitisk ut-

veckling i både fredstida kriser och säkerhetspolitiska kriser med höjd beredskap.8   

 

Utöver hybridkrigföringens påverkan på säkerhetspolitisk utveckling har även en kontinuerligt 

mer globaliserad värld påverkat västerländsk säkerhetspolitisk utveckling. Ett intrikat nätverk 

av försvarssamarbeten utgör idag en grund för västerländsk säkerhetspolitik. Ett exempel på ett 

sådant samarbete är det nordiska försvarssamarbetet Nordic Defence Cooperation 

(NORDEFCO) vars medlemsländer inkluderar bland annat Sverige och Norge. Ett av 

NORDEFCO:s huvudsakliga syften är att utforska gemensamma synergier samt att främja det 

som beskrivs som effektiva lösningar.9  

 

1.2 Problemformulering 

En gemensam uppfattning mellan länder om vad som utgör det dimensionerande hotet bedöms 

som fundamentalt för att uppnå den synergi som beskrivs i NORDEFCO:s huvudsakliga syfte. 

Detta då en samfälld säkerhetspolitisk lägesbild är det fundament på vilken säkerhets- och för-

svarspolitiska samarbeten bygger.10 Centralt för detta är även en gemensam uppfattning om vad 

som utgör synergier i säkerhets- och försvarspolitiska samarbeten, nämligen vad som egentli-

gen kan anses vara den effekt som uppnås när två eller flera aktörer samarbetar.11 

 

I NORDEFCO:s målsättningar beskrivs det att försvarsrelaterade strategier samt policy disku-

teras och identifieras utifrån gemensamma intressen för att uppnå synergi. Vidare beskrivs be-

hovet av ökad interoperabilitet, nämligen ländernas förmåga att samlat kunna agera inom ramen 

för försvarssektorn, för att på så vis kunna uppnå synergi.12 Även Hoffman påpekar vikten av 

                                                
7 Försvarsmakten (2016) S.36 
8 Försvarsdepartementet (2017) S.7-8 
9 NORDEFCO (2019) 
10 Med dimensionerande hot menas här ett huvudsakligt, säkerhets- och/eller försvarspolitiskt hot som en stat har 
identifierat och strukturerar sin säkerhets- och försvarspolitiska inriktning på. Detta kan utgöras av ett eller flera 
identifierade dimensionerande hot.   
11 Svenska Akademien (2000) 
12 NORDEFCO (2019) 
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internationella samarbeten för att möta dagens mer komplexa säkerhetspolitiska läge och häv-

dar  att etablerandet av gränsöverskridande strategier för att möta hot är fundamentalt.13 Det är 

således centralt inom försvarssamarbeten att en gränsöverskridande förståelse för vad det di-

mensionerande hotet är existerar, i synnerhet mellan länder inom samma geopolitiska sfär.  

  

Mot den bakgrunden och dagens pågående debatt om hybridkrigföring som ett dimension-

erande hot är det således av betydelse att utforska huruvida en gemensam syn på ett sådant 

dimensionerande hot existerar. Integreringen av en förståelse för det dimensionerande hotet och 

hur det skall mötas utgör den förutsättning för synergi i försvarssamarbeten som nämns i 

NORDEFCO:s stadgar. Hybridkrigföring som dimensionerande hot utgör även ett hot på en 

högre politisk nivå, men genom att studera detta på en försvarsmaktsnivå kan en förståelse 

erhållas för huruvida försvarsmakterna har identifierat och integrerat en samfälld syn på hotet 

som en förutsättning för samarbete. Vidare kan, genom nyttjande av nutida hybridkrigförings-

teori, en förståelse erhållas för kopplingen mellan försvarspolitisk inriktning och försvarspoli-

tisk forskning.  Frågan som återstår är huruvida en samfälld syn har integrerats i aktuell svensk 

och norsk försvarspolitisk inriktning beträffande vad som utgör det dimensionerande hotet och 

hur det skall mötas, samt huruvida denna syn överensstämmer med existerande nutida forskning 

inom området.  

 

1.3 Forskningsöversikt  

För att kunna studera huruvida en samfälld syn existerar inom ramen för svensk och norsk 

säkerhets- och försvarspolitik krävs en förståelse för vad som utgör det huvudsakliga hotet. 

Någon tidigare forskning som belyser om svensk och norsk säkerhets- och försvarspolitik har 

en enad bild gällande det dimensionerande hotet idag existerar inte. Det föreligger inte heller 

någon tidigare forskning fokuserad på den potentiella synergin mellan länderna inom ramen för 

den säkerhets- och försvarspolitiska sektorn, och i synnerhet inte ur ett hybridkrigföringsper-

spektiv. Tidigare forskning har fokuserat på vad som utgör det dimensionerande hotet inom 

ramen för västerländsk säkerhetspolitik, och mer specifikt vilken roll hybridkrigföring och hy-

brida hot spelar. Avsaknaden av en samstämmig definition av hybridkrigföring inom väster-

ländsk säkerhetspolitik saknas dock fortfarande.14  

 

                                                
13 Hoffman (2018) S. 42 
14 Bachmann & Munoz Mosquera (2016) S. 67 
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Teori om hybridkrigföring anses ha sitt ursprung i Frank G. Hoffmans definition från 2007. I 

sin artikel Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars stipulerar Hoffman att ett hot 

existerar som utgör en ny västerländsk säkerhetspolitiskt utmaning, något som kommer att ut-

mana etablerade uppfattningar om krig.15 I denna artikel hävdar Hoffman vidare att det nya 

hybrida hotet inkluderar ett helt spektrum av olika krigföringsmetoder från konventionella till 

icke-konventionella taktiska tillvägagångssätt, men även tvångsmakt, kriminalitet och 

terrorism inom ramen för samma konflikt.16 Författaren menar inte att detta betyder slutet på 

konventionell krigföring, men påstår att hybrida hot kommer att utgöra en utmaning för fram-

tida säkerhets- och försvarspolitisk planering.17 Hoffmans teori om hybridkrigföring och hy-

brida hot har sedan 2007 vidare utvecklats. I sin artikel Hybrid Warfare and Challenges utvid-

gas teorin. Detta görs för att inkludera digitala aspekter så som nyttjandet av metoder för att 

exploatera krypterade ledningssystem inom ramen för samma konflikt som bland annat regul-

jära och irreguljära metoder implementeras.18 

 

Forskning om hybridkrigföring och hybrida hot har sedan Hoffmans inledande teori vidareut-

vecklats och innefattar idag en bred och varierande uppfattning om begreppet. Centrala inom 

forskning om hybridkrigföring och hybrida hot idag är Håkan Gunneriusson och Sascha Bach-

mann. De har tillsammans genomfört ett flertal studier och skrivit flera artiklar där teorin om 

hybridkrigföring har utvecklats, prövats och studerats. Bachmann och Gunneriusson stipulerar 

i sin artikel Russia’s Hybrid Warfare in the East: Using the Information Sphere as Integral to 

Hybrid Warfare att hybridkrigföring och dess ingående delar idag kan exemplifieras genom 

ryskt agerande i Ukraina och den ryska annekteringen av Krim-halvön.19 Det ryska agerandet i 

Ukraina samt ryska cyberattacker mot Estland 2007 och Georgien 2008 bedöms utgöra ett un-

derlag för exemplifiering och definiering av hybridkrigföringsmetoder.20  

 

Bachmann och Gunneriusson utvidgar i sin analys av det ryska agerandet sin definition av be-

greppet hybridkrigföring för att även inkludera cyberkrigföring, nyttjande av mediakampanjer, 

ekonomiska påtryckningar samt nyttjandet av specialförband.21 Tidigare forskning om hybrid-

krigföring av Bachmann har även expanderat definitionen av begreppet. Detta åskådliggörs i 

                                                
15 Hoffman (2007) S. 16 
16 Hoffman (2007) S. 8  
17 Hoffman (2007) S. 9 
18 Hoffman (2009) S. 36-37 
19 Bachmann & Gunneriusson (2015) S. 198-199 
20 Bachmann & Gunneriusson (2015) S. 198-200 
21 Bachmann & Gunneriusson (2015) S. 199 
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artikeln Lawfare in Hybrid Wars: The 21st Century Warfare där nyttjandet av en juridisk form 

för krigföring som författaren benämner lawfare betraktas som en del av hybridkrigföring.22 

Forskning om hybridkrigföring och hybrida hot kan således utgöras till del av en strävan efter 

att definiera samt, utifrån det aktuella säkerhetspolitiska läget, exemplifiera hybridkrigföring 

och hybrida hot.  

 

Ryskt handlande på den internationella spelplanen har utgjort ett underlag för ett flertal studier 

inom hybridkrigföring. Likt Bachmann och Gunneriusson har andra forskare inom området 

nyttjat teori om hybridkrigföring för att etablera en grundläggande förståelse för ryskt agerande. 

Ett epicentrum för sådana studier är just det ryska annekterandet av Krimhalvön i mars 2014. 

Det har bland annat exemplifierats av Soňa Rusnákovás studie Russian New Art of Hybrid War-

fare in Ukraine. I denna studie stipulerar författaren att ryskt agerande exemplifierar hybrid-

krigföring och att ryskt handlande påvisar att denna form för rysk krigföring är något som kan 

förväntas i framtiden.23 Rusnáková nyttjar sig av ett teoretiskt ramverk baserat på Hoffmans 

teori om hybridkrigföring för att analysera sitt empiriska underlag.24 I artikeln hävdar 

Rusnáková att en artikel skriven av den ryska generalstabens chef Valeriy Gerasimov samt den 

ryska annekteringen av Krimhalvön är tydliga indikatorer på ryskt nyttjande av hybridkrigfö-

ring.25 

 

Till skillnad från ovan nämnda forskning som har fokuserat på att exemplifiera hybridkrigföring 

och hybrida hot, så har annan tidigare forskning fokuserat på hur hybridkrigföring påverkar 

västerländsk säkerhetspolitik. I artikeln The Cyber Dimension of Modern Hybrid Warfare and 

Its Relevance for NATO utforskar Sorin Ducaru, biträdande generalsekreterare i NATO, hy-

bridkrigföring, cyberoperationer och hur detta påverkar NATO.26 Han stipulerar att en gemen-

sam definition av hybridkrigföring och hybrida hot inte existerar. Han påstår dock att det exi-

sterar en konsensus om att hybridkrigföring utgörs av ett kombinerat nyttjande av bland annat 

irreguljära och reguljära kombattanter samt att cyberkrigföring utgör ytterligare en aspekt.27 

Han menar att NATO:s strategi mot hybrida hot, förbered-avvärj-försvara, bör genomgå en 

                                                
22 Bachmann & Munoz Mosquera (2016) S. 72-73 
23 Rusnáková (2017) S. 343, 370 
24 Rusnáková (2017) S. 345-346 
25 Rusnáková (2017) S. 370 
26 Ducaru (2016) S. 7 
27 Ducaru (2016) S. 10 
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omfattande omvärdering utifrån hybrida hot och i synnerhet cyberhot inom ramen för hybrida 

hot.28 

 

Ytterligare forskning inom området har utgjorts av analyser om hur aktörer hanterar hybrida 

hot och hybridkrigföring ur ett mer sociopolitiskt perspektiv. Maria Mälksoo studerar i sin 

artikel Countering Hybrid Warfare as Ontological Security Management: The Emerging Prac-

tices of the EU and NATO hur aktörer som EU och NATO bemöter hybrida hot.29 I artikeln 

hävdar Mälksoo att debatten om nya krigföringsformer som hybridkrigföring inte analyserat 

vilken effekt detta kan ha på det immateriella. Hon stipulerar att så kallad ontological security 

management kan möjliggöra en insikt i västerländsk förmåga att hantera denna typ av hot. 30 31 

Mälksoo menar i sin slutsats att målet med NATO och EUs fortsatta arbete för att möta hybrida 

hot bör vara att inledningsvis försöka identifiera och etablera så kallad ontological security 

management men att detta inte ännu är uppnått.32 I sin slutsats påstår författaren att ett mer 

utvecklat samarbete mellan dessa aktörer på det här området kan öka förmågan att möta det 

dimensionerande hotet.33  

 

Tidigare forskning om hybrida hot och hybridkrigföring har således i huvudsak eftersträvat att 

etablera en förståelse för vad som egentligen utgör hybrida hot och hybridkrigföringsmetoder. 

Artiklar som de skrivna av Hoffman, Bachmann och Gunneriusson eftersträvar att etablera en 

förståelse kring dessa begrepp. Dessa studier bygger, till del, sina argument på exemplifiering 

genom analys av internationella händelser som Bachmann och Gunneriussons analys av ryskt 

agerande i Ukraina. Andra tidigare studier om hybridkrigföring som Mälksoos eller Ducarus 

fokuserar på att utreda västerländsk förmåga att möta hybrida hot och hur detta implementeras 

inom ramen för säkerhetspolitik. Dessa artiklar och forskare utgör endast en liten, men till synes 

representativ del, av det forskningsområde som behandlar hybridskrigföring. Gemensamt för 

samtliga artiklar är slutsatsen om hybridkrigföringens centrala roll som ett grundläggande di-

mensionerande hot mot västerländsk säkerhetspolitik. 

 

                                                
28 Ducaru (2016) S. 13-21 
29 Mälksoo (2018) S. 374 
30 Begreppet Ontological Security Management definieras av Maria Mälksoo som en aktörs förmåga att agera i 
världen med säkerhet och självförtroende beträffande hur världen fungerar och sin plats inom ramen för detta 
(Mälksoo (2018)) S. 375 
31 Mälksoo (2018) S. 374-375 
32 Mälksoo (2018) S. 386  
33 Mälksoo (2018) S. 386-387 
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Utifrån detta är det centralt att studera huruvida en gränsöverskridande förståelse för detta hot 

existerar, eftersom detta är något som i stor utsträckning saknas trots fördjupade studier om 

olika försvarssamarbeten som NATO eller EU. Inom ramen för detta är även etablerandet av 

en grundläggande förståelse för huruvida länder som samarbetar implementerar samma meto-

der för att möta samma hot centralt, men även detta saknas inom forskningen kring hybridkrig-

föring. Huruvida det existerar en gemensam, gränsöverskridande syn mellan Sverige och Norge 

kring hybridkrigföring som dimensionerande hot och hur det skall mötas återstår att se.  

 

1.4 Syfte & Forskningsfråga 

Med utgångspunkt i nutida hybridkrigföringsteori, syftar denna studie till att utforska huruvida 

nuvarande svensk och norsk försvarspolitisk inriktning har identifierat och är anpassad för att 

möta en nutida uppfattning om hybrida hot, eller om en uppdatering av försvarspolitisk inrikt-

ning kan vara eftersträvansvärt. Med studien avses även att utforska huruvida svensk och norsk 

försvarspolitisk inriktning skapar förutsättningar för samarbete genom en samfälld syn på di-

mensionerande hot och hur de skall mötas. Genom att nyttja nutida teori om hybridkrigföring 

som teoretiskt ramverk eftersträvas att bidra till forskning inom området och få en förståelse 

för korrelationen mellan hybridkrigföringsteori samt hybridkrigföring som dimensionerande 

hot inom säkerhets- och försvarspolitik.  

 

För att kunna utforska det identifierade problemområdet så har följande forskningsfråga etable-

rats som förutsättning för studien:   

 

Hur har gällande svensk och norsk försvarspolitisk inriktning identifierat och utformats för 

att möta hybrida hot utifrån nutida hybridkrigföringsteori? Finns en samfälld syn som en för-

utsättning för ett försvarssamarbete?  

 

1.5 Avgränsningar 

I denna studie avgränsas det teoretiska ramverket till Hoffmans senaste uppdatering av sin hy-

bridkrigföringsteori då hans teori utgör ett grundläggande fundament inom hybridkrigförings-

forskning.34. Denna styrks av Bachmann, Gunneriusson, Gregory F. Treverton samt Ducaru då 

enhällig definition av begreppet saknas. Samtliga teoretiska perspektiv avgränsas till att ha pre-

senterats tidigast år 2015 för att på så vis utgöra ett teoretiskt ramverk som är representativt för 

                                                
34 Bachmann & Munoz Mosquera (2016) S. 67 
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dagens säkerhetspolitiska klimat. Vidare avgränsas samtliga teorier till de huvudsakliga fak-

torer som innefattas av Hoffmans teori om hybridkrigföring. Dessa bygger på Hoffmans tidi-

gare verk från 2007 och 2009 och är erkända av samtliga tidigare nämnda forskare som hörn-

stenar inom hybridkrigföringsteori. 35 

 

Förutom teoretiska avgränsningar krävs även empiriska sådana. Enligt tidigare avgränsas stu-

dien till analys av svensk samt norsk försvarspolitik för att på så vis undersöka respektive nat-

ions försvarsmakter. För att kunna studera vilka dimensionerande hot som integrerats i respek-

tive lands försvarspolitik samt vilka metoder som avses nyttjas för att möta dessa avgränsas 

studien till vissa representativa dokument. Avgränsningen bygger på förutsättningen att respek-

tive lands försvarspolitiska dokument är likvärdiga. Studien avgränsas till underrättelse, nuva-

rande militärstrategisk doktrin samt underlag för framtidsplanering. Underrättelseanalysen av-

gränsas till respektive lands underrättelsetjänsts årsrapport för 2018. Försvarspolitiska styrdo-

kument avgränsas till militärstrategiska doktriner som är gällande 2019. Beträffande försvars-

politisk framtidsinriktning avgränsas detta till försvarspolitiska inriktnings- eller visionsdoku-

ment som är gällande år 2019 och som utgör underlag för försvarspolitisk utveckling efter 2019. 

Andra försvarssamarbeten, så som norskt NATO-medlemskap och således NATO-doktrin, av-

gränsas för att på så vis få en förståelse för respektive nation som självständig, försvarspolitisk 

aktör. Studien avgränsas till att endast studera offentliga dokument och således ingen hemlig 

information.  

 

1.6 Disposition  

I nästkommande kapitel förs en inledande diskussion kring hybridkrigföringens teori och där-

efter presenteras det teoretiska ramverket som utgör grunden för studien. I det tredje kapitlet, 

metodkapitlet, redovisas den valda metodologiska ansatsen, en teorikonsumerande fallstudie 

med kvalitativ ansats, samt metoden för datainsamling och analys, en textanalys, beskrivs. Vi-

dare förs en diskussion kring materialet som skall analyseras och materialet presenteras. Sist i 

kapitlet operationaliseras det teoretiska ramverket till ett analysverktyg. Efter metodkapitlet 

följer analys och resultat, där svensk och norsk försvarspolitisk inriktning analyseras De två 

inriktningarna analyseras inledningsvis separat med hjälp av analysverktyget för att sedan jäm-

föras. Avslutningsvis presenteras svaret på forskningsfrågan samt en diskussion förs kring re-

sultatet och studien. Slutligen presenteras förslag på framtida forskning utifrån studiens resultat.  

                                                
35 Bachmann & Munoz Mosquera (2016) S. 67 



GEIJER, Christopher 8 Maj 2019  
OP16-19 
1OP415 SA 
 

Sida 12 av 43 
 

2. Teori 

2.1 Teoridiskussion 

För att kunna genomföra en undersökning av svensk och norsk försvarspolitisk inriktning uti-

från ett hybridkrigföringsperspektiv krävs ett teoretiskt ramverk som kan operationaliseras. 

Bachmann och Gunneriusson beskriver hybridkrigföring som en teori etablerad för att förstå 

och kunna möta nuvarande säkerhetspolitiska hot. De menar att detta inte är ett sätt att benämna 

exempelvis rysk strategi, utan snarare en teori som möjliggör för länder att identifiera krigfö-

ringsmetoder utöver traditionell krigföringsförståelse för att således kunna möta dessa.36 Teori 

om hybridkrigföring är därför lämplig för att undersöka huruvida säkerhets- och försvarspoli-

tisk inriktning  är utformad för att förstå och möta ett brett spektrum av olika medel och metoder 

som nyttjas av en potentiell motståndare för att uppnå strategiska målsättningar. Hybridkrigfö-

ring utgör ett identifierat dimensionerande hot inom västerländsk säkerhetspolitik, men teorin 

är omdiskuterad och innefattar en bred uppfattning om vad som utgör hybrida hot.37 

 

Vikten av en välavvägd, bred förståelse för hybridkrigföringsteori som bygger på flera teore-

tiska perspektiv är central för att kunna genomföra en undersökning som denna. Avsaknaden 

av en enhällig definition av begreppet gör att ett flertal olika teoretiska perspektiv bör nyttjas 

för att kunna etablera en representativ förståelse för hybridkrigföring. I denna studie utgörs det 

teoretiska ramverket av Hoffmans senaste uppdatering av sin teori om hybridkrigföring, som 

sedan styrks av ett flertal erkända teoretiker inom området. Då Hoffman utgör ett centrum för 

den pågående debatten om hybridkrigföring så nyttjas här hans grundläggande, mest uppdate-

rade teori för att förankra det teoretiska ramverket i den internationella debatten. 38 Hybridkrig-

föring anses av vissa implementeras på olika nivåer, men genom att utgå ifrån Hoffmans grund-

läggande tes att hybridkrigföring implementeras på taktisk, operationell och strategisk nivå så 

utgör det en grund för analys av hot på alla nivåer.39   

 

Eftersom teori om hybridkrigföring är så pass omdiskuterat fordras ett behov av en komplette-

ring av Hoffmans teori för att på så vis innefatta andra aktuella perspektiv och därigenom vara 

representativ för hybridkrigföringsteori och dess bredd. Samtliga perspektiv utgår ifrån den 

                                                
36 Bachmann & Gunneriusson (2017) S.11 
37 Stoltenberg (2015) 
38 Bachmann & Munoz Mosquera (2016) S. 67 
39 Hoffman (2009) S. 36 
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grundläggande principen att ett kombinerat och synkroniserat nyttjande av olika medel och me-

toder för att uppnå strategiska målsättningar är en grundprincip inom hybridkrigföring.40 Bach-

mann, Gunneriusson, Treverton och Ducaru utgör alla erkända teoretiker inom fältet, och de 

identifierar alla Hoffmans teori som fundamental inom området. 41 Deras teorier om hybrid-

krigföring kommer således att nyttjas för att styrka respektive av de identifierade komponenter 

ur Hoffmans teori för att på så vis etablera ett teoretiskt ramverk som är representativt för nutida 

forskning inom området.    

 

2.2 Hybridkrigföringsteori 

Hoffman stipulerar att ett kombinerat nyttjande av konventionell krigföring, irreguljär krigfö-

ring, cyberkrigföring, krigföring genom proxy, informationskrigföring och propaganda samt 

nyttjande av en så kallad gråzon är fundamentalt för hybridkrigföring. 42 Centrum för Hoffmans 

teori är att metoder alternativt medel från en eller flera av dessa faktorer kan nyttjas inom ramen 

för, eller kombinerat med, en av de andra för att uppnå strategiska målsättningar eller fördelar, 

något som här kan kallas för hybridkrigföringens grundprincip.43 Likt Hoffman menar Bach-

mann, Gunneriusson, Treverton och Ducaru att dessa av Hoffman identifierade komponenter 

är fundamentala inom hybridkrigföring. Följande är en redovisning av Hoffmans sju faktorer, 

med början på hybridkrigföringens grundprincip, styrkta ur de andra perspektiven för att på vis 

vara representativa för hybridkrigföringsteori i sin helhet. 

 

2.2.1 Hybridkrigföring Grundprincip 

Hoffman menar att den mest grundläggande komponenten inom hybridkrigföring är en aktörs 

nyttjande av inte enbart irreguljära eller reguljära medel och metoder, utan snarare en kombi-

nation av ett brett spektrum av medel och metoder inom ramen för samma konflikt.44  Han 

stipulerar att fundamentalt för hybridkrigföring är en aktörs synkroniserade och potentiellt si-

multana nyttjande av olika medel och metoder med ett övergripande och huvudsakligt syfte, 

och att aktören kan implementera dessa på alla nivåer från taktisk till strategisk.45 Treverton et 

al. bekräftar detta och menar att det som är av absoluta vikt är hur dessa medel och metoder 

                                                
40 Bachmann & Gunneriusson (2016) S. 86-87 
41 Bachmann & Munoz Mosquera (2016) S. 67 
42 Hoffman (2018) S. 36-40 
43 Hoffman (2018) S. 37 
44 Hoffman (2018) S. 37-38 
45 Hoffman (2018) S. 39 
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synkroniseras för att uppnå maximal effekt.46 Denna grundprincip menar även Ducaru, Bach-

mann och Gunneriusson är grundläggande för hybridkrigföring.47 

 

2.2.2 Konventionell Krigföring  

Hoffman menar att inom ramen för hybridkrigföring så är konventionella eller så kallade regul-

jära medel och metoder ett grundläggande hot. Dessa medel och metoder hävdar Hoffman in-

nefattar nyttjande av reguljära statliga krigföringsförband (nationers försvarsmakter) samt re-

guljära metoder.48 Ducaru stipulerar, likt Hoffman, att nyttjandet av konventionell krigföring 

utgör ett fundament inom hybridkrigföring och anser att kinetisk krigföring, nyttjandet av kon-

ventionella militära vapensystem, är fundamentalt inom hybridkrigföring. 49 Detta styrks även 

av Bachmann, Gunneriusson och Treverton et al. 50  

 

2.2.3 Irreguljär Krigföring  

Irreguljär krigföring utgörs av ett brett spektrum av medel och metoder. Hoffman stipulerar att 

nyttjandet av irreguljära medel och metoder är grundläggande för hybridkrigföring. Han menar 

att en aktör kan välja att exempelvis nyttja reguljära förband men irreguljära metoder eller tvär-

tom och på så vis uppnå maximal effekt.51 Detta styrks av Bachmann och Gunneriusson som 

benämner denna form för krigföring som asymmetrisk krigföring samt att compound krigföring 

även innefattas av detta. 52 Likt Hoffman menar Treverton et al. samt Bachmann och Gunneri-

usson att nyttjandet av terrorism och kriminalitet i form av exempelvis paramilitära organisat-

ioner, organiserade proteströrelser eller upprorsgrupper är en del av den irreguljära aspekten av 

hybridkrigföring.53 Ducaru menar även att cyberaspekten är en central del av irreguljär krigfö-

ring inom hybridkrigföring.54 

 

                                                
46 Treverton, et al. (2018) S. 59-60 
47 Ducaru (2016) S. 10; Bachmann & Gunneriusson (2015) S. 200 
48 Hoffman (2018) S. 38-39 
49 Ducaru (2016) S. 10 
50 Treverton, et al. (2018) S. 10, 45; Bachmann & Gunneriusson (2017) S. 11-12 
51 Hoffman (2018) S. 37-38; Bachmann & Gunneriusson (2015) S. 199 
52 Coumpound krigföring definieras som en form för krigföring där irreguljära trupper bistår reguljära förband. 
(Bachmann & Gunneriusson (2017) S. 1) 
53 Treverton, et al. (2018) S. 58-59; Hoffman (2018) S. 37-38 
54 Ducaru (2016) S. 16 
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2.2.4 Cyberkrigföring 

Cyberkrigföring utgör enligt Hoffman ett fundament inom modern hybridkrigföring, något 

samtliga tidigare nämnda forskare menar kan nyttjas i ett flertal syften.55 Ducaru hävdar att en 

central del av cyberkrigföring är förståelsen för att en ständigt globaliserande värld med ett 

utvecklande, intrikat nätverk byggt på högteknologisk utveckling, gör stater och internationella 

organisationer mer sårbara.56 Hoffmans förståelse för cyberkrigföring styrks av Ducarus som 

beskriver att det kan nyttjas både i egen-fokuserat (intern kommunikation, rekrytering eller in-

hemska informationsoperationer) och offensivt syfte. Båda menar att detta även utgör en central 

aspekt inom områden av hybridkrigföring så som informationskrigföring och propaganda.57 

Hoffmans grundläggande förståelse för offensiva cyberoperationer utvecklas av Treverton et 

al. samt Bachmann och Gunneriusson som menar att dessa kan nyttjas för spionage, cyberan-

grepp samt manipulation.58 

 

2.2.5 Proxy 

Hoffman menar att en aspekt av hybridkrigföring är nyttjandet och/eller sponsrandet av proxy 

- styrkor. Med proxy menar Hoffman andra styrkor än statens egna vilka nyttjas inom ramen 

för det som kan benämnas som en form för krigföring genom ombud. Detta innebär att exem-

pelvis en rebellgrupp sponsras med avancerade militära vapensystem, något som utgör ett po-

tent, och i vissa fall billigare tillvägagångsätt inom ramen för hybridkrigföring.59 Även Bach-

mann och Gunneriusson samt Treverton och Ducaru menar att krigföring genom ombud är 

centralt inom hybridkrigföring.60 Treverton och Ducaru erbjuder en djupare förståelse genom 

insikten att ombud även kan innebära andra politiska aktörer, religiösa organisationer samt kri-

minella organisationer inom exempelvis cyberdomänen.61 

 

                                                
55 Hoffman (2018) S. 39 
56 Ducaru (2016) S. 11 
57 Hoffman (2018) S. 41; Ducaru (2016) S. 16-17 
58 Treverton, et al. (2018) S. 58-59; Bachmann & Gunneriusson (2016) S. 81-84 
59 Hoffman (2018) S. 38 
60 Bachmann & Gunneriusson (2015) S. 199 
61 Treverton, et al. (2018) S. 50-53, 56-58, 29; Ducaru (2016) S. 9 
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2.2.6 Informationskrigföring och Propaganda 

Informationskrigföring och propaganda utgör enligt Hoffman en fundamental del av hybrid-

krigföring.62 Metoder som innefattas av begreppet informationskrigföring är bland annat pro-

paganda, förfalskning samt det som idag kallas för fake news.63 Dessa metoder kan, enligt Hoff-

man, implementeras både i fredstid och krig för att på så vis kunna amplifiera politisk makt 

genom att bland annat framställa militär makt på ett förutbestämt och önskat sätt.64 Treverton 

et al. styrker Hoffmans tes och menar att nyttjandet av strategiska läckor (läckandet av inhämtad 

information om annan aktör för att åstadkomma en önskad effekt) utgör en del av detta.65 

 

2.2.7 Krigföring inom Gråzonen  

Hoffman menar att en central del av hybridkrigföring är en aktörs strävan att uppnå strategiska 

målsättningar i utrymmet mellan fred och krig, ett utrymme som han menar kan benämnas som 

gråzonen.66 Fundamentalt för västerländsk säkerhetspolitik hävdar Hoffman är förståelsen att 

utrymmet mellan fred och krig inte är ett tomrum, samt att detta kan nyttjas till en aktörs stra-

tegiska fördel.67 Likt Hoffman så menar både Treverton et al. och Bachmann att en del av hy-

bridkrigföring är utnyttjandet av ett utrymme mellan fred och krigstillstånd till en aktörs stra-

tegiska fördel. Treverton et al. postulerar att en aktör kan utnyttja avsaknaden av ett tydligt 

juridisk ramverk för att inom ett politiskt spänt läge som föregår krigstillstånd uppnå strategiska 

målsättningar utan konventionella metoder.68 Bachmann vidareutvecklar detta och menar att 

detta är en form för juridisk krigföring som kan benämnas lawfare där det internationella juri-

diska ramverket nyttjas till en aktörs strategiska fördel. Detta genom att exempelvis skapa 

oklarhet och således undvika påföljder från andra stater. 69 Bachmann och Gunneriusson stipu-

lerar även att ekonomiska medel och metoder kan nyttjas som hävstång inom kristillstånd för 

att uppnå strategiska målsättningar samt för att undvika konventionella militära medel och me-

toder. 70 Samtliga menar att en central aspekt inom detta är att gråzonen kan nyttjas av en aktör 

                                                
62 Hoffman (2018) S. 39 
63 Hoffman (2018) S. 32-33; Ducaru (2016) S. 10-11 
64 Hoffman (2018) S. 33 
65 Treverton, et al. (2018) S. 50, 58-59 
66 Hoffman (2018) S. 35-36 
67 Hoffman (2018) S. 35 
68 Treverton, et al. (2018) S. 58-59 
69 Bachmann & Munoz (2015) S. 3 
70 Bachmann & Gunneriusson (2015) S. 199 
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för att undvika påföljder som innefattas av krigstillstånd samt att operationer inom gråzonen 

kan syfta till att direkt undvika eskalering till konventionella medel och metoder. 71 

 

 

  

                                                
71 Ducaru (2016) S. 10-11; Hoffman (2018) S. 35-36 
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3. Metod 
 

3.1 Forskningsdesign- Teorikonsumerande Fallstudie 

Denna studie kommer att utgöras av en teorikonsumerande fallstudie där svensk och norsk för-

svarspolitisk inriktning studeras utifrån respektive nations underrättelsetjänsts årsrapport, gäl-

lande militärstrategisk doktrin samt försvarspolitisk framtidsplanering. För att kunna få en de-

taljerad bild av samt identifiera nyanser (likheter och skillnader) mellan svensk och norsk för-

svarspolitisk inriktning, så bygger denna studie på en kvalitativ ansats.72  

 

Studiens metod kommer att bestå av tre steg; operationalisering av hybridkrigföringsteori, en 

fallstudie av svensk respektive norsk försvarspolitisk inriktning samt en jämförelse av dessa 

resultat. Förhållandet mellan hybridkrigföringsteori och empirin är central för studien. Svensk 

och norsk försvarspolitisk inriktning kommer studeras utifrån hybridkrigföringsteori och inte 

tvärtom, vilket innebär att studien är teorikonsumerande då fallen står i centrum. 73  

 

För att kunna studera empirin krävs en inledande operationalisering av det teoretiska ramverket. 

Operationaliseringen bygger på att det teoretiska ramverket konkretiseras till indikatorer som 

sedan utgör ett analysverktyg, alltså att generell hybridkrigföringsteori konkretiseras.74 I detta 

kapitel kommer de identifierade huvudfaktorerna för hybridkrigföring operationaliseras till in-

dikatorer och inkorporeras i en tabell, vilket gör analys av de underliggande försvarspolitiska 

dokumenten möjlig (Se 3.4 Operationalisering).75  

 

Nästa del av studien kommer att bygga på en individuell analys av norsk respektive svensk 

försvarspolitisk inriktning. Respektive fall kommer att studeras genom att nyttja det teoretiska 

analysverktyget samt en metod för datainsamling för att kunna identifiera om indikatorerna 

återfinns i respektive falls material. Detta för att besvara den första delen av forskningsfrågan; 

nämligen hur hybridkrigföring har identifierats och integrerats.76 Resultat från respektive fall-

studie ligger sedan till grund för en jämförande fallstudie, där resultaten jämförs för att under-

söka om en samfälld syn på hybridkrigföring existerar inom norsk och svensk försvarspolitik.77 

                                                
72 Johannessen & Tufte (2003) S. 21 
73 Esaiasson, et al. (2017) S. 89 
74 Johannessen & Tufte (2003) S. 44 
75 Johannessen & Tufte (2003) S. 45 
76 Jensen & Sandström (2016) S. 50 
77 Bennett & George (2005) S. 18-19 
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Genom en tydlig beskrivning av den valda metodologiska ansatsen samt operationaliseringen 

av analysverktyget i detta kapitel eftersträvas en ökad reliabilitet i studien.78 

 

3.2 Metod för Datainsamling- Textanalys 

För att vidare bidra till studiens reliabilitet har en metod för datainsamling valts som gör det 

möjligt att på ett så objektivt sätt som möjligt studera svensk och norsk försvarspolitik ur ett 

hybridkrigföringsperspektiv, nämligen en textanalys.79 Då norsk och svensk försvarspolitisk 

inriktning och utveckling bygger på skrivna rapporter och styrningar kommer en textanalys 

med kvalitativ ansats nyttjas för att undersöka hybridkrigföringens integrering.80 Detta genom 

att det teoretiska ramverket operationaliseras till tydliga indikatorer som därefter eftersträvas 

att identifieras i materialet.81  

 

3.3 Material & Materialdiskussion 

För att kunna studera svensk och norsk försvarspolitisk inriktning har materialet som skall stu-

deras valts utifrån nationernas gällande försvarspolitiska styrdokument och rapporter. Samtliga 

är aktuella under det första och andra kvartalet 2019 och är gällande minst till slutet av 2019. 

Materialet som skall studeras utgörs av tre olika delar för respektive nation. Dessa delar är 

nationernas årliga underrättelserapport som identifierar hot, styrdokumentet som i skrivande 

stund (2019) är den huvudsakliga militärstrategiska doktrin som reglerar respektive försvars-

makt, samt två visions- och styrdokument för respektive nation som styr och förklarar respek-

tive försvarsmakts inriktning och önskade utveckling efter 2019.  

 

Dokumenten har valts för att i så stor utsträckning som möjligt utgöra nationella motsvarig-

heter, det vill säga att de fyller samma syfte i respektive land. Materialet har valts utifrån sin 

placering inom ramen för respektive försvarspolitiska struktur och motsvarar där varandra. Då 

norska försvarspolitiska dokument skrivs på norska har ett ställningstagande behövt göras be-

träffande översättning av materialet. Författaren av denna undersökning är av både norsk och 

svensk härkomst och talar således båda språken. Översättningarna i undersökningen är således 

                                                
78 Ekengren & Hinnfors (2012) S.75-77 
79 Ekengren & Hinnfors (2012) S. 76-77 
80 Bergström & Boreus (2012) S. 146-147 
81 Bergström & Boreus (2012) S. 24 
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gjorda av författaren själv, vilket syftar till att höja studiens reliabilitet då språkliga översätt-

ningar har genomförts av en som kan anses behärska språket.82 

 

Detta utgör en del av de forsknings- och forskaretiska ställningstaganden som tagits hänsyn till. 

Forskningsetiska överväganden som i huvudsak rör behandlandet av personer som medverkar 

i studien har ej behövts ta i beaktande då studien bygger på textanalys, men forskaretiska över-

väganden har eftersträvats att åtlydas. Detta då dess överväganden berör studiens objektivitet 

och transparens genom vilket ett tillförlitligt resultat i studien kan uppnås. 83 I denna studie har 

en öppen och objektiv redovisning av metod och material syftat till att bidra till studiens tillför-

litlighet.84 Studiens analysverktyg har upprättats för att öka studiens reliabilitet och på så vis 

även förebygga att subjektiva åsikter påverkar objektiviteten i analysen och studiens resultat.85  

 

Vidare har källkritiska ställningstaganden företagits vid valet av material. Fundamentalt är ett 

avvägande gällande tendens. Försvarspolitiska dokument kan färgas av politisk diskurs i landet, 

men då studien vill utforska dessa nyanser så ses detta som bidragande beträffande studiens 

eventuella resultat.86 Vidare har ett ställningstagande gjorts då vissa av dokumenten är ett flertal 

år gamla men skall prövas som nutida inom ramen för nutida hybridkrigföringsteori. Trots do-

kumentens ålder så har kriteriet som valts byggt på att allt material skall vara gällande 2019 för 

att på så vis eftersträva att visa huruvida dokumenten är relevanta i dagens säkerhetspolitiska 

klimat. Följande är det valda materialet från respektive nation:  

 

3.3.1 Norsk Underrättelse  

FOKUS 2018: Etteretningstjenestens vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer är en sam-

manställning av den norska försvarsmaktens underrättelsetjänsts analys av säkerhetspolitiska 

hot mot Norge samt utveckling inom den norska geopolitiska sfären.87  

 

                                                
82 Esaiasson, et al. (2017) S. 64 
83 Vetenskapsrådet (2017) S. 12 
84 Vetenskapsrådet (2017) S. 8, 12 
85 Vetenskapsrådet (2017) S. 8 
86 Eriksson & Hultman (2014) S. 112 
87 Etterretningstjenesten (2018) 
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3.3.2 Norsk Militärstrategisk Doktrin (gällande 2019) 

Forsvarets fellesoperative doktrine är en uppdatering av den år 2007 utgivna versionen och är 

försvarschefens huvudsakliga styrdokument för det norska försvaret från militärstrategisk till 

taktisk nivå.88 Dokumentet ett grundläggande styrdokument för alla försvarsgrenar samt hur 

dessa skall agera och inriktas. Doktrinen visar även hur försvarsmakten förhåller sig till NATO 

doktrin då landet är ett medlemsland.89 Dokumentet är gällande 2019 och kan således ses som 

det idag huvudsakliga styrdokumentet för norska försvarsmakten.90  

 

3.3.3 Norsk Försvarspolitisk Inriktning (efter 2019) 

Kampkraft og bærekraft (version 7.0) är utgiven av det norska försvarsdepartementet i decem-

ber 2018 och är det dokumentet som reglerar försvarsmakten för perioden 2017-2020. Det är 

för närvarande det huvudsakliga styrdokument som styr norska försvarsmaktens inriktning efter 

2019.91 

 

Hvordan Styrke Forsvaret av Norge? är en rapport utgiven av försvarets forskningsinstitut som 

fått i uppdrag av försvarsdepartementet att utreda och upprätta ett ramverk för en ny långtids-

plan för 2021-2024 som kommer att ersätta föregående långtidsplan.92 Rapporten utgör ett ram-

verk för försvarsutveckling inom kort tid (0-5år) och på lång sikt (15-25år).93 

 

3.3.4 Svensk Underrättelse 

Årsöversikt 2018 är en rapport från svenska Försvarsmaktens Militära Underrättelse- och Sä-

kerhetstjänstens (MUST) som utgår från en analys av 2018 och beskriver MUSTs verksamhet 

samt utveckling inom den svenska säkerhets- och geopolitiska sfären. Då MUSTs huvudsakliga 

syfte är att identifiera och rapportera det säkerhets- och försvarspolitiska läget som underlag 

för försvarspolitiska beslut så utgör rapportens redovisning av omvärldsläget en öppen (icke 

hemlig) sammanfattning av den svenska förståelsen för det säkerhets- och geopolitiska läget.94 

Detta gör den lämplig som representativ för hur Sverige uppfattar det säkerhetspolitiska läget i 

nutid. 

                                                
88 Forsvaret (2014) S. 3, 9 
89 Forsvaret (2014) S. 5, 15 
90 Forsvaret (2014) S. 3 
91 Det Kongelige Forsvarsdepartement (2018) S. 13-15 
92 Skjelland, et al. (2019) S. 3 
93 Skjelland, et al. (2019) S. 11 
94 MUST (2019) S. 23 
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3.3.5 Svensk Militärstrategisk Doktrin (gällande 2019) 

Militärstrategisk Doktrin 2016 (MSD16) är det huvudsakliga styrdokument inom Försvarsmak-

ten som beskriver och styr hur Försvarsmakten skall nyttjas, men är även ett verktyg som be-

skrivs som en signal till omvärlden om hur det försvarspolitiska verktyget avses användas.95 

 

3.3.6 Svensk Försvarspolitisk Inriktning (efter 2019) 

Motståndskraft: Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-

2025 är en sammanställd delrapport som utgör underlag för försvarspolitiska beslut för perioden 

2021-2025 och inkluderar en analys av omvärlden samt hur det skall behandlas under denna 

perioden. 96  

 

Tillväxt för ett starkare försvar: Slutredovisning av Försvarsmaktens perspektivstudie 2016-

2018 är en av Försvarsmakten producerad rapport som utgår ifrån en studie av Försvarsmakten 

mellan 2016 och 2018. Rapporten beskriver det säkerhetspolitiska läget och analyserar För-

svarsmaktens utveckling samt utvecklingen av det säkerhetspolitiska läget fram till och med 

2035.97 

 

3.4 Operationalisering Teoretiskt Analysverktyg 

Den tidigare nämnda operationaliseringen av det teoretiska ramverket bygger på de redan iden-

tifierade grundfaktorernas konkretisering i form av ett verktyg med vilket empirin kan prövas.98 

För att forskningsfrågan skall vara undersökningsbar så har tre empiriska områden identifierats. 

Dessa är underrättelse, gällande doktrin och försvarspolitisk framtidsinriktning. Detta innebär 

att ett verktyg krävs som genom nyttjandet av det teoretiska ramverket visar huruvida nation-

erna har identifierat och integrerat hybrida hot som dimensionerande hot. Detta illustreras i 

Figur 2. Hur har hybrida hot integrerats? som syftar till att i ett senare skede visa hur/om 

länderna har integrerat hybridkrigföring som dimensionerande hot. Svensk och norsk försvars-

politisk integrering av hybrid hot eftersträvas att illustreras genom att i resultatet av denna stu-

die kunna placera nationerna i en av delarna av figuren för att sedan jämföra huruvida en sam-

fälld syn de facto finns.  

 
                                                
95 Försvarsmakten (2016) S. 9 
96 Försvarsdepartementet (2017) S. 9-10 
97 Försvarsmakten (2018) S. 5 
98 Esaiasson, et al. (2017) S. 56 
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Figur 1. Hur har hybrida hot integrerats? 
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För att göra det möjligt att kunna identifiera integreringen av hybridkrigföring så operational-

iseras de identifierade grundfaktorerna ur det teoretiska ramverket till indikatorer som sedan 

nyttjas för att analysera textunderlaget. 99 Respektive indikator bygger på Hoffmans teori om 

hybridkrigföring som styrks i det teoretiska kapitlet av Bachmann, Gunneriusson, Treverton et 

al. samt Ducaru. På så vis etableras ett analysverktyg som är representativt för nutida hybrid-

krigföring samt öka studiens begreppsvaliditet.100  Grundat i det teoretiska ramverket operat-

ionaliseras följande sju faktorer ur hybridkrigföringsteori till indikatorer.101 Dessa indikatorer 

formuleras som en aktörs potentiella medel och metoder inom respektive faktor utifrån hybrid-

krigföringsteorin och utgör samlat den bredd av potentiella hot som en stat kan tänkas möta 

beträffande hybrida hot grundat i nutida hybridkrigföringsteori.    

 

Hybridkrigföring Grundprincip  

Det synkroniserade, potentiellt simultana nyttjandet av olika medel och metoder för att uppnå 

strategiska målsättningar inom ramen för en konflikt utgör den grundläggande principen inom 

                                                
99 Johannessen & Tufte (2003) S. 44-45 
100 Johannessen & Tufte (2003) S. 45; Esaiasson, et al. (2017) S. 64 
101 Hoffman (2018) S. 36-40 
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hybridkrigföring.102 Dessa medel och metoder eftersträvas att kombineras på ett så pass syn-

kroniserat sätt att maximal strategisk effekt uppnås.103 Detta operationaliseras till följande in-

dikator:  En aktörs eftersträvan att synkroniserat och planerat blanda medel och metoder för 

att uppnå strategiska målsättningar.   

 

Konventionell Krigföring  

Nyttjandet av konventionella, statliga krigföringsförband utgör en hörnsten inom hybridkrigfö-

ring. Inom ramen för konflikter kan konventionella krigföringsmetoder nyttjas genom att stat-

liga, militära förband nyttjar reguljära medel och metoder för att uppnå en aktörs strategiska 

målsättningar.104 Följande indikator nyttjas således: En aktör nyttjar konventionella, statliga 

krigföringsförband för att uppnå strategiska målsättningar genom applikation av reguljära me-

del och metoder.  

 

Irreguljär Krigföring 

Irreguljär krigföring inom ramen för hybridkrigföring innebär ett nyttjande av okonventionella 

krigföringsmetoder och förband så som specialförband eller paramilitära organisationer alter-

nativt terrorism, kriminalitet eller uppror.105 Detta kan bland annat innefatta cyberdomänen 

samt proxy och kan exempelvis utgöras av reguljära krigföringsförband som nyttjar irreguljära 

metoder.106 Detta operationaliseras till följande indikator: En aktör kan nyttja irreguljär krig-

föring genom specialförband, kriminalitet, terrorism eller uppror alternativt reguljära medel 

men irreguljära metoder som tillvägagångsätt inom en konflikt. 

 

Cyberkrigföring 

Cyberkrigföring inom den hybrida arenan innebär nyttjandet av cyberdomänen för både egen-

fokuserade och offensiva operationer Offensiva operationer innefattar spionage, cyberangrepp 

eller manipulation och kan nyttjas som medel inom informationskrigföring och propaganda.107 

Då studien syftar till att fokusera på just en aktörs offensiva hybrida metoder så etableras föl-

jande indikator: En aktör nyttjar cyberdomänen för spionage, cyberangrepp eller manipulation 

för att uppnå strategiska målsättningar.  

                                                
102 Hoffman (2018) S. 37-38; Ducaru (2016) S. 10; Bachmann & Gunneriusson (2015) S. 200 
103 Treverton, et al. (2018) S. 59-60 
104 Hoffman (2018) S. 39; Ducaru (2016) S. 10; Treverton, et al. (2018) S. 10, 45; Bachmann & Gunneriusson 
(2017) S. 11-12 
105 Hoffman (2018) S. 37-38; Bachmann & Gunneriusson (2015) S. 199 
106 Treverton, et al. (2018) S. 58-59; Hoffman (2018) S. 37-38; Ducaru (2016) S. 16 
107 Hoffman (2018) S. 39, 41; Ducaru (2016) S. 16-17 
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Proxy 

För att kunna uppnå strategiska målsättningar utgör krigföring genom proxy (även kallat om-

bud) ett handlingsalternativ inom den hybrida verktygslådan. Detta kan innebära sponsrandet 

av icke-statliga, militära organisationer, men även av andra politiska, religiösa eller kriminella 

aktörer inom konfliktarenan. 108 Detta operationaliseras till följande indikator: En aktör kan 

genom sponsrande av icke-statliga alternativt andra politiska, religiösa eller kriminella orga-

nisationer undvika skuld och uppnå strategiska målsättningar. 

 

Informationskrigföring och Propaganda 

Genom informationskrigföring och propaganda inom hybridkrigföring kan strategiska målsätt-

ningar uppnås både i fredstid samt i kris och krig.109 Detta kan innefatta propaganda, förfalsk-

ning (även kallat fake news) samt strategiska läckor.110 Följande indikator nyttjas således: En 

aktör nyttjar informationskrigföring och propaganda för att uppnå strategiska målsättningar 

genom att bland annat påverka allmän opinion eller förståelse. 

 

Krigföring inom Gråzonen 

Gråzonen definieras som utrymmet mellan fred och krig och kan, på grund av ett oklart juridisk 

ramverk, nyttjas för att uppnå strategiska målsättningar utan att eskalera till konventionell krig-

föring alternativt undvika påföljder.111 Detta kan uppnås genom exempelvis lawfare eller eko-

nomiska eller politiska medel.112 Detta operationaliseras till: En aktör nyttjar gråzonen för att 

i ett oklart juridisk läge uppnå strategiska målsättningar genom juridiska, ekonomiska, poli-

tiska eller irreguljära medel så som proxy styrkor. 

 

För att kunna genomföra en analys av det empiriska materialet så införs dessa indikatorer i ett 

analysverktyg. Analysverktyget nyttjas sedan för att identifiera huruvida respektive indikator 

återfinns i materialet. Detta redovisas efter genomförd analys i följande tabell genom att svara 

ja om indikatorn återfinns i sin helhet (eller efter tolkning bedöms vara likvärdig), nej om indi-

katorn inte återfinns (även efter tolkning) samt delvis om endast en del av indikatorn återfinns 

i materialet. Följande är det sammanställda analysverktyget:   

                                                
108 Hoffman (2018) S. 38; Bachmann & Gunneriusson (2015) S. 199; Treverton, et al. (2018) S. 50-53, 56-58, 
29; Ducaru (2016) S. 9 
109 Hoffman (2018) S. 33 
110 Hoffman (2018) S. 32-33; Ducaru (2016) S. 10-11; Treverton, et al. (2018) S. 50, 58-59 
111 Hoffman (2018) S. 35-36; Treverton, et al. (2018) S. 58-59 
112 Bachmann & Gunneriusson (2015) S. 199; Bachmann & Munoz (2015) S. 3 
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Tabell 1. Teoretiskt Analysverktyg Hybridkrigföring 

Teori 
 

Empiri  
Återfinns indikator? (JA / NEJ / DELVIS) 

Hybridkrigfö-
ringskomponent 

Indikator Underrättelser-
apport  

Försvarspolitisk 
Doktrin (gällande 

2019) 

Försvarspolitisk 
Inriktning  
(efter 2019) 

Hybridkrigföring 

Grundprincip 

 

En aktörs eftersträvan att syn-
kroniserat och planerat blanda 
medel och metoder för att uppnå 
strategiska målsättningar.   

   

Konventionell 

 Krigföring 

 

En aktör nyttjar konventionella, 
statliga krigföringsförband för 
att uppnå strategiska målsätt-
ningar genom applikation av re-
guljära medel och metoder. 

   

Irreguljär  

Krigföring 

 

En aktör kan nyttja irreguljär 
krigföring genom specialför-
band, kriminalitet, terrorism el-
ler uppror alternativt reguljära 
medel men irreguljära metoder 
som tillvägagångsätt inom en 
konflikt. 

   

Cyberkrigföring 

 

En aktör nyttjar cyberdomänen 
för spionage, cyberangrepp eller 
manipulation för att uppnå stra-
tegiska målsättningar. 

   

Proxy 

 

En aktör kan genom sponsrande 
av icke-statliga alternativt 
andra politiska, religiösa eller 
kriminella organisationer und-
vika skuld och uppnå strategiska 
målsättningar. 

   

Informationskrigfö-

ring och  

Propaganda 

 

En aktör nyttjar informations-
krigföring och propaganda för 
att uppnå strategiska målsätt-
ningar genom att bland annat 
påverka allmän opinion eller 
förståelse. 
 

   

Krigföring inom 

Gråzonen 

 

En aktör nyttjar gråzonen för att 
i ett oklart juridiskt läge, uppnå 
strategiska målsättningar ge-
nom juridiska, ekonomiska, poli-
tiska eller irreguljära medel så 
som proxy styrkor. 
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4. Analys & Resultat 
4.1 Analys  

För att kunna besvara forskningsfrågan, följer här en analys av svensk och norsk försvarspoli-

tisk inriktning genom nyttjande av analysverktyget för att undersöka respektive nations under-

rättelserapport, gällande militärstrategisk doktrin samt försvarspolitisk framtidsinriktning efter 

2019. Analysen utgår ifrån de identifierade indikatorerna i analysverktyget och eftersträvar att 

identifiera huruvida grundprincipen återfinns i dokumenten (se Tabell 1. Teoretiskt Analysverk-

tyg Hybridkrigföring).  

4.1.1 Norsk Underrättelserapport  

Hybridkrigföringens grundprincip identifieras i den norska underrättelserapporten Fokus 2018 

då en aktör som nyttjar ett kombinerat nyttjande av olika medel och metoder för att uppnå 

strategiska målsättningar i Norges geopolitiska närområde ses som ett fundamentalt dimens-

ionerande hot.113 Rysslands pågående modernisering och träning av sin försvarsmakt med sär-

skild satsning på baser, flottan, långräckviddiga vapensystem samt andra mobila vapensystem, 

i synnerhet runt Kolahalvön och inom det bredare Arktisområdet, beskrivs i rapporten som ex-

emplifiering av detta säkerhetspolitiska hot och belyser identifieringen av konventionell krig-

föring som ett uppfattat hot.114 

 

I rapporten identifieras irreguljär krigföring som en del av detta hot där specialförband, 

terrorism och upprorsgrupper ses som komponenter.115 Vidare utgör cyberkrigföring en funda-

mental del av de identifierade säkerhetspolitiska hoten. Rapporten framhäver cyberdomänens 

centrala roll inom säkerhetspolitik. Inhämtning, sabotage och påverkansoperationer beskrivs 

som grundläggande komponenter inom cyberkrigföring.116  

 

Den norska underrättelsetjänsten identifierar även nyttjandet av krigföring genom ombud. Det 

ryska agerandet på Krimhalvön nyttjas för att exemplifiera detta då sponsrandet av icke-statliga 

upprorsgrupper ses som ett potentiellt hot, vilket är något som direkt anknyter till proxy-krig-

föring.117 Propaganda och vilseledning i form av förvrängning av information utgör även iden-

tifierade säkerhetspolitiska hot. Nyttjandet av sociala media-plattformar utgör ett verktyg inom 

                                                
113 Etterretningstjenesten (2018) S. 11-25 
114 Etterretningstjenesten (2018) S. 20-21 
115 Etterretningstjenesten (2018) S. 5 
116 Etterretningstjenesten (2018) S. 32-33 
117 Etterretningstjenesten (2018) S. 19 
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detta, något som är representativt för informationskrigföring.118 I rapporten återfinns ingenting 

som påvisar en integrerad förståelse för att hot kan uppstå i det som kallas gråzonen.  

 

4.1.2 Norsk Militärstrategisk Doktrin (gällande 2019) 

Norska Forsvarets Fellesoperative Doktrine reglerar hur försvarsmakten skall agera i olika si-

tuationer från kris till krig och styr de olika metoder som skall nyttjas för att möta hot inom 

dessa olika säkerhetspolitiska lägen.119 I doktrinen beskrivs försvarets huvudsakliga förmåga, 

vilket är att hantera det som beskrivs som en konventionell militär motståndare och att en po-

tentiell motståndare kan implementera ett brett spektrum av medel och metoder synkroniserat 

(hybridkrigföringens grundprincip).120 Vidare framhävs irreguljär krigföring som en del av 

detta då en motståndare förväntas kunna nyttja irreguljära grupper som i huvudsak utgörs av 

icke-statliga milis- och upprorsgrupperingar. Dessa grupper kan även innefatta terrorister och 

kriminella aktörer som kan ha kopplingar till statliga aktörer inom ramen för det som i doktrinen 

definieras som asymmetriska hot.121 En aktörs förmåga att nyttja eller sponsra icke-statliga 

grupperingar är representativt för krigföring genom ombud (proxy), men en tydlig definition av 

detta återfinns ej och är således endast delvis integrerat.  

 

Försvarets cyberkapacitet redogörs för då en motståndare förväntas nyttja cyberkrigföring för 

att kunna manipulera en annan aktör alternativt genomföra offensiva cyberoperationer. 122 In-

formationskrigföring och propaganda identifieras ej som ett självständigt hot, men då manipu-

lation av information inom cyberdomänen utgör en del av detta så är detta delvis integrerat. 

Den norska doktrinen beskriver att försvaret skall kunna hantera hot som uppstår i tre olika 

kontexter. Dessa är händelser (i fredstid), episoder (säkerhetspolitiska hot som uppstår utan 

konventionella krigföringsmetoder som bland annat kan innefatta hot mot myndigheter eller 

suveränitet), samt säkerhetspolitiska kriser (konventionell krigföring).123 En integrerad förstå-

else för gråzoner finns då det som kallas för episoder befinner sig likt gråzoner, mellan fred 

och krig, och påvisar en förståelse för en aktörs förmåga att nyttja detta utrymme till egen för-

del.  

 

                                                
118 Etterretningstjenesten (2018) S. 33 
119 Forsvaret (2014) S. 10-12, 31 
120 Forsvaret (2014) S. 7, 96, 34 
121 Forsvaret (2014) S. 24-25, 96, 34 
122 Forsvaret (2014) S. 23-24 
123 Forsvaret (2014) S. 66 
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4.1.3 Norsk Försvarspolitisk Inriktning (efter 2019) 

Inom ramen för norsk säkerhetspolitisk utveckling förväntas hybridkrigföring utgöra ett alltmer 

utmanande och vanligt hot som den norska försvarsmakten måste ha kapacitet att omhän-

derta.124 Försvarsmaktens huvudsakliga kapacitet riktas mot att utveckla förmågan att möta 

konventionella stridskrafter, men även andra möjliga säkerhetspolitiska hot.125 Förmågan att 

möta en aktör som kombinerar olika medel och metoder så som irreguljära och reguljära medel 

och metoder eftersträvas att utvecklas genom ökad civil-militär samverkan och samövning.. 

Detta genom exempelvis samarbete med polis, vilket är något som visar på en integrering av 

grundprincipen inom hybridkrigföringsteori. Inom ramen för detta visas även en förståelse för 

att reguljära styrkor kan nyttjas irreguljärt, vilket är representativt för det norska perspektivet.126 

Denna typ av hot skall även kunna identifieras och mötas i det som beskrivs som en gråzon, 

nämligen när en aktör som uppträder i det oklara utrymmet mellan fred, kris och krig.127 Detta 

påvisar en integrering av både hybridkrigföringens grundprincip samt konventionell och irre-

guljär krigföring som identifierade hot. 

 

Vidare menas även att det hybrida hotet innefattar en aktör som nyttjar cyber-, informations- 

och specialförbandsoperationer för att på så vis försvåra konfliktmiljön och förmågan att iden-

tifiera motståndaren och dess vilja.128 Detta avses bemötas genom en fortsatt utveckling av vissa 

förmågor inom försvarsmakten; däribland utvecklandet av cyberförmågan, specialförandsför-

mågan, samt informations- och inhämtningsförmågan.129 Utvecklingen inom informationssek-

torn förväntats även innefatta förmågan att kunna identifiera och hantera propaganda och in-

formationskampanjer, däribland inom politik och genom cyberoperationer, som syftar till att 

bland annat vilseleda. En förståelse för nyttjandet av proxy krigföring återfinns ej.  

 

4.1.4 Svensk Underrättelserapport 

Inom svensk försvarspolitisk underrättelse nämns hybridkrigföring inom ramen för gråzonen. 

Huvudsakligen identifierar MUST hybridkrigföring som en aktörs noggranna, synkroniserade 

nyttjande av olika medel och metoder, men att aktören själv kan eftersträva att förneka detta, 

vilket är karakteristiskt för hybridkrigföringens grundprincip. Avgörande medel och metoder 

                                                
124 Skjelland, et al. (2019) S. 16 
125 Det Kongelige Forsvarsdepartement (2018) S. 41-42 
126 Det Kongelige Forsvarsdepartement (2018) S. 41 
127 Skjelland, et al. (2019) S. 21 
128 Skjelland, et al. (2019) S. 17 
129 Det Kongelige Forsvarsdepartement (2018) S. 45 



GEIJER, Christopher 8 Maj 2019  
OP16-19 
1OP415 SA 
 

Sida 30 av 43 
 

inom hybridkrigföring och gråzonen bedöms av MUST vara cyberoperationer, informations- 

och påverkansoperationer, ekonomiska sanktioner och reguljär krigföring (konventionell krig-

föring). MUST menar att en fientlig aktör eftersträvar att uppträda i områden som kräver ett 

myndighetsöverskridande svar från svensk sida och således skapar friktioner. Vidare förstärker 

MUST i sin rapport den bedömning kring försvarspolitiska hot som inkluderats i MSD16, näm-

ligen att en aktör som uppträder inom gråzonen kan implementera specialoperationer och irre-

guljära metoder, krigföring genom ombud (proxy), propaganda, subversion, angrepp mot in-

frastruktur och terror, men även utnyttja beroende, assistans, sanktioner. 130 Inom ramen för 

cyberoperationer identifierar MUST cyberangrepp och cyberaktivism som metoder som nytt-

jas, något som kan syfta till att läcka information, spionera eller nyttjas som verktyg för att 

påverka infrastruktur eller ekonomi. MUST påpekar att cyberhotet kan utgöras av icke-statliga 

aktörer som verkar för stater eller på staters order (proxy).131 

 

4.1.5 Svensk Militärstrategisk Doktrin (gällande 2019) 

Att hantera aktörer som implementerar hybridkrigföring beskrivs i MSD16 som en av de avgö-

rande strategiska utmaningarna för totalförsvaret.132 Hybridkrigföringens grundprincip åter-

finns då hybrida hot ses som en blandning av bland annat statliga och icke-statliga aktörer som 

samarbetar för att öka strategiska möjligheter och handlingsrum.133 Medel och metoder som 

ingår i hybrida hot beskrivs som reguljära (konventionella) och irreguljära medel och metoder 

samt miliser, privata militära aktörer, kriminalitet, terrorism, modern teknik samt cyberoperat-

ioner av olika slag.134  I MSD16 beskrivs hur Försvarsmakten skall hantera ett brett spektrum 

av hot som inkluderar detta, men där identifieras ytterligare hot inom ramen för gråzonen som 

kan nyttjas av en aktör inom hybridkrigföring.  

 

Försvarsmakten skall kunna möta hot i gråzonen som försvårar för Försvarsmakten att urskilja 

vad en fientlig aktörs målsättning är. Inom ramen för detta så expanderas även de medel och 

metoder som en fientlig aktör kan implementera och innefattar krig genom ombud (proxy), 

sanktioner, angrepp på samhällsviktig infrastruktur, terror, subversion, propaganda, sabotage, 

specialoperationer och andra kränkningar.135 Cyberoperationer utgör sin egen del i doktrinen 

                                                
130 MUST (2019) S. 29 
131 MUST (2019) S. 33 
132 Försvarsmakten (2016) S. 53 
133 Försvarsmakten (2016) S. 36 
134 Försvarsmakten (2016) S. 36 
135 Försvarsmakten (2016) S. 35 
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där särskilda krav ställs för att möta sådana hot. Cyberoperationer som syftar till att angripa, 

spionera, bedriva informationskrigföring är något som Försvarsmakten skall kunna hantera.136  

 

4.1.6 Svensk Försvarspolitisk Inriktning (efter 2019) 

Inom ramen för svenskt försvarspolitisk framtidsinriktning identifieras utvecklingen av För-

svarsmaktens förmåga att med totalförsvaret kunna möta hybridkrigföring.137 Begreppet hy-

bridkrigföring ses dock som en synonym för icke-linjär krigföring som nyttjas flertalet gånger 

i beskrivningen av den framtida hotmiljön.138 Hybridkrigföringens grundprincip åskådliggörs 

genom att framtidens hotmiljö bedöms bestå av en aktörs nyttjande av olika påverkansmedel 

för att skapa förutsättningar för nyttjandet av konventionella krigförings-metoder och medel.139 

Vidare identifieras implementering av irreguljära krigföringsmetoder då man i den framtida 

hotmiljön identifierar nyttjande av bland annat specialförband och terrorism för att uppnå stra-

tegisk effekt.140  

 

Beträffande cyberkrigföring så beskrivs behovet av att utveckla förmågan att möta cyberhot. 

Cyberhot beskrivs som spionage, angrepp, informationskampanjer, att hämta information (även 

kallat dataexfiltration), att vilseleda eller att påverka infrastruktur.141 Vidare identifieras krig-

föring genom ombud (proxy) som ett hot som kommer prägla försvarspolitisk utveckling där 

bland annat cyberkrigföring genom statsunderstödda samt icke-statliga aktörer är en central 

faktor som Försvarsmakten måste kunna möta.142 Beträffande informationskrigföring identifie-

ras vilseledning och manipulation av information och media som framtida hot.143  Slutligen 

identifieras utnyttjandet av gråzonen för att uppnå strategiska målsättningar genom exempelvis 

ekonomiska medel men att även den juridiska aspekten av det som kallas gråzonsproblematik 

måste kunna hanteras.144  

 

                                                
136 Försvarsmakten (2016) S. 35-36, 57 
137 Försvarsdepartementet (2017) S. 8 
138 Försvarsmakten (2018) S. 3 
139 Försvarsmakten (2018) S. 29, 31 
140 Försvarsmakten (2018) S. 19, 23 
141 Försvarsdepartementet (2017) S. 117 
142 Försvarsdepartementet (2017) S. 62, 117 
143 Försvarsmakten (2018) S. 31 
144 Försvarsdepartementet (2017) S. 39, 65-69 
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4.2 Resultat 

Vid analys av det empiriska underlaget har ett flertal av de operationaliserade teoretiska indi-

katorerna identifierats. Genom att nyttja analysverktyget kan integrering av hybridkrigförings-

teori inom respektive nations försvarspolitiska inriktning åskådliggöras. Följande är resultatet 

från analysen, inledningsvis i form av besvarade analysverktyg för respektive nation, och där-

efter en jämförelse av dessa för att etablera huruvida en samfälld syn existerar.  

4.2.1 Norge 
Tabell 2. Hybridkrigföring i norsk försvarspolitisk inriktning 

Teori 
 

Empiri  
Återfinns indikator? (JA / NEJ / DELVIS) 

Hybridkrigförings-
komponent 

Indikator Underrättelserap-
port  

Försvarspolitisk 
Doktrin (gällande 

2019) 

Försvarspolitisk 
Inriktning  
(efter 2019) 

Hybridkrigföring 

Grundprincip 

 

En aktörs eftersträvan att synkroni-
serat och planerat blanda medel och 
metoder för att uppnå strategiska 
målsättningar.   

JA JA JA 

Konventionell 

 Krigföring 

 

En aktör nyttjar konventionella, stat-
liga krigföringsförband för att 
uppnå strategiska målsättningar ge-
nom applikation av reguljära medel 
och metoder. 

JA JA JA 

Irreguljär  

Krigföring 

 

En aktör kan nyttja irreguljär krigfö-
ring genom specialförband, krimina-
litet, terrorism eller uppror alterna-
tivt reguljära medel men irreguljära 
metoder som tillvägagångsätt inom 
en konflikt. 

JA JA JA 

Cyberkrigföring 

 

En aktör nyttjar cyberdomänen för 
spionage, cyberangrepp eller mani-
pulation för att uppnå strategiska 
målsättningar. 

JA JA JA 

Proxy 

 

En aktör kan genom sponsrande av 
icke-statliga alternativt andra poli-
tiska, religiösa eller kriminella or-
ganisationer undvika skuld och 
uppnå strategiska målsättningar. 

JA DELVIS JA 

Informationskrigföring 

och  

Propaganda 

 

En aktör nyttjar informationskrigfö-
ring och propaganda för att uppnå 
strategiska målsättningar genom att 
bland annat påverka allmän opinion 
eller förståelse. 
 

JA DELVIS NEJ 

Krigföring inom Grå-

zonen 

 

En aktör nyttjar gråzonen för att i ett 
oklart juridiskt läge, uppnå strate-
giska målsättningar genom juri-
diska, ekonomiska, politiska eller ir-
reguljära medel så som proxy styr-
kor. 

NEJ JA JA 
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4.2.2 Sverige 
Tabell 3. Hybridkrigföring i svensk försvarspolitisk inriktning 

Teori 
 

Empiri  
Återfinns indikator? (JA / NEJ / DELVIS) 

Hybridkrigförings-
komponent 

Indikator Underrättelserap-
port  

Försvarspolitisk 
Doktrin (gällande 

2019) 

Försvarspolitisk 
Inriktning  
(efter 2019) 

Hybridkrigföring 

Grundprincip 

 

En aktörs eftersträvan att synkroni-
serat och planerat blanda medel och 
metoder för att uppnå strategiska 
målsättningar.   

JA JA JA 

Konventionell 

 Krigföring 

 

En aktör nyttjar konventionella, stat-
liga krigföringsförband för att 
uppnå strategiska målsättningar ge-
nom applikation av reguljära medel 
och metoder. 

JA JA JA 

Irreguljär  

Krigföring 

 

En aktör kan nyttja irreguljär krigfö-
ring genom specialförband, krimina-
litet, terrorism eller uppror alterna-
tivt reguljära medel men irreguljära 
metoder som tillvägagångsätt inom 
en konflikt. 

JA JA JA 

Cyberkrigföring 

 

En aktör nyttjar cyberdomänen för 
spionage, cyberangrepp eller mani-
pulation för att uppnå strategiska 
målsättningar. 

JA JA JA 

Proxy 

 

En aktör kan genom sponsrande av 
icke-statliga alternativt andra poli-
tiska, religiösa eller kriminella or-
ganisationer undvika skuld och 
uppnå strategiska målsättningar. 

JA JA JA 

Informationskrigföring 

och  

Propaganda 

 

En aktör nyttjar informationskrigfö-
ring och propaganda för att uppnå 
strategiska målsättningar genom att 
bland annat påverka allmän opinion 
eller förståelse. 
 

JA JA JA 

Krigföring inom Grå-

zonen 

 

En aktör nyttjar gråzonen för att i ett 
oklart juridiskt läge, uppnå strate-
giska målsättningar genom juri-
diska, ekonomiska, politiska eller ir-
reguljära medel så som proxy styr-
kor. 

JA JA JA 

 

4.2.3 Jämförelse 

Vid en övergripande analys av resultatet från respektive analys av Sverige och Norges försvars-

politiska inriktning så bedöms en samstämmighet existera. Detta då respektive nation har inte-

grerat en förståelse för hybridkrigföringens grundprincip samt att samtliga indikatorer återfinns 

i någon form inom ramen för minst en av respektive nations försvarspolitiska dokument. Där 



GEIJER, Christopher 8 Maj 2019  
OP16-19 
1OP415 SA 
 

Sida 34 av 43 
 

nationerna särskiljer sig är den totala integreringen. I svensk försvarspolitisk inriktning åskåd-

liggörs en helhetlig integrering av samtliga indikatorer i samtliga dokument och är därför iden-

tifierad i både underrättelse, doktrin och framtidsplanering. Detta skiljer sig från norsk försvars-

politisk inriktning där informationskrigföring ej integrerats i framtidsplaneringen samt krigfö-

ring inom gråzonen ej återfinns i underrättelserapporten. Vidare skiljer sig Norge från Sverige 

i det att endast en delvis integrering av proxy samt informationskrigföring och propaganda åter-

finns i den gällande doktrinen.  
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5. Slutsats 
5.1 Besvarande av Forskningsfråga 

Efter en genomförd analys av svensk och norsk försvarspolitisk inriktning utifrån nutida hy-

bridkrigföringsteori så kan en slutsats nås beträffande identifiering och integrering av hybrid-

krigföring som dimensionerande hot. Genom att ha analyserat underrättelse, nuvarande doktrin 

och försvarspolitisk framtidsinriktning medelst det operationaliserade, teoretiska analysverkty-

get möjliggörs besvarande av den första delen av forskningsfrågan vilken lyder:  

 

Hur har gällande svensk och norsk försvarspolitisk inriktning identifierat och utformats för 

att möta hybrida hot utifrån nutida hybridkrigföringsteori? 

 

Norsk försvarspolitisk inriktning har identifierat och utformats för att möta hybrida hot genom 

en integrerad förståelse för de flesta delar av hybridkrigföring grundat i nutida hybridkrigfö-

ringsteori. I det empiriska underlaget utgjort av norska underrättelsetjänstens årsrapport, den 

norska militärstrategiska doktrinen samt dokument för framtidsinriktning av försvarsmakten så 

återfinns delar av det som utgör nutida hybridkrigföring och dess ingående komponenter. I re-

spektive dokument åskådliggörs en avsaknad eller bristande integrering av minst en av det in-

gående komponenterna som utgör hybridkrigföring som hot. Analys av dokumenten visar dock 

att där brister finns i en av de försvarspolitiska delarna så kompenseras detta för i ett av de andra 

dokumenten. Således så har norsk försvarspolitisk inriktning överlag identifierat och integrerat 

hybridkrigföring som dimensionerande hot genom att nutida hybridkrigföringsteori återfinns i 

sin helhet.  

 

Beträffande svensk försvarspolitisk inriktning så åskådliggörs i analysen en integrering av 

samtliga teoretiska indikatorer i samtliga dokument, något som visar på en helhetlig integrering 

av hybridkrigföringsteori ur det bakgrundsteoretiska perspektivet. Detta visar att hybridkrigfö-

ring som dimensionerande hot i enlighet med det teoretiska perspektivet har integrerats i under-

rättelserapport, gällande doktrin och framtidsinriktade styrningar. Det identifierade och inte-

grerade hot som återfinns i svensk försvarspolitisk inriktning utifrån analys medelst det operat-

ionaliserade teoretiska analysverktyget visar på en helhetlig integrering av nutida hybridkrig-

föringsteori som dimensionerande hot. 
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Norsk och svensk försvarspolitisk identifiering av hybridkrigföring som dimensionerande hot 

är således integrerade både i nutida underrättelserapport samt gällande militärstrategisk doktrin. 

Detta påvisar mer än en identifiering av hotet utan utgör även en del i de dokument som styr 

respektive nations försvarsmakt och vad dessa skall kunna möta. Det utgör således uppgifter 

som respektive försvarsmakt skall kunna lösa. Vidare har detta även integrerats i försvarspoli-

tisk framtidsplanering, vilket visar på att nationerna planerar för att möta denna typ av hot i 

framtiden, men att Norge, på grund av en mindre helhetlig integrering, har en lägre grad av 

integrering än Sverige. Denna identifiering och integrering av hybridkrigföring utifrån nutida 

hybridkrigföringsteori åskådliggörs genom att placera Sverige och Norge i Figur 2. Hur ar 

hybrida hot integrerats? och skapar förutsättningar för att besvara nästa del av forskningsfrå-

gan.  

 

 
Figur 2. Hur har hybrida hot integrerats? 
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Efter att enskild analys har genomförts av respektive nations försvarspolitiska inriktning och 

den första delen av forskningsfrågan besvarats så leder det till besvarande av den andra delen 

utifrån den genomförda jämförelsen av de resultat som har erhållits. Följande fråga kan således 

besvaras:  

 

SVERIGE 

NORGE 
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Finns en samfälld syn som en förutsättning för ett försvarssamarbete? 

 

I huvudsak identifieras en samfälld syn mellan Norge och Sverige vad gäller identifiering och 

integrering av hybridkrigföring som dimensionerande hot på försvarsmaktsnivå grundat i nu-

tida hybridkrigföringsteori. Analys av båda nationernas försvarspolitiska inriktning visar att 

samtliga sju grundläggande faktorer inom hybridkrigföring; grundprincipen om kombinerat 

nyttjande av medel och metoder, konventionell krigföring, irreguljär krigföring, cyberkrigfö-

ring, proxy, informationskrigföring och propaganda samt krigföring inom gråzonen återfinns i 

åtminstone delar av det underliggande materialet.  

 

Där det två nationernas syn skiljer sig är i själva integreringen. Då vissa faktorer inom hybrid-

krigföringsteori saknas inom norsk försvarspolitisk inriktning så kan det sägas att synen inte är 

helt samfälld. Till trots för dessa diskrepanser så visar dock, som ovan sagt, båda nationerna att 

en förståelse för hybridkrigföring utifrån nutida hybridkrigföringsteori är överlag integrerad. 

En samfälld syn finns således då båda nationerna identifierar en aktör som implementerar ett 

kombinerat och synkroniserat nyttjande av olika medel och metoder för att uppnå strategiska 

målsättningar som ett dimensionerande hot. De har även i respektive nations doktrin samt fram-

tidsinriktning integrerat uppfattningen att dessa säkerhetspolitiska utmaningar utgör huvudsak-

liga hot som respektive nations försvarsmakter måste kunna hantera.  

 

Således är svaret på frågan JA, en samfälld syn existerar mellan Norge och Sverige beträffande 

hybridkrigföring som dimensionerande hot utifrån nutida hybridkrigföringsteori och som en 

förutsättning för ett försvarssamarbete.  

 
5.2 Diskussion  

Syftet med denna uppsats har varit att utforska huruvida gällande svensk och norsk försvarspo-

litisk inriktning har identifierat och anpassats för att möta hybrida hot som en förutsättning för 

ett försvarssamarbete. Detta har gjorts genom att analysera nationernas försvarspolitiska under-

rättelserapporter, militärstrategiska doktriner samt försvarspolitiska framtidsinriktningar med 

hjälp av nutida hybridkrigföringsteori. Resultatet visar att svensk försvarspolitisk inriktning har 

integrerat en helhetlig förståelse för hybrida hot samt att norsk försvarspolitisk inriktning i hu-

vudsak har gjort detsamma. Detta visar på en huvudsakligt samfälld syn, något som är en för-

utsättning för ett försvarssamarbete.  
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NORDEFCO beskriver i sina stadgar att en förutsättning för att uppnå synergieffekter inom 

försvarspolitiska samarbeten är att gemensamt utveckla strategier, vilket syftar till att gemen-

samt möta försvarspolitiska hot.145 I denna studie har det identifierats att både Sverige och 

Norge har identifierat hybrida hot som dimensionerande hot samt integrerat en förståelse för 

detta inte endast i underrättelse, utan även i doktriner och försvarspolitisk framtidsinriktning. 

Detta innebär att det första steget för att möjliggöra ett försvarssamarbete, nämligen identifie-

ring av ett gemensamt dimensionerande hot, existerar.  

 

Beträffande synergieffekter så kan dessa bygga på en identisk integrering av en samfälld syn, 

men detta kan även uppstå då nationer kompletterar varandra inom ramen för försvarssamar-

beten. I denna studie har en överlag samfälld syn påvisats, men att Norge, utifrån nutida hy-

bridkrigföringsteori, inte har identifierat och integrerat hybridkrigföring i sin helhet som di-

mensionerande hot i samtliga av sina dokument. På samma sätt som att synergieffekter uppstår 

då vissa försvarspolitiska dokument bidrar med att kompensera för brister i andra, så kan även 

detta uppstå inom försvarssamarbeten. Där mindre brister i identifieringen och integreringen 

har identifierats så kan synergieffekter uppstå genom försvarssamarbeten. Inom ramen för det 

norsk-svenska samarbetet så kan respektive nation bidra till synergi i samarbetet genom att 

bidra med eventuell integrering där en annan saknar integrering av en faktor . Eventuellt bris-

tande integrering i norsk försvarspolitisk inriktning kan potentiellt påverkas av det norska med-

lemskapet i NATO, något som i denna studie har avgränsats.    

 

I denna studien har det valda svenska och norska materialet analyserats genom nyttjande av 

nutida hybridkrigföringsteori medelst en kvalitativ textanalys som gjorts av samtliga dokument 

med hjälp av ett operationaliserat teoretiskt analysverktyg. Genom att nyttja nutida hybridkrig-

föringsteori har en förståelse för empirins relevans och hållbarhet i dagens säkerhetspolitiska 

läge kunnat utrönas. För att öka förståelsen för försvarspolitisk integrering så har det empiriska 

underlaget utgjorts av nationernas underrättelse, doktrin och framtidsinriktning, vilket är något 

som har bidragit till att visa huruvida en tydlig röd tråd finns i respektive nations försvarspoli-

tiska utveckling.  

 

                                                
145 NORDEFCO (2019) 
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MSD16 och den norska Fellesoperative Doktrine utgör dagens huvudsakliga styrdokument för 

respektive nations försvarsmakt, men de är ett flertal år gamla. Nyttjandet av nutida hybridkrig-

föringsteori har kunnat visa att båda dokumenten inte kräver någon omfattande revidering vad 

gäller integrering och identifiering av hybrida hot som dimensionerande hot. Däremot visar den 

norska doktrinen några mindre brister, men genom analys av norsk framtidsinriktning så kan 

där visas att hotet har identifierats och att försvarspolitisk planering omhändertar det som briser 

i doktrinen.  

 

Vidare har det även kunnat visas att viss korrelation föreligger mellan försvarspolitisk forskning 

och försvarspolitisk inriktning. Genom att ha nyttjat nutida hybridkrigföringsteori styrkt av 

flera perspektiv så har inte endast en ökad begreppsvaliditet eftersträvats utan även ett teoretiskt 

ramverk som är representativt för en aktuell förståelse om hybridkrigföring som dimension-

erande hot.146 Nationerna visar, tror de försvarspolitiska dokumentens ålder, en tydlig koppling 

till den existerande teoretiska uppfattningen om hybridkrigföring som fenomen. Då Sverige i 

större uträckning har integrerat en mer allomfattande förståelse för hybridkrigföring så kan där 

potentiellt finnas en god korrelation mellan försvarspolitisk forskning och försvarspolitisk in-

riktning gällande hybridkrigföring. Detta är överlag det samma vad gäller kopplingen mellan 

norsk försvarspolitisk inriktning och försvarspolitisk inriktning.   

 

Inom ramen för krigsvetenskapen, och i synnerhet den ständigt utvecklande officersprofess-

ionen, så har denna studie syftat till att kritiskt granska både de försvarspolitiska styrningar som 

ligger till grund för Försvarsmaktens verksamhet, men även att granska förutsättningar för för-

svarssamarbeten. Detta skapar i sin tur en djupare och mer grundad förståelse för kopplingen 

mellan försvarspolitisk forskning och försvarspolitisk utveckling där hybridkrigföring idag ut-

gör ett fundamentalt dimensionerande hot. Studien har syftat till att visa att genom analys och 

förståelse för huruvida en samfälld syn på det dimensionerande hotet finns inom försvarssam-

arbeten, så skapas gynnsamma förutsättningar för ett fortsatt samarbete mellan länder så som 

Sverige och Norge. Detta kan i sin tur leda till både en djupare förståelse för hybridkrigföring 

och hybridkrigföringsteori generellt, men även bidra till en fördjupad förståelse för vilka förut-

sättningar som finns för de synergieffekter som nämns i NORDEFCO:s stadgar beträffande det 

norsk-svenska försvarssamarbetet.  

 

                                                
146 (Esaiasson, et al., 2017) S. 64 
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5.3 Framtida Forskning 

Denna studie har visat både brister och styrkor i norsk och svensk försvarspolitisk inriktning 

beträffande identifiering och integrering av en samfälld syn på hybridkrigföring som dimens-

ionerande hot utifrån nutida hybridkrigföringsteori. Detta har inte endast gett en inblick i hy-

bridkrigföringsteori samt norsk och svensk försvarspolitisk inriktning, utan även lett till ett fler-

tal frågor som förslag till fortsatt och framtida forskning.  

 

Inledningsvis kan vidare forskning inom det svensk-norska försvarssamarbetet skapa ytterli-

gare förutsättningar för synergieffekter.  Det är därför relevant att framtida forskning vidare 

studerar vilka förutsättningar som finns för detta inom respektive nations försvarspolitiska in-

riktningar. Då hybridkrigföring inte endast är ett hot mot försvarsmakter utan samhället som 

helhet, kan det därför vara av intresse att utforska vilka förutsättningar som finns för ett samar-

bete inte endast på försvarsmaktsnivå utan även på en säkerhetspolitisk totalförsvarsnivå. Detta 

kan vidare belysa förutsättningar, eller brister, i det samarbete som i denna studie har visats 

utgöras av en samfälld syn mellan Norge och Sverige beträffande hybridkrigföring som di-

mensionerande hot. Eftersom Norge är ett NATO-medlemsland så kan även detta utgöra un-

derlag för framtida forskning. Framtida studier kan fokusera på den doktrinära påverkan från 

NATO inom medlemsländer alternativt huruvida att vara ett medlemsland i ett flertal försvars-

samarbeten så som Norge, som är ett NATO och NORDEFCO-medlemsland, påverkar den 

samfällda synen på hybridkrigföring som dimensionerande hot.  

 

Vidare utgör även fortsatt forskning inom hybridkrigföring och hybridkrigföringsteori ett för-

slag för framtida studier. Utöver behovet av att etablera en samfälld och enhällig definition av 

hybridkrigföring så kan hybridkrigföringens geopolitiska relevans utgöra ett fundament för 

framtida forskning. Hot kan grundas i olika geopolitiska förutsättningar, vilket gör det centralt 

att utforska huruvida hybridkrigföringsteori verkligen är representativt för ett globalt fenomen 

alternativt om olika geopolitiska förutsättningar påverkar teorin. Det är således viktigt att iden-

tifiera huruvida hybridkrigföringsteori är global alternativt endast relevant för vissa geopoli-

tiska områden. Detta kan i sin tur vidare skapa premisser för att pröva huruvida förutsättningar 

finns för synergieffekter inom ramen för det svensk-norska försvarssamarbetet baserat på en 

samfälld syn på hybridkrigföring som dimensionerande hot.  
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