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ABSTRACT: 

Hybrid warfare has experienced a considerable scientific boost and is today seen by many research-

ers as the primary threat to peace and security in the world. The scientific community agrees that 

hybrid warfare brings with it serious threats, hence the need for new and improved security policy 

efforts. Very little effort has been made to examine the view of the security policy actors though, 

with the risk being that future security policy and strategy will be misdirected.  

 

The purpose of this study is therefore to examine if a joint understanding between the scientific 

view on hybrid warfare and the security policy actors view on the 21st century threats exists by ana-

lysing strategic and political decision-making documents. The research design is that of a qualita-

tive case study using two cases, Switzerland and Sweden. 

 

The result shows that even though a joint understanding in many respects do exist, there are con-

siderable discrepancies between the two approaches. Although these are few, it turns out that these 

not only have serious consequences for the correlation, but also for the war science discipline and 

for the security policy actors. 

 

 

Nyckelord:  
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1. Inledning  

1.1 Problemformulering 

Det omstridda begreppet hybridkrigföring används idag frekvent för att beskriva bland 

annat Hizbollahs krigföring mot Israel 2006 och Rysslands agerande i Ukraina 2014. 

Sedan den ryska annekteringen av Krimhalvön har den vetenskapliga aktiviteten kring 

begreppet ökat markant. Hybridkrigföring lyfts idag fram av ledande forskare inom 

ämnet, exempelvis Frank G. Hoffman, som ett särskilt framträdande hot mot fred och 

säkerhet.1 Hybridkrigföring är trots detta vetenskapliga uppsving inte något nytt be-

grepp. 2007 presenterade Hoffman sin definition av hybridkrigföring, vilken in-

begriper en mängd olika konventionella och okonventionella former av krigföring, ut-

förda av både statliga och icke-statliga aktörer på krigföringens samtliga nivåer.2 Fem 

år senare presenterar Williamsson Murray och Peter Mansoor i sin historiskt fokus-

erade antologi forskning som visar på att hybridkrigföring, trots att det som 

forskningsämne är relativt nytt, har existerat som fenomen sedan antiken.3 

 

Även Nordatlantiska fördragsorganisationen (NATO) ser allvarligt på fenomenet, och 

såg redan 2015 hybridkrigföring som det allvarligaste hotet mot alliansen.4 NATO 

framhåller hybridkrigföring som ett historiskt fenomen, där kombinationen av olika 

medel på både det psykiska och fysiska slagfältet utgör kärnan.5 Vidare ses hybrid-

krigföring som ett fenomen där flertalet olika medel och metoder kan nyttjas samtidigt 

och koordinerat av statliga och icke-statliga aktörer på krigföringens alla nivåer.6 

Hybridkrigföring kräver ett omfattande bemötande, civil-militärt samarbete och för-

ståelse.7 NATO visar således vid en första anblick en förståelse för hybridkrigföring, en 

förståelse som genom alliansen även borde finnas hos medlemsländerna. Samtidigt 

                                                   
 
1 Hoffman (2009). S. 39. 
2 Hoffman (2007). S. 8. 
3 Murray & Mansoor (2012). 
4 Lasconjarias & Larsen (2015). S. XXI. 
5 Lasconjarias & Larsen (2015). S. 1-3. 
6 Lasconjarias & Larsen (2015). S. 3. 
7 Lasconjarias & Larsen (2015). S. 6. 
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går det att ställa sig frågor om hur det står till med denna förståelse hos aktörer utanför 

NATO.  

 

En kortare överblick av ämnet hybridkrigföring tydliggör att fenomenet för med sig 

allvarliga hot och därav nya säkerhetspolitiska ansträngningar för att möta dessa. För-

vånansvärt lite fokus och ansträngning har dock riktats mot att undersöka olika 

säkerhetspolitiska aktörers uppfattning av fenomenet och hur väl de tagit den alltmer 

framträdande forskningen i beaktande. Man kan fråga sig om gällande uppfattningar 

verkligen adresserar de hot som forskningen anser framträdande och om det existerar 

en samsyn mellan forskare och säkerhetspolitiska aktörer.  

 

Utan kunskap om denna samsyn riskerar ny strategi samt utrikes, säkerhets- och 

försvarspolitiska inriktningar att inte omfatta dessa aktuella hot och att halka efter den 

säkerhetspolitiska utvecklingen. Vetskap om denna samsyn är även av vikt för forskar-

samfundet och den krigsvetenskapliga disciplinen. Särskilt eftersom det vid en even-

tuell svag samsyn går att ställa sig frågor huruvida forskningen bedrivs enkom för 

forskningens skull. En undersökning av detta samförstånd kan belysa eventuella till-

kortakommanden inom säkerhetsstrategisk inriktning och utveckling kontra det 

säkerhetspolitiska läget. Samtidigt kan den väcka frågor inom krigsvetenskapen om 

varför detta skett, trots att forskningen så tydligt betonar dessa hot. 

 

1.2 Forskningsöversikt 

Tidigare forskning om hybridkrigföring betonar de hot som fenomenet för med sig och 

vikten av särskilda säkerhetspolitiska ansträngningar för att motverka dessa. Följande 

översikt redogör för fem olika artiklar och verk där tonvikten ligger på innebörden av 

hybrida hot från olika aktörer och hur dessa bör bemötas. Syftet är att ge en nyanserad 

och aktuell bild av det rådande forskningsläget. För att åstadkomma detta har enbart 

verk utgivna efter 2014, när den vetenskapliga aktiviteten kring begreppet ökade, valts 

ut. För att nyansera översikten har verken även valts utifrån deras skiftande metoder, 

perspektiv och mer eller mindre kritiska inställning till begreppet. 
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Sascha-Dominik Bachmann och Anthony Papithi har genomfört en fallstudie där Ryss-

lands agerande i Ukrainakonflikten används för att diskutera vilka potentiella hot som 

föreligger mot Storbritannien och hur dessa bör motverkas.  De menar att hybrid-

krigföring utnyttjar inhemska svagheter med icke-militära medel förstärkta av militära 

konventionella och okonventionella metoder.8 I artikeln avhandlas särskilt icke-mili-

tära medel som cyberhot och mer kontroversiella hybrida metoder, exempelvis nytt-

jandet av massmigration och internationell rätt. Men framförallt diskuteras ut-

maningarna med att hybrida hot aldrig kommer ensamma och att hybridkrigföring 

blandar uppenbara hot med mycket subtila dito.9 Diskussionen kring hybrida hot 

gentemot en specifik aktör gör artikeln relevant i forskningsdebatten eftersom mer-

parten av tidigare forskning är mer allmän, alternativt fokuserar på NATO eller Euro-

peiska Unionen (EU). Resonemanget kring mer kontroversiella metoder ger ytterligare 

färg åt debatten. Storbritanniens NATO-medlemskap adresseras i princip inte alls i ar-

tikeln, vilket gör det svårt att på allvar diskutera landets säkerhetsläge. Trots att ar-

tikeln fokuserar på en specifik aktör görs dock ingen ansats att beröra vilka hot Stor-

britannien faktiskt tagit i beaktande. 

 

Tad A. Schnaufer II håller med om att rent konventionell krigföring inte räcker till som 

medel för att uppnå politiska mål, men ställer sig kritisk till begreppet hybrid-

krigföring. Schnaufer hävdar i sin artikel att begreppet misslyckas med att beskriva de 

operationer Ryssland utfört i bland annat Ukraina.10 Han menar istället att denna ut-

vecklade form av krigföring når bortom den inledande definitionen och att non-linear 

warfare (NLW), är en lämpligare definition. Schnaufer definierar NLW som kollektivt 

användande av olika subversiva metoder, både militära och icke-militära, riktade mot 

en aktörs regering, befolkning och vitala sociala funktioner för att uppnå sina politiska 

                                                   
 
8 Bachmann & Papithi (2016). S. 29-30. 
9 Bachmann & Papithi (2016). S. 45-37, 40-53. 
10 Schnaufer II (2017). S. 17. 



Fredrik Törnell 2019-05-14 
OP 16-19 
 
 
 

 
 

Sida 5 av 47 
 
 

mål utan en klar krigsförklaring.11 Schnaufer för en saklig och väl uppbyggd argument-

ation i form av en fallstudie om Krimkrisen. Schnaufer tar dock inte hänsyn till senare 

forskning kring hybridkrigföring när han kritiserar begreppet, utan enbart inledande 

och betydligt snävare teorier, bland annat Hoffmans teori från 2007. Detta gör att 

resultatet av argumentationen, även om den innehåller många relevanta infallsvinklar, 

enbart mynnar ut i ett nytt namn på en redan utvecklad teori. Schnaufer betonar 

framförallt vikten av att de icke-linjära hoten kan riktas även mot civila mål, vilket tak-

tar väl mot senare definitioner av hybridkrigföring. Schnaufer tar även upp vikten av 

att inse allvaret i dessa hot och att svara i enlighet med detta samtidigt som han betonar 

vikten för militära och politiska ledare av att se över sin förståelse av krigföring.12 Dock 

utan att peka ut särskilda tillkortakommanden i gällande säkerhetsstrategi, doktrin el-

ler andra politiska beslut eller rapporter. 

 

Ofer Fridman genomför en diskursanalys där både det ursprungliga konceptet hybrid-

krigföring och hur det växt fram i västvärlden samt det ryska hybridkrigförings-

konceptet, gibridnaya voyna, analyseras med vikt på den politiska diskursen. Fridman 

lyfter blicken högre än många andra, och fokuserar sin analys kring främst politisk-

strategiska medel och beslut istället för de mer populära taktiska och operativa med-

len. Fridman menar att det ryska hotet mot väst inom ramen för hybridkrigföring 

främst är av icke-militär natur, men att militära medel för den delen inte saknar betyd-

else.13  Han betonar också att de viktigaste åtgärderna för att motverka dessa hot ligger 

på en politisk-strategisk nivå samt vikten av att anpassa sin icke-militära 

konfrontationsstrategi till den sociala, politiska ekonomiska och teknologiska miljön 

som råder i dagens samhälle.14 Genom att analysera diskursen i det politiska klimatet 

bidrar Fridman med ytterligare dimensioner till forskningsläget. Särskilt eftersom 

analysen innefattar både den diskursiva och sociala praktiken kring fenomenet, vilket 

ger analysen en vidare struktur. Fridmans urval med både västerländska och ryska fall 

                                                   
 
11 Schnaufer II (2017). S. 24. 
12 Schnaufer II (2017). S. 31. 
13 Fridman (2018). S. 169-175. 
14 Fridman (2018). S. 170-171. 



Fredrik Törnell 2019-05-14 
OP 16-19 
 
 
 

 
 

Sida 6 av 47 
 
 

bridrar också med nya infallsvinklar till forskningsläget i och med att majoriteten av 

övrig forskning fokuserar på den västerländska delen. Han tar även upp behovet av att 

anpassa sin strategi till dagens säkerhetspolitiska klimat och att den i sin nuvarande 

form ofta är otillräcklig. Fridman undersöker dock hybridkrigföring utan att titta när-

mare på gällande uppfattning och strategi, samt hur denna förhåller sig till hybrid-

krigföring. 

 

Forskarna Chiyuki Aoi, Madoka Futamura och Alessio Patalano visar med hjälp av 

olika aktörers uppträdande i Asien på att hybridkrigföring länge har varit en del av 

strategisk tanke och praktik i regionen.15 Enligt författarna är Kina och Nordkorea de 

huvudsakliga hybrida aktörerna i regionen och det är deras auktoritära och cent-

raliserade ledningsstrukturer som gör hybridkrigföring effektivt.16 Detta gäller särskilt 

informationsarenan, och hybrida metoder används inte uteslutande för att skada 

motståndaren utan även för att skapa strategiska möjligheter för sig själv.17 För-

fattarna lyckas ytterligare nyansera debatten kring hybridkrigföring genom att visa på 

att även om Ryssland och IS är fokus för mycket forskning, så finns det hybrida hot 

och aktörer även på annat håll, vilket ofta glöms bort i debatten. I denna artikel görs 

faktiskt ett försök att analysera strategiskt och doktrinärt uppträdande utifrån central 

teoribildning kring hybridkrigföring. Men eftersom det är samförståndet mellan teori 

och praktik som analyseras så lämnas även här ett tomrum vad gäller aktörernas upp-

fattning i bland annat strategi och doktrin.  

 

Georgy Filimonov vid RUDN University diskuterar den ryska synen på hybrid-

krigföring genom att fokusera på color revolutions som en framträdande hybrid me-

tod.18  Filimonov ser hybridkrigföring som en organisatorisk modell som erbjuder de 

förbättrade metoder och strukturer som idag krävs för att nå militära och politiska 

                                                   
 
15 Aoi et al. (2018). S. 693. 
16 Aoi et al. (2018). S. 704. 
17 Aoi et al. (2018). S. 704. 
18 The Peoples' Friendship University of Russia, Moskva, Ryssland 
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målsättningar.19 Framförallt trycker Filimonov på att hybridkrigföring syftar till att 

minimera risken för öppen konflikt och till att nå utövarens målsättningar utan att 

eskalera konflikten till ett fullskaligt konventionellt krig.20 Filimonov bidrar fram-

förallt med en bild av hur den ryska synen på ämnet ser ut, men även genom att lyfta 

fram color revolutions som en hybrid metod. Genom detta lyckas Filimonov visa hur 

utstuderade, väl förberedda och välorkestrerade hybrida hot kan vara. Likt andra 

forskare håller Filimonov med om att överlägsen militär styrka inte längre är en garant 

mot aggression eftersom den inhemska säkerheten blir en måltavla för hybrida hot.21  

Filimonov nämner visserligen att dessa nya hot kommer att vara en utmaning för väst-

världen, dock utan att peka på särskilda brister eller styrkor inom strategi eller doktrin. 

 

Översikten indikerar att hybridkrigföring intagit en central plats på dagens säkerhets-

politiska arena och att det finns nästan lika många perspektiv på ämnet hybrid-

krigföring som det finns forskare. Samtidigt gör sig vissa gemensamma nämnare inom 

teorin frekvent påminda. Översikten avslöjar även en tydlig lucka gällande forsknings-

läget kring befintlig strategi, doktrin och beslutsunderlag. Vissa ansträngningar har 

gjorts för att undersöka en eventuell samsyn mellan teori och praktik. Trots detta står 

den aktuella uppfattningen om fenomenet hos säkerhetspolitiska aktörer i form av 

gällande strategi, policy och beslutsunderlag dock fortfarande outforskad. Denna 

forskningslucka, tillsammans med faktumet att NATO och troligtvis även dess med-

lemmar tycks ha en hög förståelse för hybridkrigföring, gör det intressant att vänta 

blicken bort från NATO och undersöka fall som står i kontrast till alliansen. Huruvida 

det existerar en samsyn mellan den vetenskapliga teoribildningen kring hybrid-

krigföring och uppfattningen av fenomenet hos aktörer utanför alliansen är därför vad 

jag i denna uppsats kommer att undersöka. Inomvetenskapligt kan en sådan under-

sökning att bidra med en ökad förståelse för hur olika säkerhetspolitiska aktörer ser på 

                                                   
 
19 Filimonov (2003). S. 25. 
20 Filimonov (2003). S. 25-26. 
21 Filimonov (2003). S. 39. 
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begreppet hybridkrigföring samt hur väl forskningen nått ut till den tänkta mål-

gruppen. Utomvetenskapligt kan den belysa brister i gällande strategisk inriktning hos 

dessa aktörer, både vad gäller förståelsen för dessa hot och hur de bör bemötas och 

motverkas.  

 

1.3 Syfte & frågeställning 

Syftet med undersökningen är att undersöka om samsyn råder mellan den vetenskap-

liga teoribildningen kring hybridkrigföring och säkerhetspolitiska aktörers upp-

fattning av fenomenet utifrån ett teoretiskt ramverk. Två fall, Sverige och Schweiz, 

kommer att analyseras för att undersöka samsynen och eventuella diskrepanser mellan 

de båda uppfattningarna. Undersökningen skall bidra med ökad kunskap om dels i vil-

ken utsträckning de undersökta säkerhetspolitiska aktörerna tagit forskningen i be-

aktande och hur de uppfattar dessa hybrida hot, dels i vilken utsträckning forskningen 

lyckats nå denna målgrupp.  

 

Jag ämnar därför undersöka följande frågeställning: 

 

Existerar samsyn mellan vetenskaplig teoribildning kring hybridkrigföring samt 

den uppfattning Sverige och Schweiz som säkerhetspolitiska aktörer har av feno-

menet? Om så är fallet, vilka diskrepanser finns, och vilka delar av forskningen har 

inte tagits i beaktande? 

 

1.4 Avgränsningar 

Jag avser i detta arbete undersöka samförståndet mellan forskning och säkerhets-

politiska aktörers uppfattning av hybridkrigföring. Denna uppfattning utgörs av gäll-

ande säkerhetsstrategi och rapporter framtagna för att stödja utveckling och fram-

tagande av säkerhets- och försvarspolitik samt strategiska beslut. Eftersom det är 

forskningsresultatens tillämpning som skall undersökas kommer endast veten-

skapliga artiklar och verk att användas för att bygga undersökningens teoretiska ram-

verk. NATO har som tidigare nämnts en tydlig uppfattning om hybridkrigföring och 
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hur det skall bemötas, varvid två aktörer utanför alliansen kommer att undersökas för 

att ytterligare nyansera forskningsläget med andra aktörers syn på fenomenet. Vidare 

undersöks enbart västerländska europeiska fall.22 Detta eftersom Europa är den 

huvudsakliga säkerhetspolitiska konfliktarenan som är mål för forskningen kring 

hybridkrigföring. Eftersom undersökningens empiri är publicerad mellan januari 2017 

och april 2018, kommer ingen forskning publicerad senare än 2016 att användas i det 

teoretiska ramverket. Detta för att säkerställa undersökningens reliabilitet, så att de 

två fallen inte undersöks utifrån premisser som ur tidsaspekten inte varit möjliga att 

ta hänsyn till.23 Slutligen har antalet fall har avgränsats till två för att möjliggöra en så 

ingående analys som möjligt av de enskilda fallen.  

 

1.5 Disposition 

Det andra kapitlet inleds med en teoridiskussion där valet av utgångpunkter för 

undersökningens teoretiska ramverk motiveras. Därefter presenteras undersökning-

ens teoretiska ramverk. I kapitel tre presenteras undersökningens forskningsdesign 

och val av fall följt av en presentation av undersökningens metod för datainsamling. 

Därefter presenteras det empiriska underlaget och slutligen operationaliseras det teo-

retiska ramverket. I det fjärde kapitlet analyseras det empiriska underlaget och kapitlet 

avslutas med en presentation och sammanfattning av undersökningens resultat. I det 

avslutande femte kapitlet presenteras inledningsvis svaret på frågeställningen följt av 

en diskussion av resultatets inom- och utomvetenskapliga innebörd samt förhållande 

till metod och teori. Slutligen presenteras författarens tankar gällande vidare forskning 

inom området. 

 

 

 

                                                   
 
22 Med västerländska menas den säkerhetspolitiska indelning av Europa som uppstått efter Kalla 

Kriget, varvid exempelvis Ryssland och Vitryssland exkluderas ur denna definition.  
23 Esaiasson et al. (2017). S. 64. 
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2. Teori 

2.1 Teoridiskussion 

Eftersom jag avser undersöka samsynen mellan politiska aktörer och den veten-

skapliga uppfattningen av hybridkrigföring, snarare än en specifik teori, kommer ett 

teoretiskt ramverk konstrueras för att representera den vetenskapliga uppfattningen. 

Flertalet teoretiska utgångspunkter gör även ramverket mer objektivt kontra rådande 

forskningsläge, samtidigt som viktiga bitar av fenomenet hybridkrigföring inte riskerar 

att exkluderas. Ramverket konstrueras av tre olika teoretiska utgångspunkter i syfte 

att vara representativt för forskningsläget.  

 

Inledningsvis används Frank Hoffmans tidigare nämnda ursprungliga teori till-

sammans med ett antal artiklar i vilka Hoffman diskuterar sin teori vidare. Hoffmans 

teori är särskilt relevant för ramverket på grund av dess mycket centrala ställning i 

forskningsdebatten. Hans ursprungliga teori från 2007 är mycket flitigt refererad i 

aktuell forskning och har bland annat med över 500 citeringar på Google Scholar.24  

Hoffmans övriga artiklar är även de väl citerade. Teorin är dock från 2007, och resul-

tatet från forskningsöversikten visar att den är aningen snäv för att på ett tillfred-

ställande sätt förklara dagens hybrida hot. Detta skapar ett behov av ytterligare teori 

med en mer aktuell syn på ämnet. Denna utgörs av Sascha-Dominik Bachmanns forsk-

ning kring ämnet i ett antal artiklar. Bachmann och hans medforskare lyfter blicken 

och erbjuder ett vidare och mer omfattande synsätt på hybridkrigföring som införlivar 

den militärstrategiska nivån i större utsträckning än Hoffmans. Detta fångar således 

dagens mer komplexa hybrida konflikter bättre. Slutligen används även Murray & 

Mansoors historiskt fokuserade antologi. Att hybridkrigföring är ett historiskt feno-

men borde därför föranleda viss kunskap om fenomenets innebörd hos aktörerna. För-

utom att påvisa att hybridkrigföring är ett historiskt fenomen styrker även antologin 

några av hybridkrigföringens centrala beståndsdelar som lyfts fram av Hoffman och 

                                                   
 
24 

https://scholar.google.se/scholar?start=10&q=%22hybrid+warfare%22+concept&hl=sv&as_sdt=0,5 
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Bachmann. Dessa tre utgångspunkter fångar och styrker tillsammans hybrid-

krigföringens huvudsakliga beståndsdelar, vars innebörd även korrelerar med den syn 

som forskningsöversikten genererade. Dessa teoretiska utgångspunkter utgör därför 

sammantaget ett tillfredställande teoretiskt underlag och får således representera 

fenomenet i undersökningen. Genom att använda tre olika teoretiska utgångspunkter 

som både styrker varandra samt korrelerar med forskningsöversikten stärks 

tillförlitligheten till undersökningens operationella indikatorer sprungna ur ram-

verket. Således stärks även undersökningens begreppsvaliditet.25 

 

2.2 Det teoretiska ramverket 

2.2.1 Hoffman 

Hoffman presenterar, som tidigare nämnts, en med dagens mått mätt aningen snävare 

definition av hybridkrigföring som främst fokuserar på fenomenets innebörd på tak-

tisk och operativ nivå.  Han framhåller dock att effekterna av hybridkrigföring kan 

uppnås även på strategisk nivå.26  

 

Enligt Hoffman fångar termen ”hybrid” både den organisatoriska strukturen och med-

len med vilka framtidens motståndare kommer att föra krig, med både hierarkiska och 

decentraliserade ledningsstrukturer samt en rad olika hybrida medel.27 Hybrid-

krigföring kan utföras av irreguljära och statliga aktörer, vilka kan ändra karaktär på 

sina konventionella styrkor till mer irreguljära vad gäller formationer och taktik, likt 

irakiska Fedayeen.28 Hoffman visar även att det finns doktrinära tendenser till hybrid-

krigföring hos en del statliga aktörer, bland annat Iran.29 Hoffman lyfter i flera av sina 

publikationer fram att hybridkrigföring inte bara är krigföring för den svage aktören. 

Snarare kan hybridkrigföring ses som taktiken för den smarte motståndaren på grund 

                                                   
 
25 Esaiasson et al. (2017). S. 59-60. 
26 Hoffman (2007). S. 8. 
27 Hoffman (2007). S. 28. 
28 Hoffman (2007). S. 28. 
29 Hoffman (2010). S. 453. 
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av sin effektivitet.30 Det ryska agerandet i Ukraina och tidigare nämnda fallet Iran är 

två exempel på detta.  

 

De medel och former av krigföring som används inom ramen för hybridkrigföring är 

många och utgörs av både konventionella och irreguljära medel med inslag av 

terrorism och kriminalitet.31 Exempel på några av dessa hybrida medel är hög-

teknologiska förmågor som robotsystem och cyberkrigföring, men också simplare me-

del som eldöverfall och hemmagjorda sprängladdningar.32 Målen för en hybrid aktör 

är inte heller uteslutande militära. Finanssektorn kan utgöra mål samtidigt som krim-

inalitet kan användas i syfte att skapa oordning och splittring inom en nation.33  

 

Dessa olika medel kombineras sedan på olika innovativa sätt för att passa aktörens 

egen strategiska kultur, geografi och målsättningar.34  Denna fusion av olika taktiska 

metoder och medel dirigeras och koordineras sedan taktiskt och operativt för att uppnå 

synergieffekter i både de fysiska och psykologiska dimensionerna av konflikten.35 

Hybridkrigföringens huvudkarakteristika är enligt Hoffman dessa kombinationer, 

som riktar sig mot motståndarens svagheter och lämnar denne med komplexa di-

lemman som allvarligt utmanar traditionella militära ramverk, tänkande och dokt-

riner.36  

 

Ett annat hot Hoffman särskilt tar upp är utnyttjandet av modern informations-

teknologi.37 Han menar att slagfältet sträckts ut till ytterligare en dimension med hjälp 

                                                   
 
30 Hoffman (2009). S. 38. 
31 Hoffman (2007). S. 29. 
32 Hoffman (2007). S. 28. 
33 Hoffman (2007). S. 28-29. 
34 Hoffman (2009). S. 35. 
35 Hoffman (2007). S. 8. 
36 Hoffman (2007). S. 58. 
37 Hoffman (2009). S. 38. 
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av media och informationsteknologin och att dessa kan nyttjas för exempelvis pro-

paganda, rekrytering, träning och motivation.38 

 

Hoffman nämner även att cyberkrigföring kan användas tillsammans med andra me-

del i en hybrid konflikt.39 Cyberkrigföring ges dock inte mycket utrymme jämfört med 

senare teoribildning. Att teorin är äldre och författad innan bland annat Stuxnet, som 

ökade intresset för cyberarenan, är en möjlig orsak till detta.40 

 

Hoffman trycker även på det faktum att hybrida hot inte bara är ett hot mot de vars 

fokus ligger inom den militära markarenan.41 Hybrida hot kräver enligt Hoffman sam-

arbete mellan militära och icke-militära aktörer likväl som internationella och utom-

organisatoriska aktörer för att motverkas.42 Även olika medel, kinetiska som icke-ki-

netiska, inom ramen för ovan nämnda samarbete kommer att krävas.43 

 

2.2.2 Bachmann 

Bachmann betraktar som tidigare nämnt hybridkrigföring ur ett vidare perspektiv och 

tar 2012 avstamp i NATO:s syn på fenomenet. Synen omfattar till skillnad från Hoff-

mans i större utsträckning krigföringens strategiska nivå. Hybridkrigföring kan dock 

enligt Bachmann utspela sig på krigföringens samtliga nivåer.44  

 

Bachmann hämtar även inspiration från jasminrevolutionen, där han menar att hy-

brida hot bland annat förekom i form av civil olydnad och massmigration.45 Han lyfter 

inledningsvis fram lågintensiva och asymmetriska metoder samt kinetiska och icke-

                                                   
 
38 Hoffman (2007). S. 51-53. 
39 Hoffman (2007). S. 28. 
40 Stuxnet var den första bekräftade cyberattacken med fysisk skada som följd och användes för att 
sabotera en urananrikningsanläggning i Iran 2010. 
41 Hoffman (2010). S. 453. 
42 Hoffman (2007). S. 50-51. 
43 Hoffman (2007). S. 50-51. 
44 Bachmann & Gunneriusson (2015a). S. 83. 
45 Bachmann (2012). S 15. 
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kinetiska hot tillsammans med terrorism, sjöröveri, kriminalitet och demografiska ut-

maningar som hybrida hot.46   

 

Bachmann utvecklar tillsammans med andra forskare sin syn på fenomenet. Med 

Gunneriusson framhäver han bland annat att hybridkrigföring inte är ett verktyg en-

bart för icke-statliga aktörer utan även ett redskap för statliga aktörer.47 Ett exempel 

på detta lyfter de fram i den ryska krigföringen, vars sju olika faser inbegriper olika 

hybrida medel.48  

 

Bachmann utvidgar sin syn ytterligare tillsammans med Papithi, där NATO:s syn åter-

igen ligger till grund. Hybridkrigföring har kapacitet att göra enorm skada, både mili-

tärt och kommersiellt och den utnyttjar inhemska svagheter med hjälp av icke-militära 

medel, exempelvis politiska och ekonomiska, tillsammans med militära.49 An-

vändandet av icke-militära medel är särskilt framträdande i Bachmanns forskning. 

Tillsammans med Papithi lyfter Bachmann särskilt fram sårbarheten hos nyckel-

infrastruktur samt massmigration, vilket visar att hybridkrigföringens medel och 

metoder kan ta många olika former.50 Bachmann och Papithi trycker även särskilt på 

att hybridkrigföring kan ske under tröskeln för vad som traditionellt sett räknas till 

krigföring.51 Hybrida aktörer kan använda dessa olika medel och metoder simultant 

och adaptivt i strävan efter sina mål.52 

 

Bachmanns forskning ger också informationsarenan mycket utrymme. Krimkrisen 

lyfts tillsammans med Gunneriusson fram som exempel på hur Ryssland använder 

                                                   
 
46 Bachmann (2012). S 14. 
47 Bachmann & Gunneriusson (2015a). S. 79. 
48 Bachmann & Gunneriusson (2015b). S. 205-206. 
49 Bachmann & Papithi (2016). S. 29. 
50 Bachmann & Papithi (2016). S. 37-40. 
51 Bachmann & Papithi (2016). S. 46-50. 
52 Bachmann & Papithi (2016). S. 30. 
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informationsarenan för missinformation, desinformation och strategisk kommu-

nikation för att missgynna sina motståndare och öka stödet för sina egna aktioner.53 

Cyberarenan nämns ofta tillsammans med informationsarenan, och informations-

operationer lyfts fram som en mycket viktig del av cyberkrigföring.54  

 

Cyberkrigföring är ytterligare en hybrid pusselbit som ges mycket utrymme i Bach-

manns forskning. Bachmann och Gunneriusson menar att cyber inom ramen för 

konflikter inte nödvändigtvis behöver innebära en ny typ av konflikt, utan snarare ut-

gör ett nytt och förbättrat redskap för krigföring.55 Cyberkrigföring innebär inte enbart 

rena cyberattacker mot exempelvis kritisk infrastruktur, utan utgör även hot i form av 

kapning av autonoma vapensystem och tidigare nämnda innebörd för informations-

arenan.56 Cyberarenan i kombination med sociala media kan även användas som 

multiplikator för andra aktioner, exempelvis terrorism.57 Cyberkrigföring framhävs av 

Bachmanns forskning som en särskilt potent metod, bland annat sett till risken för 

vedergällning och minimala kostnader vad gäller personal och utrustning.58  

 

Slutligen betonas ytterligare en aspekt särskilt i Bachmanns forskning, nämligen en så 

kallad comprehensive approach för att möta hybrida hot. Bachmann tar med Gunne-

riusson avstamp i både NATOs syn och ett experiment genomfört av Försvars-

högskolan 2012 inom ramen för Partnership for Peace (PfP). Dessa framhåller vikten 

av omfattande gemensamma åtgärder (comprehensive approach), för att möta hy-

brida hot.59 Denna typ av omfattande åtgärder innebär att dessa hot behöver mötas av 

                                                   
 
53 Bachmann & Gunneriusson (2015b). S. 201-202. 
54 Bachmann & Gunneriusson (2015b). S. 202. 
55 Bachmann & Gunneriusson (2015a). S. 83. 
56 Bachmann & Papithi (2016). S. 36-37. 
57 Bachmann & Gunneriusson (2015a). S. 83. 
58 Bachmann & Papithi (2016). S. 29. 
59 Bachmann & Gunneriusson (2015a). S. 79-81. 
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samhället som helhet. Civila försvarstillgångar samt andra civila aktörer inbegrips till-

sammans med militära aktörer och samarbete och koordination mellan olika 

säkerhetsaktörer är också av vikt.60 

 

2.2.3 Murray & Mansoor 

I Murray och Mansoors antologi sätts hybridkrigföring i ett historiskt perspektiv med 

hjälp av nio olika historiska fall från romartiden till Vietnamkriget. Fenomenet visar 

sig vara historiskt, och utgör regel snarare än undantag i mänskliga konflikter.61 

Hybridkrigföring definieras som en kombination mellan konventionella och reguljära 

militära styrkor, vilket kan inkludera både statliga och icke-statliga aktörer med ge-

mensamt politiskt syfte.62  

 

Hybridkrigföringen utspelar sig på krigföringens samtliga nivåer, och Mansoor menar 

att konventionella och irreguljära medel används med olika syfte inom konflikten för 

att nå målen när en rent konventionell militär seger inte går att nå.63 Militär styrka 

inom ramen för hybridkrigföring består inte enbart av traditionella militära medel 

utan inbegriper också civila medel, psykologiska operationer och civil interaktion.64  

 

Hybrida aktörer blandar dessa olika tillvägagångssätt för att matcha sin egen stra-

tegiska kultur, historiska arv samt geografiska och ekonomiska förutsättningar.65 

Hybridkrigföring utvidgar konflikter i både tid och rum och ger dess utövare möjlighet 

att spela på motståndarens strategiska tålamod.66 Därigenom uppnår aktören sina mål 

över lång tid, och genom att sträcka ut konflikten till att även inbegripa civil-

befolkningen kan hybrida aktörer på så vis förstärka sin annars begränsade styrka.67 

                                                   
 
60 Bachmann & Gunneriusson (2015a). S. 80-81. 
61 Murray (2012). S. 290. 
62 Mansoor (2012). S. 2. 
63 Mansoor (2012). S. 3, 9. 
64 Mansoor (2012). S. 16. 
65 Mansoor (2012). S. 2. 
66 Mansoor (2012). S. 7. 
67 Mansoor (2012). S. 9. 
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Kärnan i hybridkrigföring lyfts fram som förmågan att ställa sin motståndare inför ett 

dilemma med hjälp av olika typer av militära medel.68  

 

Mansoor utesluter inte heller att hybridkrigföring är enbart den irreguljäre och svages 

spelkort. Han menar att även starkare militärmakter använt sig av hybrida metoder 

genom att peka på den brittiska kampanjen mot Osmanska riket under första världs-

kriget.69  

 

Även informationskrigföring är ett historiskt fenomen menar Mansoor, och går till och 

med så långt att de menar att militära aktioner i vissa fall enbart är ett supplement till 

informationskrigföringen.70  

 

2.2.4 Sammanfattning 

Det visar sig att det trots skilda utgångspunkter och perspektiv på fenomenet finns ett 

antal drag inom hybridkrigföring som flertalet forskare betonar. Samtliga tre teo-

retiska utgångpunkter framhåller att hybridkrigföring utspelas på taktisk, operativ och 

strategisk nivå. Att både statliga och icke-statliga aktörer kan ägna sig åt hybrid-

krigföring samt att fenomenet inbegriper en rad olika medel och metoder erkänns 

också av samtliga. Användandet av flertalet olika typer av hybrida medel och krigföring 

samtidigt är också samtliga överens om. Att genom detta uppnå synergieffekter och 

ställa motståndaren inför tveeggade hot och dilemman är enligt Hoffman och Murray 

själva kärnan i fenomenet och det som gör hybridkrigföringen till ett så pass allvarligt 

hot. Framförallt Bachmann, men även Hoffman, framhåller också cyberarenan som en 

viktig del inom modern hybridkrigföring. Framförallt som ett medel och en förstärkare 

av annan typ av krigföring, exempelvis informationskrigföring. Informationskrigföring 

framhålls vidare av samtliga som en mycket potent pusselbit inom hybridkrigföring. 

                                                   
 
68 Murray (2012). S. 293. 
69 Mansoor (2012). S. 6. 
70 Mansoor (2012). S. 9. 
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Hoffman och Bachmann konstaterar även att hybridkrigföring är en utmaning för sam-

hället som helhet, och inte enbart för militära aktörer. Dessa huvuddrag inom hybrid-

krigföring ligger senare till grund operationaliseringen av det teoretiska ramverket. 
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3. Metod 

3.1 Forskningsdesign 

Eftersom jag avser undersöka förekomsten av en utvald teoribildning i det empiriska 

underlaget kommer undersökningen att genomföras som en teorikonsumerande stu-

die med en beskrivande karaktär. Detta eftersom fallen står i centrum snarare än teo-

rin och undersökningen avser kartlägga förekomsten av ett fenomen i materialet.71 

Undersökningen kommer genomföras som en flerfallstudie med två fall re-

presenterade av olika typer av beslutsunderlag för strategiska och politiska beslut. Fall-

studien lämpar sig väl för denna undersökning framförallt på grund av fallstudiens 

styrka vad gäller att bedöma och analysera komplexa kausala relationer.72 Genom att 

använda en fallstudie som forskningsstrategi blir det således möjligt att dra slutsatser 

om varför vissa delar av teoribildningen exempelvis inte tagits i beaktande istället för 

att enbart visa på olika grader av samsyn genom en mer kvantitativ undersökning. Fall-

studiens svaghet ligger bland annat i svårigheten att göra bedömningar och genera-

liseringar utifrån särskilda fall.73 Detta gäller särskilt strategiska urval, vilket är fallet i 

denna undersökning.74 På grund av detta gör jag i denna undersökning inga anspråk 

på att kunna generalisera undersökningens resultat eftersom den lägre graden av ex-

tern validitet inte möjliggör detta. För att kunna studera det empiriska materialet krävs 

operationella indikatorer, det vill säga anvisningar för hur själva analysen skall gå till.75 

Det tidigare presenterade teoretiska ramverket kommer därför operationaliseras i slu-

tet av detta kapitel för att sedan användas som utgångspunkter i undersökningens ana-

lys.  

 

                                                   
 
71 Esaiasson et al. (2017). S. 27, 42. 
72 George & Bennett (2005). S. 22. 
73 George & Bennett (2005). S. 22-21. 
74 Esaiasson et al. (2017). S. 160. 
75 Esaiasson et al. (2017). S. 22. 
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3.2 Val av fall 

Valet av fall har skett genom strategiskt urval utifrån ett antal premisser.76 Population-

en av europeiska aktörer utanför NATO är relativt liten och består exklusive mikro-

stater av endast sex relevanta aktörer (Sverige, Finland, Österrike, Schweiz, Moldavien 

och Ukraina).77 Endast två av dessa medger en mer ingående undersökning kopplat till 

tillgången på relevant empiri publicerad i relativ närtid, därav föll valet på Sverige och 

Schweiz. Fallen utgörs av två mindre säkerhetspolitiska aktörer med likvärdiga 

säkerhetspolitiska och strategiska ambitioner och kan således anses vara strategiskt 

utvalda typiska fall.78 Båda fallen möjliggör även en grundlig analys på grund av god 

tillgång till öppna källor som utgör beslutsunderlag för strategiska och politiska beslut.  

Vidare möjliggör de båda fallen tillgång till källmaterial publicerat i relativ närtid 

(2017 och framåt). Detta är av vikt för att säkerställa ett resultat som speglar ak-

törernas nuvarande syn på säkerhet och säkerhetshot.  

 

Det finns dock skillnader mellan fallen värda att nämna. De båda aktörerna står inför 

olika säkerhetspolitiska utmaningar. Sverige står troligen inför större geopolitiska ut-

maningar och hot, medan Schweiz med stor sannolikhet finner hot mot sin bank- och 

finanssektor samt råvaruförsörjning allvarligare. Detta i kombination med att Schweiz 

även står utanför EU kan väcka många intressanta frågor och bidra till slutsatser om 

vad det är som konstituerar eventuella skillnader i hur olika aktörer ser på hybrid-

krigföring. 

 

3.3 Metod för datainsamling 

För att samla in och därefter analysera undersökningens data ur det empiriska 

underlaget används metoden kvalitativ textanalys. Den kvalitativa ansatsen lämpar sig 

                                                   
 
76 Esaiasson et al. (2017). S. 159-161. 
77 Med mikrostat menas en mycket liten, i folkrättslig mening självständig stat med begränsade 

naturresurser och liten befolkning. 
78 Esaiasson et al. (2017). S. 164-165. 
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väl i detta fall eftersom dess styrka bland annat ligger i dess förmåga att hitta de ele-

ment i texten som inte alltid är uppenbara.79 Forskningen redovisas sällan ordagrant i 

den typ av empiri som undersöks och i detta fall ter sig därför den kvalitativa ansatsen 

mycket lämplig. Mer specifikt är det en analys av texternas meningsinnehåll som 

genomförs, vilket innebär att det är den bakomliggande meningen snarare än datan 

eller diskursen i sig som står i fokus.80 Eftersom det är aktörernas officiella uppfattning 

som skall undersökas lämpar sig analys av officiella dokument bättre än exempelvis 

intervjuer med företrädare för de olika aktörerna, eftersom risken för att empirin fär-

gas av enskilda uppfattningar minimeras. 

 

Undersökningen påverkar inte enskilda individer, varvid främst forskaretiska över-

väganden gjorts gällande min egen relation till uppgiften. Framförallt har de fyra 

forskningsetiska principerna tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvar tagits i be-

aktande under arbetets gång.81 Syftet med dessa överväganden har varit att säkerställa 

framförallt ärlighet och transparens genom undersökningen, varvid de olika valen i 

undersökningen tydligt motiveras och material samt analysverktyg och teori present-

eras så som dessa används. Som svensk medborgare och svensk militär finns en risk 

kopplad till att forskningen kan bli beroende av mig som utför den på grund av min 

koppling till fallet.82 Detta har också tagits i beaktande under undersökningens gång. 

 

3.4 Empiriskt underlag & källkritik 

Undersökningens empiriska material utgörs av olika typer av beslutsunderlag för stra-

tegiska och politiska beslut från de båda aktörerna, valt utifrån ett antal kriterier. End-

ast empiri publicerad 2017 och framåt har valts ut för att möjliggöra ett resultat som 

speglar en så samtida bild som möjligt, kopplat till undersökningens syfte. Vidare an-

                                                   
 
79 Esaiasson et al. (2017). S. 211. 
80 Johannessen & Tufte (2003). S. 110. 
81 https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/etik/etik-i-forskningen.html 
82 Esaiasson et al. (2017). S. 25. 
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vänds endast empiri som avhandlar säkerhetsfrågor ur ett vidare och mer samhälls-

omfattande perspektiv. Detta föranlett av att forskningsöversikten visat att forsk-

ningen pekar mot att hybrida hot är en uppgift för samhället som helhet, och inte en-

bart är en militär angelägenhet. Materialet har även valts ut för att representera de 

båda aktörernas uppfattning om rådande säkerhetsläge. Materialet utgörs därför ute-

slutande av officiella rapporter och strategier snarare än forskning för att säkerställa 

att det som undersöks är aktörernas officiella uppfattning. För att skapa symmetri i 

undersökningen har urvalet av empiri även gjorts så lika som möjligt i de båda fallen 

inom ramen för kriterierna. I det svenska fallet är tillgången på källmaterial bättre, 

varvid en del av detta material valts bort för att bibehålla tidigare nämnda symmetri i 

undersökningen. 

 

Den svenska empirin utgörs av tre olika källor. Nationell Säkerhetsstrategi är svenska 

regeringens samlade syn på säkerhet och skall fungera som inriktning och ramverk för 

det svenska säkerhetsarbetet.83 Eftersom strategin uttryckligen utgör aktörens syn på 

säkerhet ur ett brett perspektiv lämpar sig denna mycket väl att undersöka. Nationell 

strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet utgör en plattform för lan-

dets fortsatta utvecklingsarbete inom området och är samtidigt ett uttryck för regering-

ens övergripande prioriteringar inom informations- och cybersäkerhet.84 Det är tydligt 

att strategin dels förmedlar en officiell syn på cybersäkerhet, dels fungerar som 

beslutsunderlag för vidare strategiska och politiska beslut. Detta gör källan lämplig för 

undersökning i detta fall. Cyberarenans viktiga roll i hybridkrigföring bidrar också till 

materialets relevans. Motståndskraft - Inriktningen av totalförsvaret och ut-

formningen av det civila försvaret 2021–2025 lämnar förslag för inriktningen av 

totalförsvaret och utformningen av den civila verksamheten i totalförsvaret fram till 

2025.85 Rapportens syfte och det faktum att den författats av försvarsutskottet, vilka 

ansvarar för det civila och militära försvarets utveckling, gör att källan kan anses vara 

                                                   
 
83 Regeringskansliet (2017). S. 3. 
84 Skr. 2016/17:213. S. 1. 
85 Ds 2017:66. S. 13. 
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beslutsunderlag för strategiska och politiska beslut. Rapportens sex bilagor undersöks 

inte eftersom dessa avhandlar olika politiska partiers avvikande uppfattning och inte 

utgör aktörens officiella ståndpunkt. 

 

I fallet Schweiz utgörs materialet också av tre olika källor. Switzerland’s Security - Sit-

uation Report 2017 of the Federal Intelligence Service FIS, och Switzerland’s Security 

- Situation Report 2018 of the Federal Intelligence Service FIS är utgivna av landets 

underrättelsetjänst, Federal Intelligence Service (FIS). Dessa rapporter är avsedda att 

fungera som instrument för att stödja inriktningen av landets säkerhetspolitik. Detta i 

kombination med att de presenterar en vid syn på säkerhetsarbete gör att de båda läm-

par sig väl för denna undersökning.86 Rapporterna avhandlar inte aktörens syn på 

säkerhetsarbete i särskilt stor utsträckning, men eftersom aktörens syn på hot och dess 

innebörd för aktören avhandlas grundligt lämpar den sig ändå väl för denna under-

sökning. National strategy for the protection of Switzerland against cyber risks 

(NCS) 2018-2022 (NCS) presenterar de strategiska ramarna för att förbättra före-

byggande åtgärder, identifiering, respons och motståndskraft på alla områden som är 

relevanta för cyberrisker mot aktören.87 Likt det svenska fallet är denna källa relevant 

för undersökningen mot bakgrund av cyberarenans framträdande roll inom hybrid-

krigföring. 

 

Det material som undersöks i uppsatsen utgörs av strategier och rapporter utförda och 

publicerade av statliga organisationer och utskott i syfte att användas som besluts-

underlag för utformning av försvars- och säkerhetspolitiska beslut. I båda fallen är 

dessutom förorden till delar av materialet författade av mycket höga politiska 

befattningshavare för respektive aktör. Detta gör att materialet står sig mycket starkt 

gentemot äkthetskriteriet.88 Materialet utgörs av det senast publicerade besluts-

underlaget för de båda aktörerna, vilket gör materialet relevant att undersöka även om 

                                                   
 
86 https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-66554.html & 

https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-70611.html 
87 The Federal Council (2018). S. 2. 
88 Thurén (2013). S. 17. 
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det kopplat till tidskriteriet finns en risk för att denna syn ändrats.89 Kriterierna om 

oberoende och tendens avser jag inte diskutera vidare vad gäller undersökningens em-

piriska underlag mot bakgrund att en sådan diskussion saknar relevans för den under-

sökta empirin i detta fall.90 

 

3.6 Operationalisering 

Nedan operationaliseras det teoretiska ramverk som presenterades i föregående kapi-

tel. Hybridkrigföring förväntas inte vara en i alltför stor utsträckning ordagrant uttalad 

del av det empiriska materialet. På grund av detta har jag i operationaliseringen strävat 

efter att skapa indikatorer som speglar budskapet ur det teoretiska ramverket snarare 

än teorin ordagrant. Detta är även anledningen till att termen ”hybrid” inte används 

specifikt i indikatorerna. De operationaliserade indikatorerna presenteras som på-

ståenden, vilka senare mäts mot det empiriska materialet. Indikatorerna är utgångs-

punkten för analysen i nästa kapitel, där jag undersöker hur empirin ställer sig till de 

olika påståendena och i vilken utsträckning de är representerade i materialet. 

 

Hybridkrigföring utspelar sig utifrån samtliga teoretiska utgångspunkter på taktisk, 

operativ och strategisk nivå. Således kan en säkerhetspolitisk aktör vänta sig att på-

verkas och utmanas på alla dessa nivåer. Den första indikatorn lyder därav; Hot kan 

uppträda i olika former på taktisk, operativ och strategisk nivå.  

 

Alla tre utgångspunkter framhåller vidare att både statliga och icke-statliga aktörer kan 

bedriva hybridkrigföring i olika utsträckning. Detta föranleder den andra indikatorn; 

Hot kan komma från både statliga och icke-statliga aktörer.  

 

                                                   
 
89 Thurén (2013). S. 7. 
90 Thurén (2013). S. 8. 
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Hoten från dessa aktörer kan enligt alla tre utgångspunkter även vara sprungna ur en 

rad olika medel och metoder. Militära och icke-militära, konventionella och irregul-

jära, asymmetriska och med skiftande grad av intensitet. Härav lyder den tredje in-

dikatorn; Hot kan ta olika form och utgöras av militära och icke-militära, konvent-

ionella och irreguljära samt asymmetriska medel och metoder med skiftande grad 

av intensitet.  

 

Dessa olika medel och metoder kan även användas kombinerat och simultant enligt 

samtliga teoretiker. Hoffman och Murray menar även att hybridkrigföringens kärna 

ligger i att med hjälp av dessa kombinationer uppnå synergieffekter gentemot utövaren 

och för att ställa motståndaren inför olika taktiska, operativa och strategiska di-

lemman. Detta utgör därför den fjärde indikatorn; Flera medel och metoder kan an-

vändas kombinerat och simultant för att skapa dilemman för motståndaren och för-

stärka varandra genom synergieffekter.  

 

Även om tidigare indikatorer inbegriper en rad olika metoder och medel för krigföring 

framhålls ändå informationskrigföring av samtliga, och cyberkrigföring av Hoffman 

och framförallt Bachmann tydligt som särskilt potenta hot. De bör därför ges enskilda 

indikatorer. Indikatorerna fem och sex blir därför; Informationskrigföring utgör ett 

särskilt allvarligt hot och kan användas i flera olika syften, samt Cyberkrigföring 

utgör ett särskilt allvarligt hot som utmanar aktören på flera olika civila och militära 

plan.  

 

Hoffman och Bachmann betonar även tydligt vikten av att hybrida hot behöver mötas 

av samhället som helhet och inte är ett problem enkom för militära myndigheter och 

aktörer. Detta föranleder den sjunde och sista indikatorn; Dagens hot behöver mötas 

av samhället som helhet och är inte en angelägenhet för enbart militära myndigheter 

och aktörer. 
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Indikatorerna sammanfattas enligt följande: 

1. Hot förekommer på krigföringens samtliga nivåer 

2. Statliga och icke-statliga aktörer kan utgöra hot 

3. Hot kan utgöras av olika typer av medel och metoder av skiftande form och in-

tensitet 

4. Medel och metoder kan användas simultant och koordinerat i syfte att skapa 

synergieffekter och dilemman för motståndaren 

5. Informationskrigföring utgör ett särskilt allvarligt hot 

6. Cyberkrigföring utgör ett särskilt allvarligt hot 

7. Hot behöver mötas av samhället som helhet och inte enbart av militära aktörer 
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4. Analys 

Nedan analyseras de båda fallen ett i taget i nummerordning, först Schweiz och där-

efter Sverige. Analysen sker systematiskt utifrån de operationaliserade påståendena 

som presenterades i föregående kapitel, en i taget. Kapitlet avslutas med att analys-

resultatet presenteras och sammanfattas.  

 

4.1 Fallet Schweiz 

1) De tre krigföringsnivåerna nämns inte specifikt i materialet, men det går att utläsa 

en del tendenser till förståelse för den första indikatorn mellan raderna. Rapporten 

från 2017 lyfter bland annat fram att konflikten i Europa mellan Ryssland och väst 

utspelar sig på politisk, ekonomisk och militär nivå.91 Det är dock inte krigföringens 

nivåer som åsyftas, även om det ändå är tydligt att konflikter utspelar sig på olika typer 

av nivåer. I rapporten nämns även olika aktiviteter på nationell och internationell nivå, 

vilket också tyder på en förståelse för att hot och bemötande av dessa sker på olika 

nivåer, nationellt som internationellt.92 Indelningen i säkerhetsåtgärder på olika in-

hemska nivåer (federala och kantonala) tyder också på en förståelse för olika nivåer, 

dock inte krigföringens tre nivåer.93 Förståelsen för olika nivåer blir lite tydligare i 

NCS, där det tydligt framgår att krishantering måste ske på operativ och federal nivå.94 

Detta visar även på en förståelse för att även bemötandet av hot måste ske på olika 

nivåer. Strategin lyfter också fram problemet med att cyberincidenter kan utvecklas till 

kriser som behöver hanteras på nationell nivå. Detta tyder också på en viss förståelse 

för att hot utspelar sig på olika nivåer, och att dessa kan påverka varandra.95 

 

2) Att hot kan komma från både statliga och icke-statliga aktörer är tydligt i det schwei-

ziska fallet, även om det inte alltid uttalas direkt. Detta blir särskilt tydligt genom det 

                                                   
 
91 Federal Intelligence Service, hädanefter förkortad FIS (2017). S. 17.  
92 FIS (2017). S. 31. 
93 FIS (2018). S. 5. 
94 The Federal Council (2018). S. 20. 
95 The Federal Council (2018). S. 20. 
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Situation radar tool som används för att skildra de olika hot som påverkar landet.96 

Flertalet statliga (exempelvis Kina, Ryssland och Nordkorea) och icke statliga aktörer 

(Islamiska staten, al-Qaida samt vänster- och högerextrema grupper) involveras och 

diskuteras sedan särskilt.97 Gällande cyberkrigföring är både rapporten från 2017 och 

2018 mycket tydliga med att cyberverktyg används av statliga, semi-statliga och icke-

statliga aktörer för olika syften.98 Tonvikten ligger tydligt på icke-statliga aktörer, 

framförallt i de båda rapporterna, men med betydande inslag av statliga aktörer. 

 

3) Att Schweiz inte enbart står inför militära hot reflekteras också väl i det undersökta 

materialet, återigen utan att vara specifikt uttalat. Ett väpnat angrepp mot landet ses 

som osannolikt, samtidigt framhävs andra hot desto tydligare.99 Hybrida konflikter 

nämns, särskilt med fokus på att politiska, ekonomiska och kriminella medel används 

förutom militära medel.100 Terrorism ges mycket utrymme i de båda rapporterna, och 

framförallt ses Islamiska staten (IS) och al-Qaida som de huvudsakliga aktörerna.101 

Förutom rena terroristattentat och gerillataktik har dessa även möjlighet att verka ge-

nom kriminalitet och informationsoperationer.102 Migrationsflöden till Europa från 

mellanöstern tas också upp som ett hot, särskilt för att detta kan utnyttjas av eventuella 

attentatsmän för att röra sig friare över gränserna.103 Hot från den ökande polari-

seringen i Europa samt även i Schweiz lyfts också fram, särskilt när denna utnyttjas av 

salafistiska och jihadistiska grupperingar.104 Även inhemska hot från höger- och 

vänsterextrema grupperingar lyfts fram kopplat mot migration och terrorism. Ökade 

migrationsflöden och eventuella terroristattentat riskerar att utlösa reaktioner från 

högerextrema.105 Samtidigt kan åtstramningar vad gäller asylärenden och migration 

                                                   
 
96 FIS (2018). S. 10. 
97 FIS (2018). S. 11. 
98 FIS (2017). S. 29. & FIS (2018). S. 77-78. 
99 FIS (2017). S. 7. 
100 The Federal Council (2018). S. 4. 
101 FIS (2017). S. 36. 
102 FIS (2018). S. 43. 
103 FIS (2018). S. 45-46. 
104 FIS (2018). S. 46. 
105 FIS (2017). S. 64. 
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utlösa reaktioner hos vänsterextrema grupper.106 Även ekonomiska medel, både lag-

liga och kriminella sådana tas upp som exempel på medel för att utöva inflytande.107 

Även medel och metoder för att specifikt utöva påtryckningar och hot under tröskeln 

för regelrätt konflikt tas upp.108 Underrättelseinhämtning och spionage avhandlas 

slutligen upp i båda rapporterna, men även i NCS som ett allvarligt hot, med bland 

annat sabotage som följd.109 

 

4) Att hot utgörs av olika medel och metoder är således taget i beaktande. Att dessa 

kan användas simultant inom ramen för exempelvis en riktad strategi mot landet för 

att uppnå synergieffekter och skapa dilemman ges dock mycket lite utrymme. I NCS 

förs det fram att cyberrisker påverkar flera olika områden inom ekonomin, samhället 

och politiken samtidigt, men om detta är medvetna val av en tänkt motståndare fram-

går inte.110 Erkännandet av att konfrontationer utspelar sig på olika nivåer och med 

olika medel skulle kunna vara en indikator på att dessa medel även kan användas si-

multant. Frånvaron av innehåll som beskriver att synergi och dilemman kan uppnås 

med detta gör dock kopplingen mot den fjärde indikatorn svag. 

 

5) Informationsmedel och informationsoperationer är ett betydligt tydligare inslag i 

både rapporterna och NCS. Informationsoperationer nämns frekvent som ett viktigt 

medel för både statliga- (främst Ryssland) och icke statliga aktörer, som terrorist-

organisationer likt IS och al-Qaida.111 I fallet Ryssland målas informationsoperationer 

främst upp som medel för påverkansoperationer medans de för IS och al-Qaida främst 

                                                   
 
106 FIS (2018). S. 59. 
107 FIS (2018). S. 16. 
108 FIS (2017). S. 9. 
109 FIS (2018). S. 75. 
110 The Federal Council (2018). S. 7-8. 
111 FIS (2017). S. 16, 37, 42. 
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ses som ett medel för att sprida sitt budskap och inspirera till vidare attacker och ytter-

ligare radikalisering.112 Informationsoperationer nämns även ihop med cyber-

operationer som en del av cyberhotet som blivit alltmer framträdande, och att Schweiz 

måste förvänta sig att utsättas för påverkan av både statliga och icke-statliga aktörer.113 

 

6) Cyberhotet är i sin tur en av de indikatorer som är bäst representerade i det schwei-

ziska fallet. Att cyber är ett av fokusområdena i rapporten från 2017 och att hotet ges 

särskilt utrymme genom NCS är tydliga tecken på detta. Rapporten från 2017 lyfter 

fram det moderna samhällets beroende av IT och kommunikationsinfrastruktur som 

en av anledningarna till att detta hot fortsätter att öka eftersom dessa funktioner löper 

risk att äventyras på cyberarenan.114 NCS fortsätter på samma tema och betonar an-

talet olika möjligheter som cyberarenan för med sig för en potentiell antagonist eller 

motståndare och hur dessa kan användas samt hur mångsidigt och snabbt utvecklande 

detta hot är.115 Ökningen av cyberattacker inom ramen för hybrida konflikter förs 

också fram.116 Cyberarenan framförs även som ett viktigt medel för terrorist-

organisationer, dels som ett medium för informationsoperationer, dels som en viktig 

arena för deras verksamhet i stort, särskilt när dessa organisationer försvagats rent 

fysiskt.117 

 

7) Ytterligare en indikator som representeras väl i empirin är den sjunde. Redan i bör-

jan av rapporten från 2017 lyfts vikten av säkerhetspolitiskt samarbete fram.118 Senare 

i samma rapport påtalas även vikten av samarbete mellan FIS samt industri och 

handelsaktörer för att motverka terrorism.119 Frånvaron av en mer omfattande dis-

kussion kring militärt försvar visar också på en förståelse för de civila delarna av 

                                                   
 
112 FIS (2018). S. 35, 39. 
113 The Federal Council (2018). S. 4. 
114 FIS (2017). S. 25. 
115 The Federal Council (2018). S. 2. 
116 The Federal Council (2018). S. 2. 
117 FIS (2018). S. 43-44. 
118 FIS (2017). S. 7. 
119 FIS (2017). S. 72. 
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säkerhetsarbetet. Schweiz användning av samhällsomfattande säkerhetsnätverk samt 

ett Money Laundering Reporting Office (vidarebefordrar information mellan finans-

sektor och rättsväsende) är ytterligare tecken på att det finns en förståelse för vikten 

av en omfattande approach till dagens hot.120 I vissa hänseenden vänder sig även de 

båda rapporterna till den breda allmänheten och påtalar vikten av personligt ansvar.121 

Att vända sig direkt till allmänheten för att på så vis även öka medvetenheten om olika 

risker kan även det vara en tecken på en mer omfattande syn på säkerhet. I NCS är den 

omfattande approachen till säkerhetsarbete mycket tydlig. Förutom att det tydligt fast-

slås i inledningen att skydd mot cyberrisker är ett gemensamt ansvar för både privata 

aktörer, samhället och staten, så är även denna approach framträdande i alla tio 

Spheres of action and measures som strategin definierar.122 

 

4.2 Fallet Sverige 

1) Frånvaron av resonemang krig krigföringens nivåer och att hot förekommer på 

samtliga tre är tydlig även i det svenska fallet. Nivåer diskuteras, dock inom ramen för 

samordning inom totalförsvaret snarare än inom ramen för möjliga hot, och även cen-

trerat kring lokal, regional och central/nationell nivå snarare än krigföringens ni-

våer.123 Den strategiska nivån nämns i ett resonemang om organisation och leding i 

totalförsvaret, men återigen enbart inom ramen för samordning.124 När olika typer av 

hot diskuteras saknas helt ett resonemang kring förekomsten av dessa på olika nivåer. 

Olika typer av medel kopplas inte heller till varken krigföringens nivåer, eller andra 

specifika nivåer heller för den delen. Till följd av detta går det inte heller att styrka 

någon förståelse för nivåerna genom att läsa mellan raderna i empirin. Enligt 

Motståndskraft har digitalisering förändrat politiska och ekonomiska relationer från 

                                                   
 
120 FIS (2018). S. 41, 48. 
121 FIS (2017). S. 53. 
122 The Federal Council (2018). S. 2. 
123 Ds 2017:66. S. 33. 
124 Ds 2017:66. S. 92. 
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individuell till global nivå.125 Detta kan ses som ett litet embryo av förståelse för att hot 

påverkar aktören på olika nivåer, även om detta inte uttalas ordagrant. 

2) Att statliga som icke-statliga aktörer kan utgöra hot mot Sverige framgår tydligt ge-

nom hela det empiriska materialet. Nationella säkerhetsstrategin lyfter även ordagrant 

fram statliga och andra aktörer som potentiella utövare av hybridkrigföring.126 I 

Motståndskraft lyfts även kriminella och näringslivsbaserade aktörer fram.127 In-

formation- och cybersäkerhetstrategin är också tydlig gällande detta. Strategin lyfter 

fram statliga, statsunderställda och andra aktörer med liknande förmåga som po-

tentiella angripare det allvarligaste hotet mot information- och cybersäkerhet.128 Att 

totalförsvaret skall dimensioneras för att möta ett väpnat angrepp är också en indi-

kator på att statliga aktörer som det allvarligaste hotet även utanför informations- och 

cyberarenan.129  

 

3) Hot mot Sverige kan materialiseras med hjälp av olika medel och metoder, och inte 

enbart militära sådana, det är mycket tydligt i materialet. Nationella säkerhetsstrategin 

lyfter i kapitlet om hot mot rikets säkerhet fram ett antal olika. Militära medel, in-

formations- och cyberkrigföring, sabotage samt politiska och militära påtryckningar 

lyfts fram som några exempel.130 Organiserad brottslighet, attacker mot energi-

försörjning och infrastruktur, angrepp mot livsmedel- och dricksvattenförsörjning och 

radioaktiva, biologiska och kemiska vapen lyfts också fram.131 Förutom detta menas 

även att sociala spänningar, ekonomiska klyftor, utanförskap och migrationsströmmar 

kan utnyttjas av angripare för att nå sina målsättningar.132 I Motståndskraft lyfts också 

                                                   
 
125 Ds 2017:66. S. 113. 
126 Regeringskansliet (2017). S. 17. 
127 Ds 2017:66. S. 67. 
128 Skr. 2016/17:213. S. 7. 
129 Ds 2017:66. S. 61. 
130 Regeringskansliet (2017). S. 17. 
131 Regeringskansliet (2017). S. 21-25. 
132 Ds 2017:66. S. 15, 61-62. 
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flertalet olika medel, antagonistiska som icke-antagonistiska, upp som hot. Bland an-

nat räknas mer kontroversiella medel som socialt utanförskap, migrationsströmmar 

och ekonomisk kris fram som potentiella medel för antagonistiska aktörer.133 

 

4) Simultant användande av olika metoder är, om än inte lika framträdande i empirin 

som användandet av olika medel och metoder, tydligt framlyft. Likt i den nationella 

säkerhetsstrategin lyfts hybridkrigföring fram med särskilt fokus på kombination av 

militära och icke-militära medel med olika effekt.134 Rapporten framhäver med all 

tydlighet att Sverige kan komma att utsättas för en kombination av politiska, di-

plomatiska och ekonomiska medel tillsammans med militära medel, påverkans-

operationer och sabotage.135 Även i informations- och cyberstrategin lyfts cyber-

attacker och olika former av intrång upp som en potentiell del i ett angrepp.136 Att an-

gripare kan kombinera olika metoder är således väl taget i beaktande, men att syftet 

med detta kan vara att förstärka olika medel och skapa synergieffekter och dilemman 

har inte tagits i beaktande. 

 

5) Informationsoperationer och informationskrigföring ges en hel del utrymme, 

framförallt i Motståndskraft samt informations- och cyberstrategin, men även i den 

nationella säkerhetsstrategin. I ett kapitel om det psykologiska försvaret framhålls att 

informationsoperationer i form av påverkansoperationer kan ta sig många olika ut-

tryck vad gäller medel och metoder.137 Medlen kan variera från att fokusera på att störa 

ledningförhållanden, vilseleda, och skapa kaos i syfte att bland annat försvaga tilltron 

till försvarsförmågan.138 Informationsoperationer kan även användas inom ramen för 

väpnade angrepp.139 Informations- och cyberstrategin trycker även på att antalet 

                                                   
 
133 Ds 2017:66. S. 15. 
134 Ds 2017:66. S. 68. 
135 Ds 2017:66. S. 63. 
136 Skr. 2016/17:213. S. 7. 
137 Ds 2017:66. S. 107. 
138 Ds 2017:66. S. 108. 
139 Ds 2017:66. S. 162. 
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cyberattacker kombinerade med informationsoperationer förväntas att öka.140 

Informationsoperationer lyfts även fram i den nationella säkerhetsstrategin som ett 

medel syftande till att så split, skapa osäkerhet och påverka politiska beslutsprocesser, 

men även att dessa kan användas inom ramen för hybridkrigföring.141 

 

6) Cyberarenan och cyberkrigföring tillåts också ta mycket plats även i det svenska fal-

let. Förekomsten av en informations- och cyberstrategi som omfattar hela samhället är 

inledningsvis en mycket tydlig indikator på att hotet tas på allvar. Motståndskraft för-

täljer att det finns sårbarheter mot cyberhot inom ett stort antal områden. 

Kommunikationer, transportnätet, industrin och det finansiella systemet är några ex-

empel, och dessa utgör måltavlor i både fredstid samt under höjd beredskap och 

krig.142 Attacker och intrång kan utföras av en rad olika aktörer och i en rad olika syf-

ten.143 Nationella säkerhetsstrategin lyfter också fram cyberhot i form av dataintrång, 

sabotage och spionage, och menar att detta hot är förknippat med några av landets 

mest komplexa utmaningar.144 I informations- och säkerhetsstrategin är det särskilt 

tydligt att cyberarenan medför risker och hot mot hela samhället, från enskilda in-

divider till näringsliv och offentlig verksamhet.145 Hot- och riskskalan spänner från 

risker för enskilda individer till riktade angrepp mot vitala samhällsfunktioner.146 Stra-

tegin framhåller också att cyberförsvaret behöver kunna agera aktivt (offensivt),147  vil-

ket indikerar vikten av cyberarenan för en så pass defensiv aktör som Sverige.148  

 

                                                   
 
140 Skr. 2016/17:213. S. 8. 
141 Regeringskansliet (2017). S. 12, 17. 
142 Ds 2017:66. S. 113. 
143 Ds 2017:66. S. 117. 
144 Regeringskansliet (2017). S. 12, 17. 
145 Skr. 2016/17:213. S.7. 
146 Skr. 2016/17:213. S.7. 
147 Försvarsutskottet likställer aktivt agerande med offensivt agerande 

(https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/nationell-strategi-for-samhallets-

informations-_H501F%C3%B6U4/html) 
148 Skr. 2016/17:213. S.20. 
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7) Dagens hot är inte en rent militär angelägenhet, och måste mötas av samhället som 

helhet, det är mycket tydligt i det svenska fallet. Nationella säkerhetsstrategin omfattar 

många olika politikområden och aktörer i både den privata och offentliga sektorn och 

fastslår tydligt att säkerhetsarbete är en uppgift för hela samhället.149 Sverige skall en-

ligt strategin även samarbeta med andra aktörer internationellt, och intressen som de-

las med de nordiska grannländerna framhävs särskilt.150 Även informations- och 

cybersäkerhetsstrategin framhåller att arbetet med att skydda landet är ett ansvar för 

hela samhället.151 Detta framhålls bland annat i samtliga sex strategiska prioriteringar 

för samhällets informations- och cybersäkerhetsarbete. Även i Motståndskraft är den 

omfattande approachen tydlig. Samhällets grundläggande robusthet utgör grunden för 

samhällets säkerhet, och säkerhetsarbetet är tydligt uttalat en uppgift för hela sam-

hället.152 Frivilliga försvarsorganisationer, näringslivet, rättsväsendet, det finansiella 

systemet, försörjningen, transportsektorn och sjukvården tillägnas egna kapitel i rap-

porter, vilket indikerar vikten av dessa aktörer.153 Att samhällsplaneringen ges ut-

rymme visar också på en förståelse av att redan i planeringsskeden införliva hela sam-

hället i säkerhetsarbetet.154 Förekomsten av ett totalförsvar som inbegriper en mängd 

olika aktörer förutom militära är ytterligare en indikator.155 Sveriges aktiva engage-

mang i EU och OSSE samt partnerskap med NATO är ytterligare tecken på förståelse 

för vikten av en omfattande approach till dagens hot.156 Ytterligare något som indike-

rar förståelse är att befolkningens försvarsvilja, motståndskraft och förmåga att han-

tera krissituationer framhålls som totalförsvarets ytterst viktigaste komponent.157 

 

                                                   
 
149 Regeringskansliet (2017). S. 3. 
150 Regeringskansliet (2017). S. 5-6. 
151 Skr. 2016/17:213. S.8. 
152 Ds 2017:66. S. 16. 
153 Ds 2017:66. S. 3-4. 
154 Ds 2017:66. S. 197-199. 
155 Ds 2017:66. S. 29. 
156 Ds 2017:66. S. 25-27. 
157 Ds 2017:66. S. 32. 
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4.3 Resultat 

4.3.1 Fallet Schweiz 

Analysen av det schweiziska fallet visar att flertalet indikatorer är relativt starkt re-

presenterade. Statliga och icke-statliga aktörer kan utgöra hot, och dessa kan se mycket 

olika ut till följd av skiftande medel och metoder, inklusive information- och cyber-

operationer, det är tydligt. Att en samhällsomfattande lösning krävs för att möta dessa 

hot har också tagits i beaktande. Konflikter och hot förekommer på olika nivåer, det 

har tagits i beaktande till viss del, men det är inte krigföringens nivåer som åsyftas. Att 

olika medel och metoder kan nyttjas simultant, bland annat för att uppnå synergi-

effekter och utnyttja svagheter hos landet har dock inte beaktats i nämnvärd ut-

sträckning.  

 

Det råder således samsyn mellan den vetenskapliga synen och Schweiz syn, men det 

finns också viss diskrepans. Framförallt med hänsyn till den fjärde indikatorns cen-

trala roll för hybridkrigföring får dessa diskrepanser konsekvenser för samsynen mel-

lan Schweiz och den vetenskapliga synen. 

 

Det bör även nämnas att det i fallet Schweiz riktas mycket uppmärksamhet utanför 

landet. Att den europeiska ordningen börjar visa tydliga sprickor är ett bekymmer, där 

en period av ovisshet i den strategiska miljön väntar.158 Mycket fokus riktas även mot 

schweiziska intressen utomlands och hur dessa påverkas av olika hot. Särskilt när 

terrorism och våldsam extremism diskuteras framförs detta, och al-Qaida lyfts fram 

som ett exempel på organisationer som utgör ett hot mot schweiziska intressen utom-

lands.159 

 

                                                   
 
158 FIS (2018). S. 13. 
159 FIS (2017). S. 38. 
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4.3.2 Fallet Sverige 

Analysen visar att det svenska fallet också förhåller sig starkt till de flesta indika-

torerna. Det är tydligt att Sverige väntar sig att hot kan komma från flertalet olika ak-

törer, även om hot från statliga aktörer ses som allvarligast. En mängd olika medel och 

metoder av både militär och icke-militär karaktär kan förekomma och det är även tyd-

ligt att dessa kan användas i kombination med varandra, dock med reservation för att 

syftet bakom kombinerandet inte tas i beaktande, vilket visar sig problematiskt. Både 

informations- och cyberkrigföring lyfts fram som potenta hot, och cyberkrigföring lyfts 

även fram som den mest komplexa utmaningen. En omfattande approach till dessa 

hot, där samhället som helhet måste möta hoten är också mycket väl förankrad i 

materialet. Fallet förhåller sig dock relativt svag till den första indikatorn. Även om det 

finns ett resonemang kring olika nivåer kopplat till samordning så är ett resonemang 

kring krigföringens nivåer specifikt frånvarande. Ett embryo till förståelse för nivåerna 

går visserligen att skönja, men det är svårt att styrka en förståelse utifrån detta.  

 

Det råder således samsyn även mellan det svenska fallet och den vetenskapliga synen. 

Men precis som i det schweiziska fallet finns även diskrepanser till den första och fjärde 

indikatorn. Även om diskrepansen till den fjärde indikatorn är liten, så kan den även i 

detta fall få konsekvenser för samförståndet.  

 

Även i det svenska fallet finns det en tydlig röd tråd värd att nämna. Till skillnad från 

Schweiz har det svenska fallet ett tydligt fokus på närområdet och det väpnade angrep-

pet mot landet. 

 

4.3.3 Resultatsammanfattning. 

Båda fallen förhåller sig alltså starkt till fyra av sex indikatorer, men desto svagare till 

framförallt den första och den fjärde indikatorn. Dessa diskrepanser kommer att dis-

kuteras i nästa kapitel eftersom dessa, som tidigare nämnts, föranleder konsekvenser 

för samförståndet mellan aktörerna och den vetenskapliga synen. Diskrepanserna kan 
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förutom detta även skapa konsekvenser utanför det vetenskapliga forumet för de båda 

aktörerna. 
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5. Avslutning 

5.1 Besvarande av frågeställningen 

I undersökningens inledande kapitel nämndes medvetenheten om hybridkrigföring 

som ett särskilt framträdande hot mot fred och säkerhet. En översikt av forskningsläget 

kring hybridkrigföring visade dock att föga uppmärksamhet riktats mot att undersöka 

säkerhetspolitiska aktörer och deras uppfattning av fenomenet. Kopplat till den veten-

skapliga synen på hybridkrigföring som ett allvarligt hot identifierades risker med bris-

ten på kunskap om huruvida samsyn existerar mellan de båda uppfattningarna, både 

för de säkerhetspolitiska aktörerna och för den krigsvetenskapliga disciplinen. Mot 

bakgrund av detta har jag i denna undersökning analyserat denna samsyn med hjälp 

av två olika fall. Undersökningens frågeställning löd: 

 

Existerar samsyn mellan vetenskaplig teoribildning kring hybridkrigföring samt 

den uppfattning Sverige och Schweiz som säkerhetspolitiska aktörer har av fenome-

net? Om så är fallet, vilka diskrepanser finns, och vilka delar av forskningen har 

inte tagits i beaktande? 

 

Resultatet av analysen visar att det existerar en samsyn mellan den vetenskapliga teori-

bildningen och den uppfattningen av fenomenet som de undersökta aktörerna för-

medlar, men samtidigt finns där också diskrepanser. Båda fallen förhåller sig i stor 

utsträckning starkt till undersökningens indikatorer, och visar således på att de i 

många avseenden delar den vetenskapliga synen. Men, det existerar som sagt även dis-

krepans. Att hot kan utspela sig på samtliga tre av krigföringens nivåer har inte i nämn-

värd utsträckning tagits i beaktande i något av fallen. Särskilt allvarligt för samsynen 

är det faktum att även simultant användande av olika medel och metoder för att uppnå 

synergieffekter och att motståndaren ställs inför dilemman, inte tagits i beaktande i 

nämnvärd utsträckning. Detta eftersom den vetenskapliga teoribildningen lyfter fram 

just detta som hybridkrigföringens kärna. Även om det svenska fallet tar simultant 

nyttjande av metoder i beaktande så påvisar frånvaron av förståelse för syftet bakom 

detta ett tillkortakommande avseende samsynen och diskrepansen blir således större. 
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5.2 Diskussion 

5.2.1 Resultat 

Vissa delar av resultatet är av särskilt intresse och kommer därför att diskuteras nedan. 

Även om undersökningen inte syftar till att jämföra de båda fallen kommer diskuss-

ionen till del att vara jämförande eftersom detta är av intresse för förståelsen av de 

båda aktörernas uppfattning om hybridkrigföring. 

 

I det svenska fallet förmedlas cyberattacker som det mest komplexa hot landet står 

inför, när det enligt teoribildningen snarare borde vara hybridkrigföringens kärna, 

kombinationen av olika metoder inom ramen för hybridkrigföring som borde betonas. 

I fallet Schweiz är specifika hot betydligt mer framträdande än kombinationen av olika 

metoder. Diskrepansen kring den fjärde indikatorn är oroväckande för den krigs-

vetenskapliga disciplinen. Även om disciplinen lyckats nå ut till berörda organ i de 

båda fallen så har den misslyckats med att förmedla kärnan av fenomenet. Detta tyder 

antingen på att hybridkrigföringens huvudkarakteristika inte förmedlats tydligt nog av 

disciplinen, eller att konsekvenserna av kombinerat och simultant använda metoder 

inte tydliggjorts tillräckligt. Men, diskrepansen kan också ha uppstått genom det fak-

tum att strategi- och policymakare inte tar del av forskningsresultaten i tillräcklig ut-

sträckning. Detta föranleder hur som helst viktiga frågor gällande forsknings-

resultatens tillgänglighet samt försvars- och säkerhetssektorns förståelse för vikten av 

en vetenskaplig grund i sitt säkerhetsarbete. 

 

Diskrepansen kan som tidigare nämnts även få följder för de båda aktörerna. Genom 

att inte ta hänsyn till att hot kan förekomma på krigföringens samtliga nivåer riskerar 

aktörerna att inte fånga den komplexa karaktär som dagens hot innebär. Att bli ut-

manad på flera olika nivåer, kanske samtidigt, kräver förberedelser. Risken finns att 

dessa förberedelser inte blir tillräckliga i de båda fallen, särskilt om de nivåer som 

diskuteras i källorna inte korrelerar med krigföringens nivåer. Avsaknaden av för-

ståelse för att olika medel används simultant innebär också problem. Aktörer som inte 

tar detta i beaktande riskerar att anpassa sitt säkerhetsarbete utifrån olika typer av 
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medel och metoder som utgör hot, snarare än den komplexa hotbild som hybrida ak-

törer utgör när de kombinerar olika typer av medel. I det svenska fallet är visserligen 

simultant användande taget i beaktande, men genom att inte beakta syftet med detta 

riskerar även Sverige att anpassa sitt försvar otillräckligt. Detta eftersom det simultana 

användandet i sig inte är det som eftersträvas, utan effekterna av dessa när de till-

sammans skapar ett hot som blir allvarligare och mer komplext att bemöta än enbart 

summan av de olika medlen tillsammans. 

 

Frånvaron av resonemang kring den första indikatorn kan även grunda sig i att det 

undersökta materialet har sin tyngdpunkt på den strategiska nivån. Blicken lyfts högt 

i materialet och detaljer samt åtgärder och hot som faller utanför generella reso-

nemang ges inte mycket utrymme. Om källmaterialet inkluderat exempelvis militära 

doktriner och handböcker är det möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut. 

 

Skillnaderna mellan de båda fallen kan förklaras av fallens skiftande karaktär. Det 

schweiziska fallets tonvikt på intressen utomlands och säkerhetsrisker runt om i värl-

den, snarare än riktade angrepp mot landet i sig, kan förklara den något sämre för-

ståelsen för simultant användande av olika medel. Det svenska fallet har ett betydligt 

tydligare fokus på det väpnade angreppet mot landet, och således är detta en mer re-

levant faktor för Sverige att ta hänsyn till. Dessa skillnader har troligtvis ett delvis geo-

politiskt ursprung. Sveriges viktiga geostrategiska läge på den skandinaviska halvön 

gör ett väpnat angrepp betydligt mer sannolikt än vad det är för Schweiz, tryggt in-

bäddat i mitten av Europa. Det finns även skillnader i empirin mellan de båda fallen 

som kan ha orsakat skillnader i resultatet. I det schweiziska fallet utgörs huvuddelen 

av empirin av rapporter som beskriver det rådande säkerhetsläget medan det i det 

svenska fallet utgörs av faktiska åtgärder och inriktningsförslag till följd av rådande 

säkerhetsläge. Detta bidrar sannolikt till det internationella fokuset i det schweiziska 

fallet kontra det mer regionala i det svenska. Den mer generella inriktningen i det 

schweiziska materialet kan ha bidragit till att den fjärde indikatorn är svagt represen-

terad, men med tanke på indikatorns centrala roll inom teoribildningen borde den 

ändå varit starkare representerad. 
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Likheterna i resultatet mellan de båda fallen är också av intresse. Att båda fallen trots 

vissa diskrepanser har en liknande samsyn med den vetenskapliga uppfattningen visar 

att båda aktörerna trots vissa skillnader ser allvarligt på den typ av hot hybrid-

krigföring innebär. Detta tjänar som ytterligare ett argument för att hybridkrigföring 

faktiskt är ett särskilt framträdande hot genom att visa på att fenomenet trots att det 

innebär olika utmaningar för olika aktörer ändå ses som ett allvarligt hot. 

 

I det inledande kapitlet nämndes NATOs syn på hybridkrigföring, och det visar sig att 

det även utanför NATO finns viss förståelse för fenomenet. Det visar sig även (efter en 

ytlig överblick) att det råder samsyn mellan NATO och den vetenskapliga synen, även 

där denna brister i de undersökta fallen. NATO sätter simultant användande mycket 

centralt i sin definition parallellt med en förståelse för att det utspelar sig på krig-

föringens samtliga nivåer. Detta i kombination med att NATO redan 2015 såg hybrid-

krigföring som det allvarligaste hotet mot alliansen indikerar att det finns en dis-

krepans även gentemot NATO.160 Denna diskrepans gör aktörernas förhållande till 

hybridkrigföring som ett framträdande hot än mer problematisk när både den krigs-

vetenskapliga disciplinen och en av världens största och mest tongivande säkerhets-

politiska aktörer i väst betonar fenomenet tydligt. Detta gör det mycket intressant att 

ställa sig frågor kring varför aktörer som står utanför NATO inte gör detsamma.  

 

5.2.2 Teori & metod 

Det teoretiska ramverket konstruerades för att vara så objektivt och representativt som 

möjligt för den vetenskapliga uppfattningen om hybridkrigföring. Detta minskar 

sannolikheten för att annat än smärre skillnader gentemot undersökningens resultat 

hade kunnat uppstå vid användandet av andra teoretiska utgångpunkter. Större skill-

nader hade snarare kunnat uppstå om undersökningen utgått från teoribildning som 

ställer sig kritisk till begreppet hybridkrigföring och istället använder andra definit-

ioner. Detta hade dock fört undersökningen bort från hybridkrigföring som specifikt 

                                                   
 
160 Lasconjarias & Larsen (2015). S. XXI. 
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undersökt fenomen till fördel för en mer generell syn på dagens hot, vilket inte var 

undersökningens syfte. 

 

Tidigare i undersökningen nämndes svårigheterna med att generalisera resultatet i 

kvalitativa undersökningar såsom denna och att jag därför inte gör några särskilda an-

språk på att kunna generalisera resultatet. Resultatet av undersökningen kan dock, 

utan att göra generaliseringsanspråk, indikera att de upptäckta diskrepanserna även 

förekommer hos andra aktörer. Eftersom den externa validiteten gentemot NATO-

medlemmar är svag till följd av att alliansen exkluderats ur undersökningen gäller 

detta främst aktörer utanför NATO. Populationen är som tidigare nämnt liten och be-

står av endast sex relevanta fall, varav två av dessa undersökts. Detta gör att en tred-

jedel av populationen undersökts, viket gör att resultatet ändock kan indikera ten-

denser hos den större populationen.  

 

5.3 Vidare forskning 

Även om undersökningen indikerar att samsyn existerar mellan forskare och de under-

sökta fallen behövs ytterligare forskning för att möjliggöra ytterligare slutsatser. Även 

om resultatet kan indikera vissa tendenser hos andra aktörer kan vidare forskning om 

denna samsyn bidra med både bredare och djupare kunskap om hur samförståndet ser 

ut hos dessa. Att undersöka huruvida samsyn råder även mellan NATO-medlemmar 

och den vetenskapliga synen kan vara intressant för att se om denna skiljer sig gente-

mot aktörer med annorlunda strategiska förutsättningar. Även genom att undersöka 

utomeuropeiska aktörer, exempelvis i Asien, är av intresse för att få vetskap om hur 

skiftande geostrategiska och geopolitiska förutsättningar påverkar detta samförstånd. 

En mer kvantitativ inriktning på denna typ av vidare forskning kan vara önskvärd för 

att möjliggöra slutsatser om huruvida det existerar samsyn mellan vetenskapen och 

hela västerländska Europa eller gentemot samtliga europeiska aktörer utanför NATO. 

 

Resultatet visar även vikten av att undersöka tillgängligheten hos de krigs-

vetenskapliga forskningsresultaten utanför vetenskapliga institutioner, särskilt de 
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forskningsresultat som avhandlar hybridkrigföring. Detta eftersom resultatet indi-

kerar att offentliga institutioner hos de båda aktörerna inte tagit del av dessa resultat i 

tillräckligt stor utsträckning. 

 

Hybridkrigföring är ett omtvistat begrepp till vilket vissa forskare ställer sig kritiska. 

Därför kan det slutligen vara av intresse att genomföra en liknande undersökning med 

denna typ av teoretiska utgångspunkter. Genom att göra detta är det möjligt att iden-

tifiera skillnader och likheter mellan olika teoretiska synsätt på dagens hot utifrån 

verkliga fall, snarare än enbart genom teoretiska jämförelser. 
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