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ABSTRACT: 

There are frequent reports of cyber intrusions in everyday media. Attacks in the cyber domain have 

become commonplace and even USA with the world’s largest military falls short in deterring all 

hostile actors from conducting actions such as espionage and theft in the cyber domain.  

 

Considering the hardship of a superpower like the USA of deterring hostile action in the cyber  

domain, the question arose of how a small state such as Sweden aspire to solve this problem. The 

aim of this thesis was to describe Swedish strategy by using an analytical framework based upon 

N.J. Ryan’s theory of successful cyber deterrence.  

 

The results show that only deterrence by association can be clearly identified within current Swedish 

strategy. The current action plan for information and cyber security does not contain processes that 

changes this fact. Försvarsberedningens rapport om motståndskraft expresses that norms exist for 

the cyber domain and work continues to develop them further. This entails that the components of 

deterrence by norms and taboos is part of Swedish strategy, although not clearly expressed in the 

current version. To deter by punishment or denial, actions are needed to provide credibility. There 

are no clear threats of retaliation in the strategy, nor is it clearly expressed what capabilities Sweden 

possesses to act defensively or offensively within the cyber domain. 
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1. Inledning  

1.1 Problemformulering 

 

Enligt Militärstrategisk doktrin – MSD 16 (MSD 16) syftar det militära maktmedlet i samver-

kan med övriga maktmedel primärt till att verka krigsavhållande, det vill säga att skapa trös-

keleffekt.1 I en värld allt mer dominerad av cyber, där attacker kan vara svåra att upptäcka och 

definiera blir upprätthållandet av en tröskeleffekt allt mer problematisk.  

 

USA har världens största och mest teknologiskt avancerade försvar, trots detta har de inte på 

ett effektivt sätt lyckats med att avskräcka motståndare från cyberangrepp. Under 2016 utsat-

tes både det republikanska och demokratiska partiet för intrång i cyberdomänen. Dessa in-

trång genomfördes i syfte att tillskansa sig mejlkonversationer vilka i ett senare skede använ-

des för att skada Hillary Clintons valkampanj.2 Individer med kopplingar högt upp i den ryska 

ledningen försåg WikiLeaks med tusentals stulna mejl vars syfte enligt underrättelsepersonal 

på CIA var att stärka en kandidat framför den andra.3 Händelser som således kan ha varit en 

bidragande faktor till att Donald Trump gick vinnande ur valet. Även Sverige utsätts kontinu-

erligt för cyberattacker av olika slag, Försvarets radioanstalt (FRA) skriver i sin årsrapport för 

2018 att ett stort antal angrepp genomförts där säkerhetssystem kringgåtts i syfte att tillskansa 

sig information. FRA menar att inkräktarna troligen också lyckats med sina försök.4 Det van-

ligaste tillvägagångssättet är att skadlig kod skickas via mejl till anställda eller deras anhö-

riga.5 Det största hotet kommer från statliga aktörer vilkas attacker syftar till att kartlägga 

totalförsvaret, vårt samhälles sårbarheter eller Sveriges utrikespolitik.6 I Mars 2019 släppte 

FOI en promemoria om Kinas industriella cyberspionage där cyberangrepp mot framförallt de 

stora ekonomierna uppmärksammas men även angrepp mot svenska företag. Sverige har be-

skrivits som ett land med bristfälligt cyberförsvar vilket tillsammans med våra världsledande 

                                                 
1 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin – MSD 16. Stockholm, 2016 s.5 
2 Gayle, Damien. CIA concludes Russia interfered to help Trump win election, say reports. The Guardian. 2016-12-10 

https://www.theguardian.com/us-news/2016/dec/10/cia-concludes-russia-interfered-to-help-trump-win-election-report (Häm-

tad 2019-03-17) 

3 Ibid. 
4 FRA Årsrapport 2018 s.17 
5 Ibid s.17 
6 Ibid s.17 
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företag inom telekommunikation och försvarsindustri gör Sverige till ett attraktivt land att be-

driva cyberspionage mot.7 Kina har visat ett stort intresse för halvledarkomponenter som ex-

empelvis datorchip då Kinas egen förmåga till att utveckla dessa komponenter är otillräcklig. 

Tre svenska företag som utvecklar denna typ av komponenter ägs sedan några år tillbaka av 

kinesiska företag med koppling till försvarsindustrin. Det bedöms därav som troligt att kine-

siska aktörer även försökt inhämta information om sådan teknologi via cyberspionage.8 

 

Det faktum att cyberangrepp sker kontinuerligt, samtidigt som vår försvarsmakts syfte är att 

skapa tröskeleffekt väcker frågor kring hur en mindre stat som Sverige kan uppnå en tröske-

leffekt i cyberdomänen. Inom forskningen skrivs mycket om begreppet ”deterrence” vilket 

enligt US Department of Defense innebär: ”The prevention of action by the existence of a 

credible threat of unacceptable counteraction and/or belief that the cost of action outweighs 

the perceived benefits.”9 Det finns i nuläget ingen självklar lösning på hur en stat framgångs-

rikt ska avskräcka från attacker i cyberdomänen, det finns däremot många olika förslag på 

lösningar. 

1.2 Tidigare forskning 

 

Forskning kring cyberavskräckning är högaktuellt och mängder av artiklar har publicerats de 

senaste åren. För att förstå dessa i grunden krävs det dock att äldre forskning konsumeras. 

Detta för att en stor del av forskningen kring cyberavskräckning baseras på den avskräck-

ningsstrategi som utvecklades under kalla kriget. Det gör att de klassiska verken om avskräck-

ning, och mer specifikt kärnvapenavskräckning är av vikt för denna studie. 

 

Hot om krig har alltid varit ett instrument för diplomati, ett sätt för stater att avskräcka andra 

stater från att genomföra handlingar utanför det egna intresset. Ofta var hotet latent och be-

stod i att andra visste om vilken styrka en stat besatt, och att en provokation mot staten resul-

terade i kraftig vedergällning.10 Under kalla krigets början var den amerikanska opinionen 

emot ett förebyggande krig mot Sovjetunionen.11 Ett förebyggande krig som skulle kunnat 

hindra den situation med ett ständigt kärnvapenhot som de kom att hamna i, detta innebar att 

                                                 
7 Englund, Johan. Kinas industriella cyberspionage. FOI Memo 6698. 2019 s.14 
8 Ibid s.16 
9 US Department of Defense, Joint Publication 3-0, Joint Operations 2017 s.GL-8 
10

 Brodie, Bernard, Strategy in the missile age., Princeton University Press, Princeton, N.J., 1959 s.271f 
11 Ibid s.392 
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en strategi baserad på avskräckning var nödvändig.12 Under denna tid fanns det ingen tydlig 

bild av hur en stat skulle agera för att avskräcka en motståndare, fördelen av att vara den som 

attackerar först var så stor att båda sidor förväntades ha incentiv att ta det första steget.13 Det 

finns enligt Brodie tre principer en avskräckningsstrategi måste följa. Inledningsvis måste 

motståndarens fördel av att attackera först minskas. Det görs främst genom att säkerställa att 

egna styrkor för vedergällning har tillräckligt skydd för att överleva en eventuell överrask-

ningsattack.14 Brodie menar att skyddet av vedergällningsstyrkorna är det absolut viktigaste 

för att åstadkomma avskräckning och att detta skydd bör prioriteras i budgeten, han ger däref-

ter förslag på hur detta skydd kan åstadkommas.15 Den andra principen innebär att styrkor 

med förmågan att hantera mindre begränsade konflikter behöver skapas.16 Utan denna för-

måga kan ett dilemma uppstå där staten väljer att förlora en mindre konflikt på grund av en 

ovilja att nyttja övervåld och eskalera konflikten genom nyttjandet av kärnvapen.17 Den tredje 

principen innebär att staten på allvar måste se på möjligheten till att ett totalt krig kan bryta ut, 

och därför vidta åtgärder för att kunna skydda sin befolkning.18 

 

Brodies bok kom att influera amerikansk strategi. Avskräckning blev en nyckelkomponent i 

strategin och den utvecklades och förfinades under 1960-talet.19 Trots dess frekventa använd-

ning saknades ett teoretiskt ramverk för avskräckning inom ämnet internationella relationer.20 

Schelling gör i sitt verk The strategy of conflict ett försök till att skapa en teori kring av-

skräckning vilken baseras på spelteori. Spelteori innebär i grunden att det beslut som fattas av 

en part beror på hur de tror att motparten kommer att agera, detta kan resultera i att en part 

väljer att agera efter hur de tror att motparten tror att de själva kommer att agera, vilket hos en 

rationell tänkare innebär att de väljer det alternativ som innebär minst risk.21 Schellings teori 

skapas som en utveckling av spelteori där hot, tvång samt förmågan att kommunicera eller att 

                                                 
12 Brodie, 1959. s.392 
13 Ibid s.393 
14 Ibid s.394 
15 Ibid s.395f 
16 Ibid s.396 
17 Ibid s.396 
18 Ibid s.397 
19

 Schelling, Thomas C., The strategy of conflict, Oxford University Press, London, 1963 s.6 
20 Ibid s.10 
21 Ibid s.9f 
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helt bryta kommunikationen tas i beaktning.22Att avskräcka förklaras som förmågan att ha in-

flytande på en motparts beslut genom att påverka dennes förväntningar om hur vi kommer att 

agera. Det kräver att motparten får bevis på att vårt agerande bestäms av dennes agerande.23 

Schelling drar parallellen till relationen mellan en förälder och dess barn under uppfostran. 

För att avskräckningen ska vara effektiv krävs det att barnet är rationellt och har god självdi-

sciplin, att hotet förstås när det uttalas, att det uppfattas genom eventuellt brus och att föräl-

dern är fast bestämd om att hotet kommer att slutföras, men också en övertygelse hos den ho-

tade parten att så är fallet.24 Inom internationella relationer menar Schelling att stabilitet san-

nolikt kan uppnås genom att båda stater har förmågan att utplåna det andra. Men också att de 

har nog bra skydd för sina egna skjutande enheter så att en överraskningsattack mot den ena 

staten alltid kommer att rendera motåtgärder mot den andra.25 En lärdom som drogs under 

början av 60-talet var att avskräckning kräver kredibilitet, det krävs resurser och förutsätt-

ningar för att kunna leverera enligt de förestående hoten.26  

 

I nutida konflikter har ytterligare komplexa faktorer gjort att en debatt väckts kring hur av-

skräckning i cyberdomänen ska gå till. I artikeln Retaliatory Deterrence in Cyberspace argu-

menterar Sterner för att de äldre teorierna kring kärnvapenavskräckning inte är applicerbara 

på cyber.27 Detta menar han beror på att kärnvapenteorierna förutsätter ett förhållande mellan 

olika stater med relativt likvärdig makt genom deras innehav av kärnvapen.28 Sterner menar 

också att inga av de egenskaper som gjorde strategisk kärnvapenavskräckning framgångsrik 

går att återfinna inom cyber. Dels är den stora mängden aktörer med förmågan till cyber-

krigföring i jämförelse med kärnvapenstater enorm. Dessutom hävdar han att mängden aktö-

rer inom cyber ständigt växer, utvecklas och förändras. Detta beror delvis på att endast stats-

makter hade förmågan att utveckla kärnvapenkapacitet medan cyber är mycket mer lättill-

gängligt.29 Sterner genomför en induktiv studie där inledningsvis sårbarheter inom cybersfä-

ren analyseras för att därefter studera alternativa lösningar för avskräckning. Slutligen föreslås 

en ny modell för cyberavskräckning där fokus ligger på att forma konflikter till egen fördel 

                                                 
22 Schelling, 1963. s.84 
23 Ibid s.13 
24 Ibid s.11 
25 Ibid. s.233f 
26 Ibid s.6 
27 Sterner, E. Retaliatory deterrence in cyberspace. Strategic Studies Quarterly, 5(1), 2011, s.65 
28 Ibid s.65 
29 Ibid s.66 
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snarare än att förhindra dem helt och hållet.30 Modellen baseras på en analys av israelisk av-

skräckning där syftet var att stoppa palestinska attacker in mot landet. Sterner vill förklara hur 

cyberavskräckning skall effektiviseras. Det görs genom att undersöka ett lands avskräcknings-

strategi utanför cyberdomänen vilket gör att validiteten kan ifrågasättas. Det analyserade ex-

emplet är ett fall av avskräckning. Det framgår ingen evidens för att det analyserade exemplet 

av avskräckning är bättre lämpat för att förklara avskräckning inom cyberdomänen än kärnva-

penteorierna. 

 

Likt Sterner argumenterar Chen i sin artikel Cyber Deterrence by Engagement and Surprise 

för att konventionell avskräckningsstrategi i form av bestridande och bestraffning inte är ap-

plicerbart på cyberdomänen.31 Han föreslår en alternativ modell baserad på strid och över-

raskning, denna modell skapas genom en analys av karaktäristika för cyberdomänen och inne-

bär enligt Chen ett antal tydliga fördelar mot övriga avskräckningsmodeller.32 Med denna mo-

dell menar Chen att artificiell intelligens (AI) och maskinlärning skall nyttjas för att förbättra 

hanteringen av cyberattacker av olika slag.33 Genom att AI upptäcker intrång och på olika sätt 

gör inkräktaren varse om dess upptäckt kan attacker avvärjas och en utredning påbörjas.34 Uti-

från detta kan beslut fattas om vidare vedergällning beroende på attackens art.35 Det Chen hu-

vudsakligen förespråkar är nyttjandet av ny teknologi för att fortsatt vara steget före motstån-

daren, genom maskininlärning kommer ständigt det egna försvaret att förbättras. Den stora 

skillnaden mot övriga strategier är att den avskräckning Chen föreslår inte genomförs som ett 

stående hot om vedergällning då ett steg tas över tröskeln. Det finns istället ett system som 

autonomt och slumpmässigt kan agera mot intrång. De argument som används i artikeln förut-

sätter en tro på teknologins suveränitet. Användning av AI och maskininlärning innebär enligt 

Chen ett övertag. Chens argument är bärande på det sätt möjligheterna presenteras, huruvida 

den föreslagna modellen fungerar i praktiken saknas det evidens för.  

 

                                                 
30 Sterner, 2011. s.70 
31 Chen, J. Cyber deterrence by engagement and surprise. Prism : A Journal of the Center for Complex Operations, 7(2), 

2017 s.101 
32 Ibid s.106 
33 Ibid s.104 
34 Ibid s.104 
35 Ibid s.104 
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Till skillnad från övriga anser David J. Lonsdale att kalla krigets avskräckningsstrategi är ap-

plicerbar på cyberdomänen, om än med små förändringar. Lonsdale drar paralleller till kärn-

vapenkrigföring och det sätt stater avskräcktes från nyttjandet av och framställande av kärnva-

pen. Han menar att för att avskräcka motståndare från cyberangrepp krävs liknande avskräck-

ande åtgärder mot cyberhot, det vill säga hot om vedergällning av olika slag.36 Genom en ana-

lys av teorier kring framgångsrik avskräckning under kalla kriget skapas en modell med krite-

rier att uppfylla för framgångsrik cyberavskräckning. Dessa kriterier är tagna från forskning 

kring kärnvapenavskräckning och anpassade för att bättre förklara cyberdomänen. Lonsdale 

drar slutsatsen att krigföring är nödvändigt för effektiv cyberavskräckning.37 Cyberavskräck-

ningen bör genomföras med ett flertal trösklar där vedergällningen blir hårdare ju större 

övertramp som begås. Från att endast försvara sig mot cyberangreppet i cyberdomänen, till 

sanktioner, för att slutligen övergå till väpnat angrepp.38 Studien är skriven ur ett storstatsper-

spektiv, det vill säga att analysen är gjord utifrån i detta fall ett amerikanskt perspektiv vilket 

förutsätter en viss makt och de möjligheter det för med sig. Detta gör att generaliserbarheten 

av resultatet till små stater så som Sverige begränsas. Huruvida Lonsdale’s studie redovisar 

ett resultat som i praktiken är det effektivaste instrumentet för cyberavskräckning finns det 

inget svar på. Ett av de kriterier som presenteras är trovärdighet, trovärdighet kring att ett steg 

över tröskeln resulterar i det som påstås. De hot om vedergällning som ger resultat kan vara 

svåra att effektuera för annat än stormakter vilket innebär ett problem för mindre stater. 

 

I artikeln A Cyberwar of Ideas? Deterrence and Norms in Cyberspace studerar Tim Stevens 

amerikanska försök till utveckling av ett strategiskt instrument för cyberavskräckning. Ste-

vens hävdar att en grund har lagts för cyberavskräckningsteori efter ”cyberkrigen” i Estland 

2007 och Georgien 2008, men att detta inte lett till något konkret inom politiken eller strate-

gin.39 Stevens menar att USA har lagt ett stort fokus på att bygga upp normer kring användan-

det av cyberkrigföring, normer som innebär ett tabu utav användandet av cyber offensivt likt 

tabun kring kärnvapen.40 Dessa normer ska på så sätt fungera som en del av cyberavskräck-

                                                 
36 Lonsdale, D.J. Warfighting for Cyber Deterrence: a Strategic and Moral Imperative Philosophy & Technology 2018 s.410 
37 Ibid s.426 
38 Ibid s.426 
39 Stevens, Tim. A Cyberwar of Ideas? Deterrence and Norms in Cyberspace. Contemporary Security Policy, Vol.33, No.1 

2012, s.148 
40 Ibid s.149 
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ningen, att ta till cyberkrigföring ska ses som att kliva över en hög tröskel. I studien analyse-

ras statliga dokument kopplade till cyber och främst cyberavskräckningsstrategi. Utifrån 

denna analys drar Stevens slutsatsen att internationella samarbeten och överenskommelser 

inte kommer att betyda mycket för att avskräcka en kapabel aktör från att agera i cyberdomä-

nen.41 Mycket av arbetet med samarbeten är till synes av ytlig karaktär för att upprätthålla sitt 

anseende internationellt, snarare än en tro på deras effektivitet.42 Studien resulterar i fler nya 

frågor än den levererar svar, författaren uppfattar detta och konstaterar att flera studier behövs 

inom området. 

 

Gazmend Huskaj och Esmiralda Moradian studerar Sveriges cyberpolitik i artikeln Cyber De-

terrence: An Illustration of Implementation. Studien genomförs som en fallstudie av det 

svenska valsystemet. Genom intervjuer med experter inom teknologi respektive politik, samt 

analys av olika dokument identifieras svensk förmåga till cyberavskräckning. Som grund till 

studien används Dahls avskräckningskomponenter från 1957, vidareutvecklade av Snyder 

1961, Goodman 2010 och Libicki 2016. Studien resulterar i sex slutsatser: 1. Sverige saknar en 

avskräckningsstrategi 2. Det finns ingen doktrin eller något beslutsstöd för att vedergälla en 

motståndares angrepp. 3. Försvarsmakten har inget mandat att vedergälla när svensk suveränitet 

i cyberdomänen hotas. 4. Inga normer eller förordningar finns kring hämndaktioner. 5. Det 

saknas tydlig ledning kring användandet av offensiva förmågor i cyberdomänen. 6. Det saknas 

trovärdighet kring ståndpunkten angående cyberavskräckning och vad Sverige är berett att offra 

för att skydda sitt valsystem. Utifrån detta presenteras sedan förslag på hur svensk cyberpolitik 

bör utvecklas.43  

 

Sammanfattning av forskningsläget 

 

Hur framgångsrik avskräckning i cyberdomänen ska genomföras råder ingen enad uppfattning 

kring. Majoriteten av genomförd forskning behandlar fenomenet utifrån ett amerikanskt per-

spektiv, det är inte nödvändigtvis så att det innebär att avskräckningsstrategin skiljer sig mel-

lan en stor stat och en mindre stat. Det finns dock ingen forskning på huruvida en mindre stat 

behöver anpassa sin strategi för att uppnå samma resultat. Det är också svårt att säga huruvida 

                                                 
41 Stevens, 2012. s.166 
42 Ibid s.166 
43 Huskaj, Gazmend, Moradian, Esmiralda. Cyber Deterrence: An Illustration of Implementation. Proceedings of the 13th 

International Conference on Cyber Warfare and Security ICCWS 2018 s.304ff 
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en avskräckningsstrategi har varit framgångsrik, det enkla vore att säga att om inga cyberat-

tacker mot det egna landet genomförts har avskräckningen lyckats. Det går dock inte att svara 

på om det är så att mängden attacker hade varit betydligt större om nuvarande strategi inte an-

vändes.  

1.3 Syfte och Frågeställning 

 

Under 2016 genomfördes workshopen Landscaping Strategic Cyber Deterrence på Oxford 

Internet Institute. Under workshopen fick forskare möjligheten att presentera sina studier på 

cyberavskräckningsområdet och sammantaget presenterades fem olika mekanismer för cyber-

avskräckning. Avskräckning genom bestraffning, avskräckning genom bestridande, avskräck-

ning genom normer och tabun, avskräckning genom association samt avskräckning genom 

ömsesidigt beroende.44 Under denna workshop deltog N.J. Ryan som identifierade att dessa 

olika mekanismer inte enskilt leder till effektiv cyberavskräckning. Ryan sammanfattar och 

drar egna slutsatser utifrån det som presenterades på workshopen i artikeln Five kinds of Cy-

ber deterrence. Ryan menar att ett effektivt instrument för cyberavskräckning kan uppnås ge-

nom att kombinera dessa fem mekanismer då de sammantaget blir mer än summan av sina de-

lar.45 

 

1.3.1 Syfte 
 

I denna studie ska svensk strategi för cybersäkerhet analyseras i syfte att utröna om och i så 

fall hur vi genomför de typer av avskräckning som enligt N.J. Ryan skapar ett effektivt instru-

ment för cyberavskräckning. Huskaj och Moradian hävdar att Sverige saknar en strategi för 

cyberavskräckning, Sverige har sedan 2017 en nationell strategi för informations- och cyber-

säkerhet där komponenter av avskräckning ingår även om strategin i sig inte är en cyberav-

skräckningsstrategi.  I denna studie kommer förutom rådande nationell strategi också nuva-

rande handlingsplan för informations- och cybersäkerhet samt Försvarsberedningens rapport 

om motståndskraft att analyseras. Detta kan inomvetenskapligt vara en del i att visa på om, 

och i så fall hur en mindre stat skiljer sig från stora stater vad gäller cyberavskräckning. Det 

kan också på sikt vara en del i att förklara vilken effekt vissa avskräckningsmekanismer har 

                                                 
44 Egen översättning: Deterrence by Punishment, Deterrence by Denial, Deterrence by Norms and Taboos, Deterrence by 

Association, Deterrence by Entanglement 
45 Ryan, N.J. Five Kinds of Cyber Deterrence Philosophy & Technology Vol.31, Issue 3, 2018 s.331f 
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för en mindre stat. Utomvetenskapligt kan studien bidra till att uppmärksamma svensk för-

måga i cyberdomänen samt påvisa eventuella brister i förmågan att avskräcka fientliga cyber-

angrepp.  

 

Genom att analysera svensk strategi med hjälp av ett teoretiskt ramverk bestående av olika 

mekanismer för cyberavskräckning ska studien svara på vilka cyberavskräckningsmekanismer 

som går att återfinna i svensk strategi. Resultatet av denna studie kan påvisa vad som behöver 

utvecklas i strategin enligt Ryan för att framgångsrikt avskräcka en motståndare. Den kan 

också i framtiden användas för att analysera effektiviteten av en viss strategi, eller delar av en 

strategi. 

1.3.2 Frågeställning 
 

Innehåller svensk strategi de cyberavskräckningsmekanismer som enligt Ryan leder till fram-

gångsrik cyberavskräckning? 

 

Undersökningen genomförs som en analys av Nationell strategi för informations- och cyber-

säkerhet, Nationell handlingsplan för informations- och cybersäkerhet, Militärstrategisk dokt-

rin – MSD 16 samt Försvarsberedningens rapport om motståndskraft. 

1.4 Avgränsningar 

 

Undersökningen kommer att avgränsas till att studera de statliga dokument vilka reglerar den 

del av svensk strategi som innefattar informations- och cybersäkerhet, den nuvarande hand-

lingsplanen på området och Försvarsberedningens rapport om motståndskraft. Detta gör att 

delar av de faktorer som påverkar en stats förmåga till avskräckning kommer att uteslutas. 

Avskräckning genom ömsesidigt beroende kommer att uteslutas ur analysen. Detta för att av-

skräckning genom ömsesidigt beroende kräver att Sverige har en relation med en annan stat 

som i sig verkar avskräckande på grund av den andra statens beroende av Sverige. Exempel-

vis skulle en norsk cyberattack syftande till att helt stoppa verksamheten i Göteborgs hamn 

vara osannolik på grund av deras eget behov av dess verksamhet. Denna typ av relationer 

uppmärksammas inte genom att studera svensk nationell strategi för informations- och cyber-

säkerhet.46 Detta innebär att studien inte levererar en helhetsbild av svensk förmåga till cyber-

avskräckning. Om de övriga fyra mekanismerna för cyberavskräckning identifieras i strategin 

                                                 
46 Diskuteras ytterligare under 3.5 Operationalisering. 
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innebär det att samtliga mekanismer verkar mot vissa stater, medan avskräckning genom öm-

sesidigt beroende saknas i andra fall. 

1.5 Disposition 

 

Kapitel 2. Teori presenterar Ryans teori som består av fem olika forskares förslag till hur en 

aktör kan avskräckas från fientligt agerande i cyberdomänen. De fem mekanismerna presente-

ras var för sig och följs därefter av en teoridiskussion. Kapitlet avslutas med en definition av 

för studien centrala begrepp som inte behandlats i inledningskapitlet. 

 

Kapitel 3. Metod redogör för studiens forskningsdesign samt den metod som nyttjats för att 

besvara frågeställningen. Det nyttjade materialet diskuteras, en operationalisering genomförs 

och studiens analysverktyg formas. 

 

Kapitel 4. Analys innehåller analysen av det studerade materialet och avslutningsvis en sam-

manställning av dess resultat. 

 

Kapitel 5. Avslutning besvarar studiens frågeställning och resultatet återkopplas till tidigare 

forskning. En diskussion förs kring studiens resultat, metod samt teori och kapitlet avslutas 

med studiens relevans för yrkesutövningen som officer samt förslag till fortsatt forskning på 

området. 
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2. Teori 
 

Ryans teori består av fem olika cyberavskräckningsmekanismer vilka Ryan menar tillsam-

mans ska leda till framgångsrik cyberavskräckning. 

2.1 Avskräckning genom bestraffning (B) 

 

Förenklat innebär avskräckning genom bestraffning att ”Gör du X mot mig, kommer jag att 

svara med Y” Vilket syftar till att hindra motståndaren från att göra handling X från första 

början. Detta åstadkoms genom att straffet Y är större än värdet av att genomföra X. Om det 

ställda hotet är trovärdigt för motståndaren och således ändrar dennes beslut är avskräck-

ningen framgångsrik.47 Denna metod framstår som simpel, i cyberdomänen blir dock bestraff-

ningsdelen av metoden problematisk. Problematiken består i huvudsak i svårigheten att be-

stämma vem som ligger bakom attacken, den attackerande aktören kan alltid nyttja så kallad 

”plausible deniability”, neka och invänta att motståndaren klarar av att bevisa vem som ligger 

bakom angreppet.48 Det går att bestraffa utan att med säkerhet kunna bevisa att en stat låg 

bakom ett angrepp, då uppstår dock istället moraliska problem.49 Ett sätt att bestraffa en mot-

part är genom att svara med egna cyberattacker, något som innebär vissa risker, bland annat 

att konflikten kan eskalera.50 Utan att med säkerhet kunna tillskriva någon ansvaret löper för-

svararen också risken att själv ses som förövaren när hämnden genomförs.51  

 

Libicki delar in möjliga sätt att bestraffa en motståndare i en trappa med fyra steg. Från att 

svara med diplomatiska och ekonomiska aktioner, till att svara på olika sätt i cyberdomänen, 

fysiskt våld och slutligen kärnvapen. Han betonar också vikten av att allmänheten har vetskap 

om den förmåga som staten besitter för att själva kunna utföra offensiva operationer i cyber-

domänen. 52 

 

  

                                                 
47 Ryan, 2018. s.332 
48 Ibid s.332 
49 Ibid s.333 
50 Ibid s.333 
51 Ibid s.333 
52 Libicki, Martin C., Cyberdeterrence and Cyberwar, Santa Monica Calif. RAND Corporation, 2009 s. 29 
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2.2 Avskräckning genom bestridande (Bd) 

 

Denna teori har länge varit den föredragna metoden för cyberavskräckning, metoden i sig är 

inget nytt. Det klassiska exemplet är hur slotten under medeltiden byggdes med högre murar, 

djupare vallgravar och tjockare väggar. Detta skulle få motståndaren att känna hopplöshet, det 

allt för starka försvaret skulle göra att de valde att inte ens försöka ta sig in. Avskräckning ge-

nom bestridande uppnås då kostnaden för att anfalla är så stor att motståndaren inte längre an-

ser att ett anfall är värt att genomföra över huvud taget.53 När denna metod appliceras på cy-

berdomänen förefaller det rimligt att motsvarigheten till höga murar är ett starkt försvar som 

gör att ett intrång är så svårt att det inte längre är värt att försöka. Cyberdomänen är dock inte 

direkt jämförbar med medeltiden, inom cyber anses det vara lättare att anfalla än att försvara. 

Detta innebär att fokus inte ligger på att ha starkaste möjliga områdesförsvar. Istället används 

exempelvis AI och maskininlärning för att upptäcka ett fientligt intrång och bannlysa dem in-

nan de hinner åstadkomma sitt mål. Denna AI-drivna variant av avskräckning gynnas också 

av att hackare, givet försvarets styrkor, väljer att undvika nätverk med denna typ av försvars-

förmåga. Motståndaren tror alltså att det inte är möjligt, eller allt för svårt att hacka nätverket 

och har då framgångsrikt avskräckts genom bestridande.54 

2.3 Avskräckning genom normer och tabun (N) 

 

Normer är en form av icke bindande överenskommelser, eller en standard för lämpligt bete-

ende som en grupp av aktörer bör följa. Tabu i sin tur står för den negativa aspekten, det som 

anses som olämpligt agerande. Avskräckning uppnås här genom att stater väljer att öppet pro-

klamera normer som bör följas.55 Exempel på detta är överenskommelsen mellan Kina och 

USA 2015 där Barack Obama och Xi Jinping bland annat enades om att inget av länderna 

medvetet skulle stödja stöld av intellektuella tillgångar, inklusive affärshemligheter eller an-

nan konfidentiell affärsinformation i cyberdomänen.56  

 

Likt avskräckning genom ömsesidig beroende kan normer och tabun vara kostsamt för den 

attackerande parten även om attacken inte stoppas genom försvar, eller någon vedergällning 

                                                 
53 Ryan, 2018. s.334 
54 Ibid s.334 
55 Ibid s.336 
56 Office of the Press Secretary. The White house. FACT SHEET: President Xi Jinping’s State Visit to the United States 25-

09-2015 https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/09/25/fact-sheet-president-xi-jinpings-state-visit-

united-states (Hämtad: 2019-03-22) 
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genomförs. Till skillnad från ömsesidigt beroende krävs det för normer och tabun att någon 

kan tillskrivas ansvaret för att en effekt ska uppnås. Exempelvis råder en tabu kring använ-

dandet av gifter av olika slag i krigföringen efter första världskrigets slut. Detta ledde senare 

till att kemiska och biologiska vapen förbjöds enligt Genèvekonventionen 1925. Detta stop-

pade inte Saddam Hussein eller Bashar al-Assad från att nyttja kemiska vapen mot sin egen 

befolkning, det hade dock en effekt på hur deras agerande uppfattades. I och med att stora de-

lar av världen ratificerat konventionen om biologiska vapen krävs det av de länder som väljer 

att införskaffa denna typ av vapen att de gör det dolt, med risk att upptäckas och fördömas av 

stora delar av världen.57 

 

I cyberdomänen kan skillnaden mellan mjukvara som anses vara ett vapen och ett program 

som ses som ofarligt vara en enda rad av kod. Ett och samma program kan användas med le-

gitimt eller fientligt uppsåt beroende på användarens agerande. Detta gör att en specifik pro-

gramdesign inte går att bannlysas i syfte att undgå fientligt intrång. Denna egenskap gör att 

vapenkontroll likt den för kärnvapen blir svårapplicerad på cyberdomänen. Att övervaka och 

tillse att stater inte innehar vapen i cyberdomänen är därmed inte genomförbart.58 För att om-

händerta problemet i cyberdomänen bör tabu skapas mot att angripa vissa mål snarare än att 

nyttja vissa vapen. USA har främjat idén om att Law of Armed Conflict (LOAC) som förbju-

der avsiktliga attacker mot civila bör appliceras på cyberdomänen. En organisation som arbe-

tar med dessa frågor är UN Group of Governmental Experts (UNGGE). Organisationen inklu-

derar representanter från länder med signifikant cyberförmåga. UNGGE släppte 2015 en rap-

port där de fokuserar på hur attacker mot vissa civila mål kan tyglas snarare än att förbjuda 

särskild kod i syfte att skydda sig mot cyberattacker.59  

2.4 Avskräckning genom ömsesidigt beroende 

 

Likt avskräckning genom bestraffning och bestridande syftar avskräckning genom ömsesidigt 

beroende till att få motståndaren att uppfatta kostnaderna av ett angrepp som högre än de möj-

liga vinsterna. Ömsesidigt beroende innebär att ett framgångsrikt angrepp också leder till sig-

nifikanta skador på både den attackerande och dess mål. Finns det fördelar med att nuvarande 

status quo kvarstår kan det vara tillräckligt för att en motståndare ska välja att inte angripa. 

                                                 
57 Nye, 2017. s.60f 
58 Ibid s.61 
59 Ibid s.62 
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Detta trots att försvar saknas och det inte finns något överhängande hot om vedergällning. Det 

värdefulla som riskeras är nog mycket för att bidra till avskräckning. Som ett exempel på 

detta skulle en kinesisk cyberattack vars syfte är att stänga ned det amerikanska elnätet vara 

osannolik. Detta på grund av dessa staters ekonomiska beroende av varandra. Kostnaden av 

en stillastående amerikansk ekonomi är så stor för de båda staterna att denna typ av angrepp 

inte är värda att genomföra.60 Detta innebär att ömsesidigt beroende fungerar bättre på stater 

som har relationer av den typen och sämre för stater utan dem, till exempel Nordkorea.61 Kri-

tiker menar att ekonomiskt motiverade beroenden inte är tillräckligt för att vidmakthålla fred, 

detta menar de bevisas av första världskriget. Ömsesidigt beroende kommer dock inte helt 

uteslutas vid beslutsfattande. Det kommer vara en del i ekvationen som leder fram till ett slut-

giltigt beslut trots att det inte enskilt alltid är nog för att förhindra att en konflikt bryter ut, så-

ledes har det en avskräckande effekt. Hade de beslutsfattare som valde att gå ut i första 

världskriget vetat vad priset för deras beslut skulle komma att bli hade första världskriget san-

nolikt inte brutit ut.62 

2.5 Avskräckning genom association (A) 

 

Avskräckning genom association innebär en politisk mekanism för att påverka en motstånda-

res beteende. Detta görs genom att koppla samman en parts olämpliga beteende inom cyber-

domänen med deras verkliga identitet, vilket kan vara en stat eller andra aktörer. Denna kopp-

ling ger möjligheten att bestraffa den ansvarige, åtminstone på det sociala planet.63 Exempel 

på detta är då iranska och kinesiska hackare dömdes för sina cyberintrång mot amerikanska 

företag. Den avskräckande effekten kom av de publika reprimanderna mot dessa stater och 

fördömandet av dem för deras statligt genomförda, statligt finansierade och statligt tillåtna in-

dustrispionage mot privata bolag. Detta kan avskräcka aktörer genom att de riskerar ett lägre 

förtroende internationellt för stater, ett skadat rykte för bolag, eller uteslutning ur ett sam-

fund.64 Paul Cornish, som myntade begreppet exemplifierar det på följande sätt: ”… if states 

                                                 
60 Nye, Joseph S. Deterrence and Dissuasion in Cyberspace. International Security Vol. 41 Issue 3. 2017 s.58 
61 Ibid s.58 
62 Ibid s.58f 
63 Ryan, 2018. s.335 
64 Ibid s.335 
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and commercial organizations can be exposed for having supplied a nuclear weapon capabil-

ity to a terrorist group, they can then be subject to sanctions; and the threat of sanctions 

might have the effect of cutting off supply in the first place.”65 

 

Det finns stora svårigheter med att avgöra vem, vad, var, när, hur och på vilken nivå ett hot 

ska avskräckas i cyberdomänen. Avskräckning genom association löser inte detta problem, 

det fungerar som en politisk mekanism som tydligt markerar vad som är rätt och fel beteende i 

cyberdomänen. Det är av stor vikt att det markeras av dem som har auktoritet för att ha god 

effekt.66 

 

 

Figur 1 Sammanställning Ryans Cyberavskräckningsteori. 

 

2.6 Teoridiskussion 

 

De fem cyberavskräckningsmekanismer som ligger till grund för undersökningen har tagits 

fram och utvecklats av en mängd olika forskare. Ryan menar att det är svårt att säga med sä-

kerhet huruvida någon av dessa mekanismer kan avskräcka en motståndare i cyberdomänen 

på egen hand, men att de tillsammans blir mer än summan av deras delar. Huruvida detta fak-

tiskt stämmer finns det ingen evidens för, denna studie kommer inte heller att fokusera på att 

testa Ryans tes. Trots denna osäkerhet kring teorins förklaringskraft lämpar den sig väl för 

denna studie då fem olika forskares lösningar på cyberavskräckningsproblemet inkluderats i 

Ryans teori. Dessa fem mekanismer representerar forskningsfältets förslag till hur en motstån-

dare kan avskräckas i cyberdomänen och genom att analysera svensk strategi utifrån dessa 

kan en bild fås av var Sverige står i frågan. Genom att nyttja Ryans text som teori inkluderas 

                                                 
65 Cornish, Paul Arms Control tomorrow: the challenge of nuclear weapons in the twenty-first century. America and a 

changed world: a question of leadership/ed. By Robin Niblett. Chatham House.-Chichester…: Wiley-Blackwell 223-37. 2010 

s.232f 
66 Ryan, 2018 s.335 
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alltså stora delar av forskningsfältets förslag till mekanismer för cyberavskräckning, vilket hö-

jer sannolikheten för att kunna beskriva svensk strategi.   

2.7 Centrala begrepp 

 

Artificiell Intelligens 

 

I Artificiell intelligens (AI) – teknisk prognos av Linus Gisslén definieras artificiell intelli-

gens som människolik intelligens. Detta inbegriper en intelligens som exempelvis innebär: 

självlärande, reaktiv och logiskt tänkande.67  

 

AI medför att ett system under pågående attacker kan lära sig nya saker och anpassa sitt age-

rande efter den givna situationen, detta innebär exempelvis att förmågan att identifiera den fi-

entliga aktören kraftigt förbättras.68 

 

Cyberdomän 

 

Begreppen cybermiljö och cyberrymden nyttjas i svensk doktrin. I Operativ doktrin 2014 be-

skrivs cybermiljö som:  

”Cybermiljö är den fysiska och virtuella miljö som direkt eller indirekt sammankopplar sy-

stem och nätverk. Den är global och består av tekniska system, sammankopplade system av 

system såsom datanätverk, IT-system för digital överföring, lednings- och sambandssystem 

samt system och komponenter i andra tekniska system som tar emot, sänder och använder 

olika typer av information och data.”69 

 

Cyberrymden beskrivs i MSD 16 som: ”Cyberrymden är den del av informationsmiljön som 

består av de sammanlänkade och av varandra beroende IT-infrastrukturer med tillhörande 

data och information. Den inkluderar internet, intranät, telekommunikationssystem, datorsy-

stem samt inbyggda processorer och styrenheter.”70 

 

Begreppet cyberdomän används i försvarsberedningens rapport om motståndskraft och är det 

begrepp som oftast förekommer i engelskspråkig litteratur. Cyberdomän är det begrepp som 

                                                 
67 Gisslén, L. Artificiell intelligens – teknisk prognos. FOI-R--3919--SE, Totalförsvarets forskningsinstitut. 2014 s.11 
68 Chen, 2017. s.104 
69 Försvarsmakten. Operativ doktrin 2014 Stockholm. 2014 s.82 
70 Försvarsmakten, 2016. s.30 
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kommer att nyttjas för fenomenet i denna studie. Syftningar på cybermiljön eller cyberrymden 

kommer att inkluderas likställt med cyberdomän. 

 

Mindre stat 

 

En stat definieras i denna studie utifrån dess militära förmåga, en mindre stat är således en stat 

med en mindre militär förmåga. Sverige hade 2018 inom Försvarsmakten en personalstyrka 

på 29 750 aktiva.71 USA hade under samma period en aktiv numerär på 1 359 450.72 I sam-

manhanget är således Sverige att definiera som en mindre stat.  

                                                 
71 The International Institute For Strategic Studies (iiss), Military balance 2018, Taylor & Francis Ltd, 2018 s.150ff 
72 Ibid s.47 
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3. Metod 

3.1 Forskningsdesign 

 

Studien genomförs som en teorikonsumerande fallstudie. En teorikonsumerande studie skiljer 

sig från teoriprövande genom att sätta det studerade fallet i centrum. Det är mindre viktigt i 

teorikonsumerande studier huruvida resultatet är generaliserbart till andra omständigheter. Det 

centrala är istället att studera huruvida en given faktor på ett bra sätt kan förklara utfallet i det 

som studeras.73 Denna studie kommer att använda N.J. Ryans teori om framgångsrik cyberav-

skräckning för att beskriva ett fall av en mindre stats informations- och cybersäkerhetstrategi. 

Syftet är inte att kunna generalisera resultatet till andra små stater. En mindre stats förmåga 

till avskräckning kan eventuellt begränsas av en roll i världspolitiken som mindre auktoritär 

än stormakters, samt en begränsad militär förmåga. Det är således relevant att nämna att det 

studerade fallet är en mindre stat för att eventuellt påvisa att detta påverkat statens nyttjande 

av cyberavskräckningsmekanismer. 

3.2 Kvalitativ textanalys 

 

Analysen genomförs som en kvalitativ textanalys, en metod som används då syftet är att ta 

fram det väsentliga ur texten och samla en helhet som inte nödvändigtvis är detsamma som 

summan av textens delar. Vissa delar ur en text kan vara viktigare än andra, genom att läsa 

texten intensivt med stöd av ett analysverktyg kan det som ligger dolt i texten tas fram.74 

Materialet kommer att kodas utifrån de indikatorfrågor som operationaliserats fram. Detta i 

syfte att strukturera materialet och möjliggöra en värdering av materialet i ljus av Ryans te-

ori.75 

3.3 Materialdiskussion 

 

I Sverige finns ingen klart uttalad strategi för cyberavskräckning, däremot en strategi för in-

formations- och cybersäkerhet. För att analysera svensk cyberavskräckning krävs det att olika 

dokument studeras för att sammantaget representera fenomenet. Det är av stor vikt att fallet 

                                                 
73 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017 s.89 
74 Esaiasson et. al., 2017. s.211 
75 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, Malmö, 2003 

s.109f 
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avgränsas kring vad som ingår i fallet och vad som ligger utanför.76 Utifrån den valda teorin 

skulle ett stort urval med olika typer av källor behövas för att omfatta samtliga faktorer vilka 

kan inverka på en stats förmåga till cyberavskräckning. Givet denna studies begränsade om-

fång kommer en avgränsning göras till ett antal statliga dokument vilka behandlar ämnet.  

 

Materialet omfattar dels den nuvarande strategin för informations- och cybersäkerhet, dels 

rapporter kring hur strategin kan komma att utvecklas de närmaste åren. I Sveriges nationella 

säkerhetsstrategi hänvisas läsaren till Nationell strategi för samhällets informations- och cy-

bersäkerhet vilken vid säkerhetsstrategins utgivning var under utveckling. Denna är nu till-

gänglig och utgör en vital del av materialet till denna studie. Den nationella strategin komplet-

teras med MSD 16 för att fånga Försvarsmaktens syn på problemet. På grund av problemets 

nutida karaktär kommer dessutom Försvarsberedningens rapport om motståndskraft att analy-

seras tillsammans med Samverkansgruppen för informationssäkerhets (SAMFI-gruppens) nat-

ionella handlingsplan för att även omfatta utvecklingen under den närmaste framtiden. 

 

De dokument som analyseras i denna studie är: 

Nuvarande strategi 

- Militärstrategisk doktrin – MSD 16 

- Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet 

Nuvarande handlingsplan 

- Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019-2022 

Försvarsberedningens rapport 

- Försvarsberedningens rapport om motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och 

utformningen av det civila försvaret 2021-2025 

  

                                                 
76 Johannesen & Tufte, 2003. s.56 
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3.4 Forskningsetiska överväganden 

 

Under forskningsprocessen krävs korrekta referat för att tydliggöra då tankar och idéer inte är 

författarens.77 När så är fallet har referenser gjorts till dess upphovsman. Citat har märkts ut 

tydligt genom citationstecken och kursiv text. I de fall då en studie kan komma att påverka 

andra individer skall vetenskapsrådets fyra allmänna huvudkrav beaktas. Dessa är informat-

ions-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Dessa syftar till att skydda individer 

från otillbörlig insyn i deras livsförhållanden eller liknande.78 Denna studie kommer inte i ett 

direkt hänseende att påverka någon enskild individ och det viktiga blir därför att leverera en 

studie med ett resultat som inte manipulerats på något sätt. Genom att handplocka exempel 

kan en forskare styra sin studie till ett valt resultat. Det är därför av vikt att urvalet sker an-

tingen genom forskningsstrategiska kriterier eller slumpmässigt.79 I denna studie innebär det 

att material vilket kan komma att påverka studiens resultat inte får uteslutas utan att det tyd-

liggörs i studiens avgränsningar.  

 

3.5 Operationalisering 

 

I syfte att kunna analysera texterna utifrån den valda teorin har en operationalisering genom-

förts. Teorin har de-komponerats och avgränsats till specifika indikatorfrågor. Frågorna är ut-

formade för att ge svar som visar huruvida svensk strategi innehåller de komponenter som re-

presenterar respektive cyberavskräckningsmekanism.  

 

En god begreppsvaliditet innebär att data på ett bra sätt representerar det undersökta fenome-

net.80 Indikatorerna har operationaliserats fram så att de på ett så tydligt sätt som möjligt re-

presenterar det som undersöks. För att undersöka cyberavskräckning kan argumentet föras att 

indikatorerna bör vara mer specifika mot cyberavskräckning än fallet är i denna studie. Detta i 

syfte att uppnå en högre begreppsvaliditet. Att analysera svensk strategi där avskräckning be-

nämns generellt, med indikatorer som är mer cyberavskräckningsspecifika än nuvarande indi-

katorer skulle innebära att stora delar av strategin utesluts. Detta är tudelat då mer specifika 

                                                 
77 Ekengren, Ann-Marie & Hinnfors, Jonas, Uppsatshandbok: [hur du lyckas med din uppsats], 2., [rev.] uppl., Studentlitte-

ratur, Lund, 2012 s.108 
78 Johannesen & Tufte, 2003. s.61f  
79 Esaiasson et al., 2017. s.24 
80 Johannesen & Tufte, 2003. s.47 
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indikatorer höjer sannolikheten för en god begreppsvaliditet, medan det också riskerar att ute-

sluta delar av avskräckningsmekanismerna under analysen. Delar vilka trots att det inte nämns 

specifikt, implicit även är giltiga för cyberavskräckning. Analysverktyget innehåller därför ett 

svarsalternativ som framhäver att det indikatorfrågan eftersöker finns implicit i texten. Detta i 

syfte att tydliggöra när det indikatorfrågan efterfrågar inte finns direkt uttalat i texten, men 

ändå tolkas som del av strategin. 

 

Respektive indikatorfråga kan generera tre olika svar: Ja, Implicit eller Nej. 

Ja, om det som efterfrågas tydligt uttrycks i texten. 

Implicit, om det som efterfrågas insinueras men inte tydligt uttrycks i texten. 

Nej, om inget uttryck för det som efterfrågas går att återfinna i texten. 

 

Operationaliseringen har genomförts med ytvaliditet i åtanke, det ”spontant självklara” utifrån 

den teoretiska definitionen har använts som indikatorer på respektive avskräckningsmekan-

ism.81  

 

Avskräckning genom bestraffning (B) 

Trovärdiga hot om vedergällning ska uttryckas för att en motståndare ska avskräckas fram-

gångsrikt. Trovärdighet uppnås genom att statens förmåga att agera uttrycks och förmedlas till 

allmänheten.82 

 

B.1 Uttrycks avskräckande hot om vedergällning mot cyberangrepp? 

B.2 Uttrycks riktlinjer kring agerande vid fientliga cyberangrepp? 

 

Avskräckning genom bestridande (Bd) 

Genom att besitta ett så starkt försvar att det anses omöjligt att angripa staten utan att åsamka 

sig själv större förluster än vinsten av ett framgångsrikt angrepp ska motståndaren avskräckas. 

I cyberdomänen kan AI och maskininlärning nyttjas för att effektivt upptäcka och hantera hot 

och angrepp.83 

 

Bd.1 Uttrycks utvecklingen av ett cyberförsvar? 

                                                 
81 Esaiasson et al., 2017. s.62 
82 Ryan, 2018. s.332f: Libicki, 2009. s.29 
83 Ryan, 2018. s.334 
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Bd.2 Uttrycks innehavet av ett försvar som autonomt upptäcker och hanterar intrång? 

Bd.3 Uttrycks nyttjandet av AI och maskininlärning? 

 

Avskräckning genom normer och tabun (N) 

En motståndare kan avskräckas från att genomföra cyberangrepp genom att normer skapas 

kring beteende i cyberdomänen. Detta kan ske genom att en stat öppet proklamerar att ett be-

teende är oacceptabelt. Normskapande i internationella samarbeten kan genomföras för att 

uppnå högre auktoritet.84 

 

N.1 Finns uttryck av normer för nyttjandet av cyberkrigföring? 

N.2 Uttrycks samarbeten för utveckling av normer i cyberdomänen? 

 

Avskräckning genom ömsesidigt beroende 

Avskräckning genom ömsesidigt beroende är inget en stat kan välja att införa i sin strategi. 

Antingen finns en relation till en stat som påverkar deras benägenhet att angripa oss i cyber-

domänen eller så finns den inte. Detta innebär att denna mekanism har en effekt för Sverige 

mot vissa stater och andra inte, det är inte heller något Sverige kan välja att införa i sin stra-

tegi. På grund av detta lämpar sig inte avskräckning genom ömsesidigt beroende för denna 

analys. Mekanismen kommer således inte att operationaliseras och inte heller nyttjas för att 

analysera materialet.  

 

Avskräckning genom association (A) 

Genom att peka ut och koppla samman ett felaktigt beteende med en stat eller aktör kan deras 

rykte skadas och skapa en kostnad som innebär att cyberangrepp inte längre är värda att ge-

nomföra.85 

 

A.1 Uttrycks en ambition att peka ut och ställa inkräktare i cyberdomänen till svars? 

 

 

                                                 
84 Ryan, 2018. s. 336: Nye, 2017. s.60f 
85 Ryan, 2018. s. 334: Cornish, 2010. s.232f 
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Figur 2 Sammanställning av studiens operationalisering. 

 

 
Tabell 1 Resultattabell. 

Analysverktyget kommer att appliceras på studiens material:  

 

1. Nuvarande strategi 

2. Nuvarande handlingsplan 

3. Försvarsberedningens rapport 

 

Resultatet presenteras därefter i en resultattabell.  

3.6 Metoddiskussion 

 

En teorikonsumerande studie lämpar sig väl då ett enskilt fall är i fokus.86 Att istället genom-

föra en teoriprövande studie med Ryans teori i fokus hade inneburit att valet av fall hade sett 

annorlunda ut. Då hade istället ett fall studerats där utfallet av strategin finns att tillgå. Då syf-

tet är att studera svensk cybersäkerhetsstrategi för att utröna om de mekanismer som enligt 

Ryan leder till framgångsrik cyberavskräckning går att återfinna ter det sig lämpligt med en 

teorikonsumerande studie. En kvantitativ ansats hade kunnat användas i syfte att kvantifiera 

nyttjandet av specifika begrepp som exempelvis avskräckning och vedergällning i svensk 

strategi. På grund av behovet av att utläsa meningen bakom texten i syfte att få fram det vä-

sentliga ur strategin underlättas studien av att genomföras som en kvalitativ textanalys. 

                                                 
86 Esaiasson et. al., 2017. s.42 
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En studie har hög reliabilitet om den kan upprepas flera gånger med samma resultat obero-

ende av forskare. Uppnås samma resultat när en studie repeteras är det ett tecken på hög relia-

bilitet, denna typ av reliabilitetsprövning kallas interbedömarreliabilitet.87 Genom att under 

analysens gång beakta hur egna erfarenheter kan komma att påverka hur materialet tolkas ska 

objektivitet vidmakthållas och bidra till hög reliabilitet i studien. Författarens förförståelse är 

begränsad inom det studerade området vilket gör att en objektiv analys underlättas. Författa-

ren har en bakgrund som anställd soldat i Försvarsmakten under tre års tid samt tre års studier 

vid Militärhögskolan Karlberg. Erfarenheter kring cyberavskräckning är obefintliga. En upp-

fattning kan ha formats kring Sveriges generella förmåga till avskräckning vilket kan ha infly-

tande på hur materialet tolkas i viss mån.  

 

För att uppnå en hög reliabilitet har ett antal åtgärder vidtagits. Då en tolkning har behövt gö-

ras under analysen på grund av otydlighet i materialet citeras materialet för att öka transparen-

sen. En tydlig begreppsapparat har utarbetats och analysens genomförande samt analysverk-

tyg presenteras i detta kapitel. 

 

En hög reliabilitet tillsammans med en god begreppsvaliditet (begreppsvaliditet diskuteras i 

punkten 3.5 Operationalisering) leder till en god resultatvaliditet i studien.88  

                                                 
87 Johannesen & Tufte, 2003. s.28f 
88 Esaiasson et. al., 2017. s.58 
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4. Analys 

Varje text analyseras med utgångspunkt i respektive indikatorfråga och presenteras här en in-

dikatorfråga i taget. 

Analysen delas in i: 

1. Nuvarande strategi  

2. Nuvarande handlingsplan  

3. Försvarsberedningens rapport 

 

4.1 Analys 

 

B.1 Uttrycks avskräckande hot om vedergällning mot cyberangrepp? 

 

Nuvarande strategi 

 

Vikten av en förmåga att eskalera eller de-eskalera i ett säkerhetspolitiskt läge uttrycks. Detta 

kan exempelvis åstadkommas genom en övertygande vilja att använda konventionella eller 

okonventionella militära medel. En avgörande situation kan de-eskaleras genom ett förestå-

ende hot om eskalation. Det ges även uttryck för att inaktivitet inte alltid har en de-eskale-

rande funktion och att ett offensivt agerande i en gynnsam kontext kan ge ett bättre resultat.89 

 

Försvarsmakten ska vara krigsavhållande i närområdet och en viktig del i detta åstadkoms ge-

nom avskräckning. Förmågan till väpnad strid är grunden för avskräckningseffekten, denna 

skall påverka en motståndare till att undvika ett angrepp. Försvarsmakten skall ensam och i 

samröre med andra ha en god förmåga till att hävda territoriell integritet, motstå påtryckningar 

med militära maktmedel i fred och kris samt påverka en motståndare i krig till beslut som 

gynnar oss.90 

 

Det militära försvaret ska först och främst utgöra en tröskel, angrepp eller påtryckningar stop-

pas genom att visa hur ett steg över tröskeln innebär orimliga kostnader för en angripare. 

Detta åstadkoms genom att en trovärdighet skapas på grund av svensk krigföringsförmåga 

samt lättillgängliga och dugliga krigsförband.91 

 

                                                 
89 Försvarsmakten, 2016. s.32 
90 Ibid s.33 
91 Ibid s.54 
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” Under fred och kris ska Försvarsmaktens agerande vara offensivt i syfte att skapa en tröske-

leffekt. Vid inre och yttre irreguljära och subversiva hot ska Försvarsmakten kunna nyttja de-

lar av den för väpnat angrepp dimensionerade förmågan till stabiliserande och stödjande op-

erationer.”92 

 

Utifrån detta dyker frågan upp om när ett cyberangrepp är allvarligt nog för att räknas som ett 

väpnat angrepp, detta tydliggörs inte i nuvarande strategi och kan således inte med säkerhet 

ses som ett avskräckande hot om vedergällning för angrepp i cyberdomänen. 

 

”I cyberrymden ska Försvarsmakten aktivt skydda infrastruktur och skyddsvärd information. 

Det ska ske genom att verkan i cyberrymden möjliggörs enskilt eller tillsammans med andra 

myndigheter, stater och organisationer.”93 

 

Skydd skall åstadkommas genom att möjliggöra verkan, detta är inget exempel på ett tydligt 

hot om vedergällning trots att det möjligen finns implicit.  

 

”Viljan och förmågan att ge militärt stöd ska användas för att avskräcka en motståndare att 

angripa oss eller de vi samarbetar med.”94 

 

”Försvarsmakten ska som stöd till strategisk kommunikation visa närvaro, förmåga och beslut-

samhet att agera för svenska intressen inom och utom Sverige.”95 

 

Det uttrycks avskräckande hot om vedergällning, om än vagt i vissa delar. Den militära för-

mågan finns i syfte att avskräcka, vilket torde innebära att den om så krävs kommer att nyttjas 

i vedergällningssyfte. Huruvida detta har en avskräckande effekt utan att det explicit nämns 

att angrepp i cyberdomänen avskräcks på samma sätt är oklart. Angrepp nämns inte på något 

sätt inom någon särskild domän vilket gör att cyberdomänens inkluderande är troligt, dock 

inte självklart. 

 

                                                 
92 Försvarsmakten, 2016. s.54 
93 Ibid s.56 
94 Ibid s.56 
95 Ibid s.57 
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”Är det fråga om en it-incident som berör rikets säkerhet hanteras händelsen av Säkerhetspo-

lisen och Försvarsmakten. I de fall händelsen har sin grund i brottsliga aktiviteter, genomför 

Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen en brottsutredning”96 

 

En eventuell attack i cyberdomänen kommer att ”hanteras”, i den nationella strategin för in-

formations- och cybersäkerhet uttrycks det inte hur de kommer att hanteras. Försvarsmakten 

kan hantera incidenter på olika sätt, i MSD 16 uttrycks exempelvis följande: 

 

”Sverige kan använda väpnad makt för att motverka säkerhetshot och för att försvara lan-

det.”97 

 

En mening som tyder på att agerandet i värsta fall kan övergå till nyttjandet av väpnad makt. 

Ett genomgående tema är att avskräckande hot om vedergällning i de fall de förekommer inte 

uttrycks tydligt. Att väpnad makt kan användas är inget tydligt besked om att, gör du X mot 

oss, kommer vi att svara med Y mot dig. 

 

Nuvarande handlingsplan 

 

Inga avskräckande hot uttrycks. 

 

 

Försvarsberedningens rapport 

 

Det framgår inga tydliga exempel på hur fientliga ageranden ska leda till vedergällning, an-

greppen ska medföra höga kostnader och således avhållas. Agerandet är snarare att ses som 

defensivt, om Sverige anfalls finns en möjlighet att försvara sig som innebär stora kostnader 

för motståndaren.  

 

”Genom att tydliggöra att ett angrepp mot Sverige medför höga kostnader för en angripare, 

är totalförsvaret tillsammans med politiska, diplomatiska och ekonomiska medel krigsavhål-

lande för den som skulle vilja angripa Sverige eller utöva påtryckningar med militära makt-

medel. Totalförsvaret måste därför ytterst ha en trovärdig krigföringsförmåga med ett militärt 

och civilt försvar. Det uppnås genom att totalförsvaret har en sådan styrka, sammansättning, 

                                                 
96 Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet Skr. 2016/17:213 s.22 
97 Ibid s.50 
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ledning, beredskap och uthållighet att det avhåller från försök att anfalla, besätta eller på an-

nat sätt utnyttja vårt land.”98 

 

Det finns implicita hot om vedergällning, vedergällning mot cyberangrepp nämns aldrig spe-

cifikt.  

 

Tabell 2 Sammanställning svar B.1. 

 

B.2 Uttrycks riktlinjer kring agerande vid fientliga cyberangrepp? 

 

Nuvarande strategi 

 

”Väpnat angrepp ska mötas snabbt i syfte att vinna tid och skapa handlingsfrihet. Därefter 

ska försvarsoperationer syfta till; att tillsammans med andra vinna kriget alternativt enskilt 

undvika att förlora.”99 

 

Det tydliggörs inte i nuvarande strategi när eller om ett cyberangrepp ska tolkas som ett väp-

nat angrepp, huruvida så är fallet är avgörande för hur strategin ska tolkas.  

 

”Krigsförbanden ska utformas för att kunna möta ett väpnat angrepp inklusive IT-

angrepp.”100 

 

Det andra stycket är tvetydigt, antingen skall krigsförbanden utformas för att kunna möta väp-

nat angrepp, samtidigt som angrepp i IT-domänen förekommer. Alternativt skall krigsförban-

den utformas för att möta ett väpnat angrepp, och med väpnat angrepp menas också IT-

angrepp.  

                                                 
98 Försvarsberedningen, Motståndskraft – Inriktning av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025. 

Ds 2017:66. Stockholm. 2017 s.61 
99 Försvarsmakten, 2016. s.54 
100 Försvarsmakten, 2016. s.40 
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Återigen saknas tydlighet, om ett cyberintrång är av sådan dignitet att det anses nödvändigt att 

agera kommer så att ske. Var gränsen går och vad det innebär är inte tydliggjort i MSD 16. I 

den nationella strategin framgår att Försvarsmakten och Säkerhetspolisen tar vid om händel-

sen berör rikets säkerhet.101  

 

Nuvarande handlingsplan 

 

Inga riktlinjer för agerande uttrycks. 

 

 

Försvarsberedningens rapport 

 

”Tydlighet i hur Sverige kommer att se på och agera mot angriparens aktiviteter samt om-

världens vetskap om detta begränsar i sig möjligheterna för en angripare att utnyttja grå-

zonsproblematiken för att nå sina syften. Ett trovärdigt totalförsvar blir därmed en förutsätt-

ning för den samlade försvarsförmågan.”102 

 

Försvarsberedningen har identifierat behovet av en tydlighet kring agerandet vid angrepp, det 

framgår inga förslag på hur detta skulle kunna se ut. I nuvarande strategi råder en otydlighet 

kring hur cyberangrepp specifikt ska bemötas. I Försvarsberedningens rapport tydliggörs en 

tröskel vilket förtydligar och utgör en riktlinje för agerande vid fientliga cyberangrepp. 

 

”I vissa fall, som när en cyberattack ger upphov till fysiska skador kan det vara att betrakta 

som ett väpnat angrepp.”103 

 

Hur väpnade angrepp ska bemötas framgår i nuvarande strategi. 

 

Tabell 3 Sammanställning svar B.2. 

                                                 
101 Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet Skr. 2016/17:213 s.22 
102 Försvarsberedningen, 2017. s.67f 
103 Ibid s.199 
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Bd.1 Uttrycks utvecklingen av ett cyberförsvar? 

 

Nuvarande strategi 

 

Det uttrycks att Sverige ska dra nytta av den tekniska utvecklingen och förvägra en motstån-

dare tillträde till virtuella områden, därutöver ska Försvarsmaktens resurser nyttjas för att 

stödja operationer som stärker Sveriges skydd i cyberrymden.104 En motståndares möjligheter 

för operationer i cyberdomänen uppmärksammas och det påtalas att detta beaktas i försvars-

planeringen.105  

 

Det framgår tydligt att Försvarsmakten ska skydda cyberområdet, och att utvecklingen av ett 

cyberförsvar pågår. 

 

” ett effektivt och sömlöst cyberförsvar med förmågan att förebygga, upptäcka och hantera 

cyberangrepp, både för militär och civil verksamhet, fortsätter att utvecklas och förstärkas, 

vilket även inkluderar att Försvarsmakten utvecklar sin förmåga att försvara Sverige mot 

kvalificerade angripare i cyberrymden. ”106 

 

Det framgår inga specifikationer kring hur försvaret ska utvecklas för att öka sin förmåga, 

endast att det ska ske. Förmågor ska utvecklas och försvaret ska bli bättre. 

 

”Försvarsmakten ska upprätthålla och utveckla ett militärt försvar som ytterst kan möta ett 

väpnat angrepp. Cyberrymden är en av flera arenor där Försvarsmakten måste kunna agera. 

Försvarsmakten är den myndighet som ska verka inom alla delar av dator- och nätverksoper-

ationer samt dimensionerat mot de högre konfliktnivåerna.”107 

 

Att verkan ska möjliggöras inom alla delar av dator- och nätverksoperationer tyder på att för-

mågan till ett offensivt försvar utvecklas, vilket är karaktäristiskt för ett cyberförsvar enligt 

teorin. 

 

  

                                                 
104 Försvarsmakten, 2016. s.29f 
105 Ibid s.36 
106 Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet Skr. 2016/17:213 s.23 
107 Ibid s.23 
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Nuvarande handlingsplan 

 

Det framgår i nuvarande handlingsplan att cyberförsvaret ska utvecklas och ett stort antal åt-

gärder vidtas för att förbättra informations- och cybersäkerheten. Försvarsmakten arbetar med 

att utbilda privata aktörer avseende Försvarsmaktens säkerhetsskyddskrav.108 Säkerhetspoli-

sen, FRA och Försvarsmakten arbetar med att leverera underlag till beslutsfattare kring hot 

och sårbarheter i vår informations- och cybersäkerhet. Åtgärder har vidtagits och ett arbete 

har påbörjats med att förbättra berörda myndigheter och företags informationssäkerhetsar-

bete.109 Bland annat arbetar Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) med att 

sammanställa rekommendationer för skyddsprofiler och it-säkerhetsprodukter för organisat-

ioner inom svensk statsförvaltning och samhällsviktig verksamhet i Sverige.110 Samarbetet 

mellan FRA, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och MSB ska fördjupas på informations- och 

cybersäkerhetsområdet och en arbetsgrupp förväntas kunna leverera ett förslag på hur detta 

ska genomföras till regeringen under 2019.111  

 

Försvarsberedningens rapport 

 

Det framgår tydligt att framtida förslag i stor utsträckning innehåller utveckling av det 

svenska cyberförsvaret. Försvarsberedningen konstaterar bland annat att den tekniska säker-

heten är av stor vikt för att skydda oss i cyberdomänen, men också att det ofta är den mänsk-

liga faktorn som ligger bakom ett framgångsrikt cyberangrepp. Förebyggande arbete i syfte 

att höja medvetenheten hos personal som nyttjar IT-system är således en viktig faktor för att 

skydda mot intrång.112 

 

Vidare konstateras att forskning och utveckling på informations- och cybersäkerhetsområdet 

är vitalt för att undvika ett glapp mellan nuvarande säkerhetsåtgärder och den snabba IT-

utvecklingen.113 Beredningen anser att Försvarsmakten ska ansvara för totalförsvarets aktiva 

cyberförsvar med stöd av andra myndigheter som innehar kompetens på området.114 

 

                                                 
108 MSB, 2019. s.16 
109 Ibid s.16ff 
110 MSB, 2019. s.18 
111 Ibid s.19f 
112 Försvarsberedningen, 2017. s.116 
113 Ibid s.117 
114 Ibid s.120 
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Tabell 4 Sammanställning svar Bd.1. 

 

Bd.2 Uttrycks innehavet av ett försvar som autonomt upptäcker och hanterar intrång? 

 

Nuvarande strategi 

 

FRA tillhandahåller de mest skyddsvärda verksamheterna inom statliga myndigheter sitt tek-

niska detekterings- och varningssystem (TDV). 115 Det framgår inte huruvida TDV förutom 

att detektera och varna även kan hantera intrång. Det konstateras att ett starkt cyberförsvar 

kräver en god förmåga att detektera, varna för samt hantera attacker och intrång i cyberdomä-

nen.116 Detta tyder på att nuvarande system autonomt löser båda de uppgifter som efterfrågas. 

 

Nuvarande handlingsplan 

 

MSB ska erbjuda leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster möjlighet att ansluta sig 

till sensorsystem som ger aktörerna en utökad förmåga att detektera och hantera IT-

angrepp.117 FRA fortsätter att utveckla TDV i samverkan med Försvarsmakten och Säkerhets-

polisen samt placerar systemet hos de mest skyddsvärda verksamheterna.118 Det framgår att 

ett arbete pågår för att ett försvar av den typen som efterfrågas ska implementeras där det an-

ses nödvändigt. 

 

Försvarsberedningens rapport 

 

Förslag kring utveckling av cyberförsvaret ges, specifikationer kring systems efterfrågade 

egenskaper saknas. 

                                                 
115 Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet Skr. 2016/17:213 s.22 
116 Ibid s.22f 
117 MSB, 2019. s.27 
118 Ibid s.28f 
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Tabell 5 Sammanställning svar Bd.2. 

 

 

Bd.3 Uttrycks nyttjandet av AI och maskininlärning? 

 

Nuvarande strategi 

 

Inget uttrycks kring nyttjandet av AI och maskininlärning i nuvarande strategi. 

 

Nuvarande handlingsplan 

 

Utveckling av system som syftar till att detektera och hantera IT-angrepp uttrycks, specifika 

egenskaper som AI och maskininlärning uttrycks inte i handlingsplanen.119 

 

Försvarsberedningens rapport 

 

Behovet av forskning och utveckling för att inte riskera ett föråldrat cyberförsvar uttrycks.120 

Det framgår inte vad forsknings- och utvecklingsverksamheten ska arbeta med specifikt. 

 

Tabell 6 Sammanställning svar Bd.3. 

  

                                                 
119 MSB, 2019. s.27ff 
120 Försvarsberedningen, 2017. s.117 
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N.1 Finns uttryck av normer för nyttjandet av cyberkrigföring? 

 

Nuvarande strategi 

 

Ett arbete pågår för att tillsammans med andra skapa normer inom cyberdomänen, det ut-

trycks att en samsyn internationellt kring normer och lagar saknas.121 Inga specifika normer 

uttrycks kring nyttjandet av cyberkrigföring i nuvarande strategi. 

 

Nuvarande handlingsplan 

 

Inget uttryck för normer återfinns i nuvarande handlingsplan. 

 

 

Försvarsberedningens rapport 

 

Det framgår att Ryssland anser att det råder anarki i cyberrymden medan EU, USA med flera 

anser att rådande internationella regelverk är tillräckliga och att problemet snarare ligger i ak-

törers oförmåga att respektera och tillämpa dem.122 FN har arbetat normskapande i UN Group 

of Governmental Experts sedan 2004 med hur hot i cyberrymden ska bemötas och hur folkrät-

ten ska tillämpas, motsättningar har uppstått mellan ett antal västländer och Ryssland, Kina 

samt Kuba vilket gör att gruppens roll för normskapande är oviss.123 NATO Cooperative Cy-

ber Defence Center of Excellence (NATO CCD COE) har tagit fram en manual för hur nu rå-

dande internationella regler kan appliceras i hela spannet från IT-incidenter i fredstid till cy-

berkrigföring. Denna manual har i brist på internationella överenskommelser ofta nyttjats som 

stöd vid tillämpning av folkrätten.124 Beredningen konstaterar att diskussionerna kring cyber 

är i ett formativt skede och den internationella debatten kommer att få stora konsekvenser nat-

ionellt.125  

                                                 
121 Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet Skr. 2016/17:213 s.31f 
122 Försvarsberedningen, 2017. s.114 
123 Ibid s.114 
124 Ibid s.114 
125 Ibid s.114 
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Tabell 7 Sammanställning svar N.1. 

 

N.2 Uttrycks samarbeten för utveckling av normer i cyberdomänen? 

 

Nuvarande strategi 

 

Det framgår att Sverige är delaktig i processer där normer och regler för cybersäkerheten dis-

kuteras internationellt, exempelvis det svenska initiativet Stockholm Internet Forum (SIF).126 

Regeringen framhäver vikten av att Sverige tar en aktiv roll i diskussioner inom FN kring 

normskapande för cyberområdet, utgångspunkten ska vara att förebygga konflikter och arbeta 

för internationell samsyn kring normer för staters uppträdande i cyberdomänen.127 

 

Nuvarande handlingsplan 

 

En strategisk prioritering har gjorts för att stärka det internationella samarbetet kring cybersä-

kerhet. Specifikt anges Försvarsmaktens samarbeten för en internationell harmonisering av 

regler och krav för informationssäkerhet.128 Polismyndigheten anställer en resurs som place-

ras på Joint Cybercrime Action Taskforce hos Europol i Haag i huvudsak för att underlätta 

samarbete med övriga stater och myndigheter i brottsutredningar.129 Försvarsmaktens uppdrag 

uttrycks som ett tydligt samarbete för normskapande. 

 

Försvarsberedningens rapport 

 

Det uttrycks tydligt att ett behov finns av att samarbeta och vara delaktig i den internationella 

debatten kring normer och regler för cyberdomänen. Det påpekas att ett gemensamt ramverk 

kallat Cyber Diplomacy Toolbox har utvecklats inom EU i syfte att gemensamt inom unionen 

                                                 
126 Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet Skr. 2016/17:213 s.31 
127 Ibid s.32 
128 MSB, 2019. s.34 
129 Ibid s.34 
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etablera en ansats för nyttjandet av diplomatiska och legala instrument för att bemöta cyber-

hotet.130 Beredningen menar också att Sverige måste stärka sitt engagemang internationellt i 

exempelvis centret för att motverka hybridhot etablerat i Helsingfors.131 

 
Tabell 8 Sammanställning svar N.2. 

 

A.1 Uttrycks en ambition att peka ut och ställa inkräktare i cyberdomänen till svars? 

 

Nuvarande strategi 

 

Det uttrycks att aktörer har förmågan att agera ansiktslös i cyberdomänen samt att hoten i cy-

berdomänen är svåridentifierade.132 Det framhävs också i strategin att det inom FN diskuteras 

möjligheter att utifrån regelverk, normer och överenskommelser kunna verifiera, peka ut och 

utkräva ett ansvar av aktörer med fientligt uppsåt i cyberdomänen.133 Det finns ett behov av 

tydlighet kring hur fientliga aktörer ska omhändertas och det uttrycks en vilja att vara delaktig 

i diskussioner för att skapa internationell samsyn. Viljan att utveckla sin förmåga att peka ut 

och ställa inkräktare i cyberdomänen till svars uttrycks tydligt. 

 

Nuvarande handlingsplan 

 

Arbetet fortgår med att skapa förutsättningar till att identifiera och ställa inkräktare till svars, 

inget specifikt uttryck finns för en sådan ambition även om det finns implicit. Detta görs 

bland annat genom att Försvarsmakten, FRA och Säkerhetspolisen utvecklar sin förmåga att 

hantera cyberangrepp samt förmågan att stödja övriga aktörer med incidenthantering.134  

 

  

                                                 
130 Försvarsberedningen, 2017. s.53 
131 Ibid s.111 
132 Försvarsmakten, 2016. s. 30: Ibid s.53 
133 Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet Skr. 2016/17:213 s.32 
134 MSB, 2019. s.26 
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Försvarsberedningens rapport 

 

Försvarsberedningen framhäver behovet av en utvecklad försvarsunderrättelseförmåga i cy-

berdomänen i syfte att inhämta, bearbeta, analysera och delge försvarsunderrättelser.135 Det 

framhävs även ett behov av att rapportera och analysera IT-relaterade incidenter och av-

brott.136 Det uttalas inte ordagrant att ambitionen med sagda åtgärder är att höja Sveriges för-

måga till att peka ut och ställa inkräktare till svars. En effekt av åtgärderna är att förmågan till 

att identifiera angripare kommer att öka, ambitionen att peka ut och ställa inkräktare till svars 

tolkas således som implicit i rapporten.  

 

Tabell 9 Sammanställning svar A.1. 

 

4.2 Resultat 

 

Nuvarande strategi 
 

 
Tabell 10 Resultat nuvarande strategi. 

Det finns implicita uttryck för vedergällning mot cyberangrepp. Det saknas riktlinjer för age-

rande vid fientliga cyberangrepp. Ett arbete pågår där cyberförsvaret utvecklas, inget specifikt 

uttrycks kring de förmågor som innehas. Det uttrycks inga normer för cyberkrigföring, däre-

mot en vilja att samarbeta för utveckling av normer på området. Ett arbete pågår för att inom 

samarbeten utöka sin förmåga att peka ut och ställa inkräktare i cyberdomänen till svars. 

 

  

                                                 
135 Försvarsberedningen, 2017. s.115 
136 Ibid s.116 
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Nuvarande handlingsplan 
 

 

 
Tabell 11 Resultat nuvarande handlingsplan. 

 

 

Inget uttrycks kring vedergällning eller riktlinjer för agerande vid cyberintrång. Arbetet fort-

går med att utveckla cyberförsvaret inom flera olika projekt, nyttjandet av AI och maskinin-

lärning nämns aldrig specifikt. Ett arbete pågår för att inom samarbeten utveckla normer och 

regler inom cyberdomänen. Åtgärder har vidtagits för att höja den egna förmågan att verifiera 

och identifiera inkräktare. 

 

Försvarsberedningens rapport 

 
Tabell 12 Resultat Försvarsberedningens rapport. 

Hot om vedergällning uttrycks implicit, inte specifikt mot angrepp i cyberdomänen. Ett behov 

av att fortsätta utveckla cyberförsvaret uppmärksammas, specifika egenskaper som AI och 

maskininlärning nämns inte. Normer för cyberkrigföring uttrycks, såväl som ett fortsatt arbete 

för utveckling av normer inom samarbeten. Behovet av utvecklade system för att inhämta 

underrättelse i cyberdomänen samt analysera IT-relaterade incidenter uttrycks och tolkas som 

ett implicit uttryck för en ambition att peka ut och ställa inkräktare till svars. 
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Aggregerat resultat nuvarande strategi och nuvarande handlingsplan 

 

Tabell 13 Aggregerat resultat nuvarande strategi och nuvarande handlingsplan 

 

 

I tabell 13 presenteras det aggregerade resultatet av nuvarande strategi och nuvarande hand-

lingsplan. Detta resultat representerar strategin efter att samtliga uppgifter i nuvarande hand-

lingsplan genomförts. Det framgår att endast Bd.2 kommer att uppfyllas av att samtliga punk-

ter i nuvarande handlingsplan genomförs.  

 

Aggregerad total nivå 

 

 
Tabell 14 Aggregerad total nivå. 

Genom att jämföra tabell 13 och 14 åskådliggörs förändringen från nuvarande strategi efter 

genomförd handlingsplan mot den aggregerade totala nivån. Jämförelsen visar att alla råd och 

rekommendationer från Försvarsberedningens rapport i det fall de effektueras endast leder till 

att N.1 uppfylls från den strategi som förs idag. 
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5. Avslutning 

5.1 Sammanfattning och svar på frågeställning 

 

Det konstaterades i studiens inledande kapitel att intrång och attacker i cyberdomänen blir allt 

vanligare och att inte ens USA med världens största försvarsmakt lyckas med att avskräcka 

alla angripare från att genomföra attacker i cyberdomänen. Sverige utsätts kontinuerligt för 

angrepp och ses internationellt som en stat med begränsad förmåga till att försvara sig i cyber-

domänen. Det råder ingen enad bild bland forskare hur framgångsrik avskräckning i cyberdo-

mänen ska gå till. På en workshop i Oxford under 2016 var temat cyberavskräckning och 

forskare på området fick möjligheten att presentera sina studier, fem olika mekanismer för cy-

beravskräckning kom att presenteras totalt. N.J. Ryan deltog på workshopen och konstaterade 

att dessa fem mekanismer kompletterar varandra och bör nyttjas tillsammans för att uppnå 

framgångsrik cyberavskräckning. Syftet med denna studie var således att analysera svensk in-

formations- och cybersäkerhetsstrategi utifrån Ryans teori för att utröna vilka mekanismer 

som gick att återfinna i svensk strategi. Då tidigare forskning konstaterat att Sverige saknar en 

uttalad cyberavskräckningsstrategi analyserades också nuvarande handlingsplan för informat-

ions- och cybersäkerhet samt Försvarsberedningens rapport om motståndskraft i syfte att ge 

en bild av hur strategin eventuellt kan komma att utvecklas under de kommande åren. 

 

Studiens frågeställning var följande: 

 

Innehåller svensk strategi de cyberavskräckningsmekanismer som enligt Ryan leder till fram-

gångsrik cyberavskräckning? 

 

Nej, varken strategi, nuvarande handlingsplan eller Försvarsberedningens rapport innehåller 

samtliga mekanismer. Resultatet visar att materialet innehåller delar av cyberavskräcknings-

mekanismerna. Nuvarande informations- och cybersäkerhetsstrategi ger endast tydligt uttryck 

för avskräckning genom association. I Försvarsberedningens rapport uttrycks normer för cy-

berkrigföring som haft en effekt i nutid, vilket innebär att avskräckning genom normer och 

tabun är aktuella i strategin även om det inte tydligt uttrycks i nuvarande strategi. För att ef-

fektivt avskräcka genom bestraffning och bestridande krävs åtgärder vilka inte går att åter-

finna i nuvarande handlingsplan. Ett genomgående tema är att det inte tydligt uttrycks något 

kring hur cyberangrepp kommer att hanteras, huruvida detta beror på att en plan saknas eller 
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att det hemlighålls i andra syften framgår inte. För att en motståndare ska avskräckas från att 

genomföra ett angrepp krävs det enligt teorin att antagonisten är medveten om kostnaden av 

ett angreppsförsök, vilket även uppmärksammas i strategin. Vilka kostnaderna är och hur ve-

dergällningen ser ut framgår inte tydligt när det gäller angrepp i cyberdomänen.  

 

Det studerade fallet är en mindre stats informations- och cybersäkerhetsstrategi. Under ana-

lysen framgick det inga tydliga egna ställningstaganden kring normer i cyberdomänen. Där 

normskapande nämns är det i sammanhanget av samarbeten med stora inflytelserika stater. Ett 

genomgående tema var också en oförmåga att ge tydliga besked kring hur inkräktare i cyber-

domänen ska bemötas. Det framgår inte heller huruvida cyberförsvaret är utrustat med spjut-

spetsteknologi, endast att cyberförsvaret fortsätter att utvecklas. En vilja att peka ut och ställa 

inkräktare till svars uttrycks, dock endast i kontexten av ett samarbete i FN. Huruvida nämnda 

punkter är karaktäristiskt för en mindre stat behövs fortsatta studier för att svara på. I 1.2 Tidi-

gare forskning konstaterar Lonsdale att trovärdighet krävs för att hot om vedergällning ska 

vara effektiva, möjligen kan avsaknaden av tydliga hot om vedergällning bero på att tillräck-

liga hot inte vore trovärdiga från en mindre stat och uttrycks därför inte över huvud taget. 

 

Resultatet av denna studie motsäger inte slutsatserna som dragits av Huskaj och Moradian. 

Denna studie visar däremot att svensk strategi inte heller kommer att utvecklas på ett sätt som 

på sikt leder till framgångsrik cyberavskräckning. Försvarsberedningens ambitioner är för 

låga, om målsättningen på sikt är att avskräcka motståndaren även i cyberdomänen behövs 

fler åtgärder. I synnerhet krävs en tydlig ståndpunkt kring hur en inkräktande aktör kommer 

att bemötas och bestraffas. 

5.2 Diskussion 

 

Den kvalitativa textanalysen användes för att ta fram det väsentliga ur texten vilket inte nöd-

vändigtvis är summan av textens delar. Det upplevdes som svårt att tolka materialet på ett sätt 

som inte innebar en risk att ge materialet en felaktig innebörd. För att motverka detta innehål-

ler analysen citat där så ansågs nödvändigt för att tydligt visa läsaren ursprungstexten som tol-

kats, dessutom adderades det implicita svarsalternativet i analysverktyget för att ytterligare 

förtydliga då det som efterfrågats inte uttryckts tydligt. Genom att endast analysera text ges 

inte en fullständig bild av förmågan till cyberavskräckning. De analyserade texterna är inte 

tydliga nog för att beskriva svensk cyberavskräckningsförmåga, analys av verksamheten för 

att komplettera strategin behövs för att ge en komplett bild.  
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Teorin lämpade sig väl för att studera en avgränsad del av svensk cyberavskräckningsförmåga 

och utgjorde ett bra verktyg för att besvara frågeställningen. Ett problem med den teori som 

nyttjats är svårigheten att studera en stats förmåga till avskräckning genom ömsesidigt bero-

ende med vald metod och material. Det medförde i denna studie att mekanismen uteslöts. Det 

har under analysens gång uppmärksammats att en studie med kvalitativa intervjuer som me-

tod skulle vara lämplig med den använda teorin för att få en bättre inblick i avskräckningsför-

mågan.  

5.3 Resultatets relevans för yrkesutövningen som officer 

 

Som en del av den svenska Försvarsmakten indoktrineras individen i att Försvarsmakten exi-

sterar för att skapa en tröskeleffekt. Att angripa Sverige ska vara så kostsamt för en motstån-

dare att de inte väljer att angripa från första början. Med den rådande digitaliseringen och tek-

nologins ökande betydelse för samhällets funktion ökar också kraven på Försvarsmaktens per-

sonal att kunna förstå och hantera de problem som uppstår i cyberdomänen. Det rapporteras 

frekvent i media kring fientliga aktörers intrång i svenska företags datorsystem, men det 

skrivs sällan om hur de har bemötts och hanterats. Det krävs ett krafttag för att skapa en lika 

tydligt avskräckande effekt i cyberdomänen som i den fysiska världen. Detta krafttag börjar 

med att sprida information kring Sveriges brister och medvetandegöra officerskåren kring 

problemet. Försvarsmakten i allmänhet och officerskåren i synnerhet måste vara i framkant i 

dessa frågor och således kunna agera som kompetenta rådgivare till Sveriges politiska besluts-

fattare. 

5.4 Fortsatt forskning 

 

Fortsatt forskning behövs för att rama in hela den svenska cyberavskräckningsförmågan. En 

studie bör genomföras där avskräckning genom ömsesidigt beroende är i fokus och Sveriges 

internationella relationer vilka kan ha en avskräckande effekt undersöks.  

 

Det finns ett behov av att genomföra fortsatta studier med Ryans teori där annat material ana-

lyseras, exempelvis fallstudier av genomförda cyberintrång för att svara på om och i så fall 

vilka av cyberavskräckningsmekanismerna som saknats då ett cyberangrepp genomförts.  
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När strategin uppdateras bör en jämförande studie genomföras där förändringar i strategin 

analyseras. Detta för att nuvarande strategi uppmärksammar brister och utvecklingsbehov i 

cyberförmågan utan att redogöra för hur problemen ska lösas. 

 

Fortsatta studier behövs där mindre staters cyberavskräckningsförmåga analyseras, är Sverige 

den enda mindre staten som inte tydligt redogör för hur inkräktare i cyberdomänen kommer 

att hanteras? Om så är fallet, varför undviks tydliga besked i svensk strategi? 
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