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ABSTRACT: 

There has been a lot of studies on Hybrid Warfare. The purpose of these studies has been to define 

Hybrid Warfare, or to see if a war could be called Hybrid or not. One thing that has been missing, 

is a study on what the advantages of using Hybrid Warfare could be. The aim of this study is to 

examine the advantages of using Hybrid Warfare. To make this possible, we must assume that the 

actor is Hybrid, and then examine how they could benefit from it. This study uses Frank G. 

Hoffman’s theory and definition of Hybrid Warfare. 

 

The research design will be a case study, where the Norwegian resistance and the Allied forces are 

a hybrid actor. By using a qualitative method, the benefits of Hybrid Warfare in different operations 

can be analysed and discussed. 

 

The advantage for an actor to utilize hybrid warfare is that it has a wider range of methods to 

choose from. The actor still utilizes the benefits of combined weapons and various methods of 

intelligence acquisition. But at the same time, it can carry out irregular actions without the moral 

limitations which conventional warfare entails. 
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Hybridkrigföring, Frank G. Hoffman, norska motståndsrörelsen 

 



Petter Sundberg 2019-05-08 

OP 16 – 19    

Sida 2 av 41 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning .............................................................................................................................................. 4 

1.1 Problemformulering ......................................................................................................... 4 

1.2 Syfte och frågeställning .................................................................................................... 5 

1.3 Avgränsningar .................................................................................................................. 5 

1.4 Disposition ....................................................................................................................... 6 

1.5 Forskningsöversikt ........................................................................................................... 7 

2. Teori .................................................................................................................................................. 10 

2.1 Förklaring av teorin ........................................................................................................ 10 

2.2 Kritik av teorin ............................................................................................................... 15 

2.3 Definitioner av centrala begrepp .................................................................................... 15 

2.3.1 Hybridkrigföring ..................................................................................................... 15 

2.3.2 Hybrid aktör ............................................................................................................ 16 

2.3.3 Framgång ................................................................................................................. 17 

3. Metod ................................................................................................................................................ 18 

3.1 Forskningsdesign ............................................................................................................ 18 

3.2 Val av fall ....................................................................................................................... 19 

3.3 Material och källkritik .................................................................................................... 20 

3.4 Forskningsetiska överväganden ..................................................................................... 21 

3.5 Operationalisering .......................................................................................................... 22 

3.5.1 Force Planning ......................................................................................................... 22 

3.5.2 Intelligence .............................................................................................................. 22 

3.5.3 Interagency Approach ............................................................................................. 22 

3.5.4 Training and Education ........................................................................................... 23 

3.5.5 Operational Planning/Campaign Design ................................................................. 23 

3.5.6 Dueling Narratives .................................................................................................. 23 

3.5.7 Analysverktyg ......................................................................................................... 24 

4. Analys ................................................................................................................................................ 25 

4.1 Tungvattenanläggningen i Vemork ................................................................................ 25 

4.2 Analys av operationen .................................................................................................... 27 

4.3 Operation Archery .......................................................................................................... 30 

4.4 Analys av operationen .................................................................................................... 32 

4.5 Jämförelse mellan operationerna .................................................................................... 35 

4.6 Resultat av analysen ....................................................................................................... 36 

5. Avslutning ......................................................................................................................................... 37 

5.1 Svar på frågeställningen ................................................................................................. 37 

5.2 Diskussion ...................................................................................................................... 37 



Petter Sundberg 2019-05-08 

OP 16 – 19    

Sida 3 av 41 

 

5.2.1 Resultat .................................................................................................................... 37 

5.2.2 Metod ...................................................................................................................... 38 

5.2.3 Teori ........................................................................................................................ 38 

5.3 Vidare forskning ............................................................................................................. 39 

5.4 Relevans för yrkesutövning ............................................................................................ 39 

Litteratur och referensförteckning ......................................................................................................... 40 

Artiklar ................................................................................................................................. 40 

Litteratur ............................................................................................................................... 40 

Hemsidor .............................................................................................................................. 41 

 

  



Petter Sundberg 2019-05-08 

OP 16 – 19    

Sida 4 av 41 

 

1. Inledning  

1.1 Problemformulering 

Carl von Clausewitz beskriver kriget, krigets natur samt förklarar de olika grundprinciperna 

för krigföring och hur krigföring kan förstås.1 Fastän krigföringens grundprinciper inte har 

ändrats kan fortfarande nya synsätt för att förstå krigföring nyttjas i utvecklingssyfte. I takt 

med samhällets utveckling med bland annat ny teknik, utvecklas också en aktörs sätt att 

använda den nya teknologin i kriget. Hybridkrigföring har de senaste åren fått en större 

uppmärksamhet, framför allt efter Rysslands annektering av Krim 2014.2 Det beskrivs som 

den nya sortens krigföring, men även som en variant av krigföring som alltid funnits.3 Oavsett 

åsikt om nytt eller gammalt, innebär det nya hot för dagens försvarsmakter och stater som 

måste hanteras på olika sätt och utifrån olika förutsättningar.4 I forskningen om 

hybridkrigföringen har Frank G. Hoffmans teori nyttjats för att avgöra om ett krig kan ses 

som ett hybridkrig eller ej. Om en undersökning utgår från att en aktör är hybrid, kan en 

analys av fördelarna med nyttjandet av hybridkrigföring genomföras. Vad skulle exempelvis 

en analys av norska motståndsrörelsen under andra världskriget visa på för slutsatser om det 

analyserades utifrån ett hybridkrigsperspektiv? Olika studier av dessa operationer har 

genomförts tidigare. De har däremot inte betonat kopplingen mellan motståndsrörelsen och 

utländska makter utöver att det skett samverkan mellan dem. Genom att nyttja ett 

hybridkrigsperspektiv kan kopplingen mellan motståndsrörelsen och utländska makter 

analyseras för att visa på vad det kan innebära för fördelar. Arbetet kommer utgå från att 

norska motståndsrörelsen tillsammans med Storbritannien är en hybrid aktör.5 Detta för att 

möjliggöra en analys av vilka fördelar hybridkrigföringen gav aktören. 

 

Den ökade kunskapen i ämnet leder till att nya potentiella hot och svagheter kan identifieras 

och motverkas. Det är detta som ligger till grund för arbetet, hur hybridkrigföring kan hjälpa 

en aktör att nå framgång i olika operationer. 

                                                 
1 Clausewitz, Carl von, Om kriget, Bonnier fakta, Stockholm, 1991 
2 Käihkö, Ilmari. All Krigföring är Av Hybrid Natur. Statsvetenskaplig Tidskrift. Vol. 118, nr. 4, 2016: 623 
3 Ibid 
4 Hoffman, Frank G, Conflict in The 21st Century: The Rise of Hybrid Wars. Potomac Institute for Policy 

Studies. Virginia, 2007: 43 
5 Motiv och argument till detta kommer förklaras i kapitel 2.3 Definition av centrala begrepp 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Arbetets syfte är att öka förståelsen för hur hybridkrigföring kan användas av en aktör för att 

nå framgång i operationer. 

 

Utifrån problemformuleringen samt syftet kommer följande frågeställning nyttjas för 

uppsatsen: 

Hur kan Hoffmans teori om hybridkrigföring förklara hur en aktör kunde nå framgång i 

operation Archery samt sabotaget av tungvattenanläggningen i Norge under andra 

världskriget? 

 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet kommer utgå från att kriget i Norge under andra världskriget var ett hybridkrig. Detta 

för att fokusera på vad hybridkrigföringen kan innebära för fördelar för en hybrid aktör. 

Uppsatsen avgränsas till de allierades och den norska motståndsrörelsens agerande under 

operation Archery samt de operationer som genomfördes mot tungvattenanläggningen i 

Vemork. Dessa operationer är valda för att båda operationerna var lyckade för de allierade, 

samt att de innehöll en kombination av olika stridskrafter och aktörer som möjliggör för en 

analys av en hybrid aktör. Operationerna kommer att förklaras under kapitel 3.2 Val av fall. 

Samtliga enheter som deltog i operationerna kommer bedömas utifrån deras påverkan på 

utfallet, oaktat deras vapenslagstillhörighet. 

 

Arbetet avgränsas till taktiskt och operativ nivå. Detta för att fokusera på det frågeställningen 

skall besvara. Det som påverkar den strategiska nivån kan vara svårt att analysera eftersom 

uppsatsen endast analyserar två operationer. Den strategiska nivån utelämnas därför eftersom 

den påverkas av variabler som ligger utanför undersökningens omfattning. 

 

Den definition av hybridkrigföring som kommer användas i arbetet är Frank G. Hoffmans 

definition. Hans definition kommer förklaras i 2.3 Definitioner av centrala begrepp. 
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1.4 Disposition 

I teorikapitlet kommer Frank G. Hoffmans teori om hybridkrigföring att förklaras. En kritisk 

diskussion kommer föras om vilka svårigheter teorin innebär för det fortsatta arbetet. Utöver 

detta kommer också hybridkrigföring och hybrid aktör att definieras under centrala begrepp. 

 

Metodkapitlet kommer att förklara styrkorna med att använda en kvalitativ textanalys i detta 

arbete. Kapitlet avslutas med en operationalisering som innefattar de ingående delarna som 

ligger till grund för analysverktyget. 

 

I analyskapitlet kommer empirin om operationerna mot tungvattenanläggningen samt 

operation Archery läggas fram. Efter varje operation kommer en analys av respektive 

operation genomföras. Därefter kommer framgångsfaktorerna i varje operation föras in i 

analysverktyget. Efter detta kommer en jämförelse mellan operationerna för att visa på 

likheter och skillnader. Slutligen kommer framgångsfaktorerna för de båda operationerna 

sammanställas. 

 

I avslutningskapitlet kommer resultatet från analysen att diskuteras för att kunna dra slutsatser 

och svara på forskningsfrågan. En diskussion som återkopplar till teorin och den valda 

metoden kommer att föras. Kapitlet avslutas med en diskussion om förslag på fortsatt 

forskning samt relevansen arbetet har för yrkesutövningen. 
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1.5 Forskningsöversikt 

Den följande forskningsöversikten skall visa på den forskning som har genomförts om 

hybridkrigföring. Anledningen till detta är att arbetets fokus är på hybridkrigföring. Eftersom 

syftet är att öka förståelsen för hybridkrigföring, kommer forskningsöversikten beröra detta 

för att finna den forskningslucka som finns inom ämnet. 

 

Ilmari Käihkö skriver i sin artikel att Hybridkrigföring inte är ett nytt fenomen eller ett nytt 

sätt att kriga på, utan att det alltid har varit en del av kriget. Han menar att ordet 

hybridkrigföring kom till för att beskriva och förstå detta nya sätt att strida på efter invasionen 

av Ukraina 2014.6 Hans argument ligger till del i det problematiska med att skapa nya 

”modeord” för att beskriva händelser eller för att göra dem lättare att förstå, medan det i själva 

verket skapas ett nytt ord med en ny innebörd och mening. Detta i sin tur leder till att det nya 

ordet kan inverka på hur krig förs och planeras.7 Han argumenterar dessutom för hur 

hybridkrigföring som ett nytt ”modeord” kan försvåra hur en potentiell motståndare kan 

förstås. Att skapa nya ord för att förklara krigets komplexitet kan leda till en 

övergeneralisering och förenkling av förståelsen av motståndaren.8 

Det som gör denna argumentation hållbar är hur Käihkö kombinerar exempel från krig och 

konflikter med hur definitionen av ordet hybridkrigföring. Fokus hamnar dock mycket på 

konflikten i Afghanistan. För att vidare kunna styrka sin argumentation vore det lämpligt att 

använda flera olika konflikter eller krig för att på så sätt kunna visa att hybridkrigföring som 

koncept inte är något nytt. Detta gör att även om artikeln upplevs som välgjord och med en 

tydlig empirisk grund, får hans slutsats inte samma genomslag på grund av avsaknaden av 

flera fall och exempel från andra krig. 

 

Likt Käihkö skriver Bettina Renz i sin artikel att hybridkrigföring som metod eller koncept 

inte är något nytt och hänvisar också till Rysslands annektering av Krim 2014. Renz försöker 

visa att Rysslands framgång på Krim inte bygger på nya koncept för strid. I stället är den 

hybridkrigföring de sägs använda inte något nytt och detta kopplas senare till andra 

”krigsvinnande” strategiska koncept genom historien.9 Artikeln ger en bild av hur Rysslands 

agerande på Krim gjorde att omvärlden började tänka om och försöka förstå händelsen med 

                                                 
6 Käihkö. All Krigföring är Av Hybrid Natur, 623 
7 Ibid, 624 
8 Ibid, 637  
9 Renz, Bettina. Russia and ‘hybrid Warfare’. Contemporary Politics. Vol. 22, nr. 3, 2016: 283–284. doi: 

10.1080/13569775.2016.1201316 
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hjälp av ett nytt sätt att se på krigföring. Argumentationen bygger på exempel från tidigare 

påstådda krigsvinnande koncept och hur det genom historien inte funnits en fast metod för att 

vinna krig. Vidare i argumentationen kopplar hon även Rysslands utrikespolitik och hur den 

inte är direkt kopplad till det påstådda hybridkriget mot västvärlden.10 

 

Medan de två tidigare artiklarnas fokus legat på hybridkrigföringens vara eller icke vara, 

skriver Liliana Filip om hur NATO:s medlemsländer gemensamt måste förbereda sig både 

militärt och civilt för att klara av framtida hybrid hot och attacker från Ryssland. Detta på 

grund av att all militär är beroende av den civila infrastrukturen och att de även kan utsättas 

för hybrida hot. Således måste NATO vidta åtgärder så att dessa kan förberedas och skyddas. 

Hon exemplifierar olika scenarion för hur infrastruktur kan påverkas och möjliga åtgärder för 

att förhindra dessa.11 Lilian beskriver lösningarna på ett lämpligt sätt, dock är kopplingen till 

Ryssland svår att se. Jämfört med Renz artikel där hon tar fram exempel på hur rysk 

utrikespolitik går emot att de för ett hybridkrig mot väst, tar inte Liliana upp exempel som 

styrker att Ryssland nyttjar hybrida metoder eller kommer att göra det. Artikeln lyfter fram 

allmänna åtgärder för skyddet av infrastruktur och civilbefolkning samt mot olika konflikter, 

dock inte enbart från ryska hybrida attacker. 

 

Kopplat till tidigare artikel hävdar Dr. Sorin Dumitru en ny trend där attacker mot 

infrastruktur sker mer frekvent. Därmed bör befintlig infrastruktur förberedas mot eventuella 

attacker. Det gäller inte endast direkt fysiskt sabotage, utan även cyberattacker. Utifrån detta 

lägger Dumitru fram tre huvudsakliga punkter som kan påverka arenan för framtida 

cyberhot.12 Även om hybridkrigföring inte är något nytt, har samhällsutvecklingen gjort att 

stater och nationer är sårbara på fler sätt än tidigare. Detta på grund av den teknologiska 

utvecklingen inom olika områden som infrastruktur och kommunikation vilket kan utnyttjas 

av en potentiell motståndare. Skyddet av dessa möjliggörs av tre grundpelare: Förberedelse, 

Avskräckning och Försvar.13 Analysen i artikeln bygger på att exemplifiera potentiella hot 

mot infrastruktur och annan teknologi som är av betydelse för stater och nationer. Fokus 

ligger på cyberhot i en hybrid kontext och hur dessa kan motverkas. Däremot gäller inte detta 

                                                 
10 Renz. Russia and ‘hybrid Warfare’, 295–297 
11 Filip, Liliana. NATO RESILIENCE STRATEGY TOWARDS RUSSIAN HYBRID WARFARE. Journal of 

Defense Resources Management. Vol. 8, nr. 2, 2017: 64–71 
12 Sorin Ducaru. THE CYBER DIMENSION OF MODERN HYBRID WARFARE AND ITS RELEVANCE 

FOR NATO. Europolity: Continuity and Change in European Governance. Vol. 10, nr. 1, 2016: 7-23 
13 Ibid  
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endast för att möta cyberhot utan alla potentiella hot mot exempelvis Sverige, som 

Överbefälhavare Micael Bydén uttrycker i Försvarsmaktens vision om att möta alla hot och 

klara alla utmaningar.14 På grund av detta kan en koppling göras mellan denna artikel och hur 

Sverige förbereder sitt försvar. 

 

Jan Ångström skriver om hur hybrida metoder kan tillkomma i vissa konflikter men inte i 

andra. Svagare aktörer kan anpassa sitt sätt att strida för att skapa asymmetri hos en starkare 

motståndare. Genom att undersöka krigen i Afghanistan genomför han fallstudier för att visa 

varför hybrida metoder har och fortsätter att nyttjas där och varför de har en stor strategisk 

vikt. Ångström menar att hybridkrigföringen har sina brister. Forskare har tidigare menat att 

svagare aktörer kan övervinna starkare, mer högteknologiska och professionella arméer 

genom att nyttja hybridkrigföring. Han argumenterar emot detta med sin artikel där slutsatsen 

blir att motståndsgrupper i Afghanistan har haft det svårt att upprätthålla ett hybridt motstånd. 

Vidare visar hans artikel att hybridkrigföring är beroende av fler faktorer än endast resurser, 

vilket flera andra forskare också har påstått. Artikeln skall bidra till den vidare diskussionen 

om hybridkrigföring kopplat till övrig litteratur om hur krigföring kan bedrivas. Den handlar 

om krigets dynamik och militär förmåga att anpassa sig till krigets förutsättningar.15 

 

Forskningsöversiktens syfte är att tydliggöra den forskning som är gjord om både 

hybridkrigföring som begrepp men också forskning som nyttjat hybridkrigföring som 

utgångspunkt. De valda artiklarna tar upp hybridkrigföring både som en ny metod inom 

krigföring och som något som alltid nyttjats. De tar också upp huruvida aktörer i olika 

konflikter nyttjat hybridkrigföring och till vilken grad. Härvid kommer min forskning 

fortsätta. Tidigare artiklar har analyserat huruvida aktörer använt hybridkrigföring eller ej. De 

har utgått ifrån hybridkrigföring som begrepp, för att därefter analysera om det var ett 

hybridkrig eller ej. Den observerade luckan inom forskningen är således hur begreppet kan 

hjälpa oss att förstå fördelar i olika konflikter, samt vilka fördelar det innebär för en aktör att 

använda sig utav hybridkrigföring. Min uppsats kommer därför att genomföra just detta, en 

analys av vilka fördelar det ger en aktör att nyttja hybridkrigföring. 

 

                                                 
14 Försvarsmakten. Visionen 2015. https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/12/ob-sa-nar-vi-var-nya-

vision/. (hämtad 2019-03-04) 
15 Ångström, Jan. Escalation, Emulation, and the Failure of Hybrid Warfare in Afghanistan. Studies in Conflict & 

Terrorism. Vol. 40, nr. 10, 2017: 838-856. Doi: 10.1080/1057610X.2016.1248665 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/12/ob-sa-nar-vi-var-nya-vision/
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/12/ob-sa-nar-vi-var-nya-vision/


Petter Sundberg 2019-05-08 

OP 16 – 19    

Sida 10 av 41 

 

2. Teori 

2.1 Förklaring av teorin 

Hoffmans teori om hybridkrigföring bygger på erfarenhet från historiska händelser och de 

pågående mönster i omvärlden som han har observerat.16 Hoffman lyfter fram olika 

teoretikers förklaringar och beskrivningar av den krigföring som framtiden går mot. Däribland 

nämns Fourth Generation Warfare, Compound Wars och Unrestricted Warfare.17 Dessa 

ligger till grund för Hoffmans teori och förklaring av hybridkrigföring. Hans slutsats är att 

kombinationen av olika metoder för krigföring är det som utgör hybridkrigföringen.18 De 

insurgenter som påträffats i Afghanistan och Irak kommer återvända till sina hem med mer 

erfarenhet och utbildning och fortsätta utgöra mer kvalificerade hot. För att möta dessa hot har 

förändringar skett, men dock endast som en reaktion. Militära tänkare i västvärlden har varit 

långsamma att bemöta dagens förändrade krigföring som gör det svårt att se lika tydliga linjer 

för krigföringens karaktär. Detta på grund av att de söker en mer traditionell motståndare, när 

dagens krigföring går mer mot en form av krigföring där fienden är en del av befolkningen.19 

 

Hoffman skriver om Pentagons ”Quad chart”, där National Defense Strategy presenterar fyra 

potentiella motståndare som använder olika tillvägagångssätt för att genomföra ett angrepp. 

Han menar dock att framtidens motståndare inte kan klassificeras i en enkel matris med fasta 

tillvägagångssätt för hur de kan utgöra potentiella hot. En hybrid aktör kommer nyttja mer 

innovativa kombinationer av taktik och metoder för att utnyttja och angripa motståndarens 

svagheter. Aktören är intelligent och innovativ och kommer således nyttja alla tillgängliga 

medel för att lyckas. Därför menar Hoffman att konventionell- och irreguljär krigföring inte 

längre bör ses som separata metoder för krigföring, utan att de samlat kommer kunna vara en 

del av krigföringen i någon form. Den breda komplexiteten i krigföringens otydliga gränser, 

otydligheten i vem motståndaren är och hur denne agerar samt vilken teknologi som kan 

nyttjas och hur. Det är detta som är utmaningen med hybridkrigföring.20 

 

I Hoffmans artikel exemplifierar han hybrida aktörer genom att studera olika konflikter. 

Enligt honom själv är det bästa exemplet på en modern hybrid aktör Hizbollah i deras strider 

                                                 
16 Hoffman, Frank G, Conflict in The 21st Century: The Rise of Hybrid Wars. Potomac Institute for Policy 

Studies. Virginia, 2007: 55 
17 Ibid,17 – 28 
18 Ibid, 28 
19 Ibid, 12 
20 Ibid, 14 
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med Israel.21 Hizbollah visade på en hög nivå av utbildning, taktisk förståelse och taktisk 

applicering på slagfältet. Detta tillsammans med decentraliserade celler gjorde att de både 

kunde tillfoga förluster. Deras disciplin och sammansättning av mindre enheter gjorde att de 

kunde applicera en blandning av gerillataktik och metoder samt teknologi på ett lyckat sätt för 

att möta en konventionell motståndare.22 

 

Enligt Hoffman går det inte att bekämpa dagens eller morgondagens motståndare på samma 

sätt som i tidigare konflikter, då ingen motståndare är den andre lik. Således går det inte att 

utkämpa framtida konflikter utifrån förutbestämda alternativ.23 Hoffman lyfter fram flera 

punkter för hur anpassningen av försvarsmakter bör ske för att kunna implementera 

hybridkrigföringen. Nedan följer de punkter Hoffman lyfter fram. 

 

Force Planning 

Hoffman menar att det finns en tendens att utveckla militära enheter för att genomföra icke-

traditionella uppdrag. Dessa enheters syfte är att genomföra en specifik typ av uppdrag. Detta 

menar han är ett misstag då hybridkrigföringen inte medger den lyx det innebär att kunna ha 

flera olika enheter med olika uppgifter för varje enhet. Oavsett om det är en fredsbevarande 

uppgift, återuppbyggande stöd eller ren strid kan de inte ses som skilda uppgifter, utan som 

något som samtliga enheter skall kunna lösa och som kan ske samtidigt. Behovet av enheter 

med möjlighet att utföra flera olika uppgifter ger mer flexibilitet i uppkomna situationer. 

Hoffmans exempel på detta är US Marines som länge setts som en stridskraft som genomför 

typiska chockanfall, men som utvecklas mer mot att också kunna genomföra uppgifter under 

längre tid, exempelvis stabiliserande operationer.24 

 

Intelligence 

Denna punkt menar Hoffman kan vara den mest djupgående. Det går inte att med enkelhet 

visa exakt hur det skall implementeras. Dock påpekar han att beslutsfattare kommer behöva 

stor insikt i situationer för att kunna fatta bra och riktiga beslut. Dessutom måste denna 

information tas in från många källor med bred variation. All tillgänglig information måste tas 

                                                 
21 Hoffman, Conflict In The 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, 35 
22 Ibid, 36 
23 Ibid, 55 – 57 
24 Ibid, 46 – 47 
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tillvara på för att kunna skapa en insikt i hur motståndaren agerar och hur denne skall kunna 

påverkas.25 

 

Interagency Approach 

Hoffman menar att kombinationen av alla tillgängliga medel är av vikt för att nå framgång på 

slagfältet. Enligt Hoffman bör det ses som att även påverkan av ekonomi och infrastruktur är 

en del av krigföringen och operationer som rör en sådan påverkan också inkluderas i 

begreppet hybridkrigföring.26 

 

Training and Education 

Hoffman menar att träning och utbildning är en viktig del för att klara de hybrida kraven. Det 

krävs mentalt fokus och tolerans. Det uppnås genom att enheter byggs på en tydlig och 

professionell militär grund och struktur, tillsammans med höga krav på kognitiv förmåga för 

att känna igen eller för att snabbt kunna anpassa sig till det okända. Utöver detta krävs det 

också att chefen inom mindre enheter har förmågan att fatta egna beslut och taktiskt kunnande 

för att möta det okända. Utrustningen de använder kommer också spela en stor roll. För att 

kunna uppnå detta anser Hoffman att organisationens lärande behöver vara prioriterat och att 

utbildningen bör ha olika lärande erfarenheter. Den individuella soldaten behöver tillgång till 

träning, utrustning och utbildning för att kunna operera och anpassa sig till det komplexa 

slagfältet.27 

 

Operational Planning/Campaign Design 

Hoffman menar att delar av framgången ligger i att inte planera utifrån gamla metoder eller 

efter ett linjärt tänkande. I planeringen för att möta en hybrid motståndare krävs det att 

militära ledare kan planera tillsammans med andra organisationer, både militära och 

ickemilitära. Detta innefattar civila organisationer, allierade militära makter, ickemilitära 

organisationer och internationella organisationer. Dessutom behöver utveckling ske för att 

kunna ta emot och hantera underrättelser och hur informationen skall kunna delas mellan de 

olika parterna. Planeringen behöver också ta hänsyn till både våldsutövande och 

ickevåldsutövande metoder. Hoffman påpekar att planering i hybrida krig kommer kräva 

förståelse för både kultur och historia i det område som operationen skall utföras i. Denna 

                                                 
25 Hoffman, Conflict In The 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, 47 
26 Ibid, 47 – 48  
27 Ibid, 49 – 50 



Petter Sundberg 2019-05-08 

OP 16 – 19    

Sida 13 av 41 

 

kunskap kommer underlätta för förståelsen av konflikten, men även underlätta för samverkan 

mellan institutioner i planeringsskedet.28 

 

Dueling Narratives 

Medialt stöd eller information kan nyttjas i propagandasyfte vilket blir en central del i 

konflikter menar Hoffman. Att vinna ”hearts and minds” innebär fördelar då det kan få 

respons över resten av världen med hjälp av dagens moderna och utvecklade 

kommunikationskanaler. Därför är det viktigt att denna typ av slagfält inte glöms bort. Han 

påpekar att USA misslyckats med att använda sin tillgång till teknologi inom kommunikation 

till sin egen fördel i Irak. På den strategiska nivån hade de kunnat använda dessa fördelar i 

kriget mot islamistiska extremister. Anledningen till detta menar Hoffman är en 

missuppfattning om effekten av vad information kan ha ur ett stridsperspektiv. Hoffman 

jämför med mindre grupper som använt propaganda för att visa och rättfärdiga sina 

handlingar eller för att skapa meningsskiljaktigheter på en global nivå.29 

 

Utveckling av kommunikation kan enligt Hoffman ändra synen på en konflikt. Det kan leda 

till ökad motivation, rekrytering och utbildning av individer. Han anser också att 

möjligheterna för en irreguljär aktör att begagna detta i syfte att öka sitt eget lärande. Genom 

informationsspridning möjliggör det lärdomar från observationer och jämförelser av tidigare 

strider. Exempel på detta är hur insurgenter i både Irak och Afghanistan utbildat sig i 

tillverkning av sprängladdningar genom information de har fått tillgång till genom internet 

och andra källor.30 Hoffman menar att fortsatta åtgärder bör genomföras för att skapa fördelar 

inom de virtuella dimensionerna och informationsdimensionerna. Att utveckla verkan och 

precision inom detta område är minst lika viktigt som att ha god verkan inom andra områden i 

striden.31 

 

Hoffman påpekar också vikten av organisatorisk kultur/etos samt doktrin. Han anser att US 

Marines är väl anpassade för framtiden kopplat till deras lärande kultur och etos. De kan dock 

utvecklas mer för att bättre vara anpassade för att samarbeta med civila aktörer och för att 

kunna utföra flera uppdrag simultant. Det handlar om att aktörens organisatoriska kultur och 

                                                 
28 Hoffman, Conflict In The 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, 50 – 51 
29 Ibid, 51 – 52  
30 Ibid, 53 
31 Ibid  
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etos möjliggör för en stor bredd i hur den applicerar sitt lärande.32 Kopplat till doktrin menar 

Hoffman att den bör innefatta ett brett spelrum för olika typer av krigföringsmetoder. Det 

innebär en hög anpassningsförmåga till olika situationer.33 Även fast Hoffman nämner dessa 

punkter kommer de ej nyttjas i analysen då de fokuserar på ett organisatoriskt lärande på en 

högre, strategisk nivå. Bristen på empiri om motståndsrörelsen doktriner gör att en analys blir 

svår. Dessutom riskerar arbetet att tappa fokus om det skall inkludera doktriner för de 

ingående aktörerna. 

 

Sammanfattningsvis går det inte att kalla konflikter för konventionella eller irreguljära. 

Metoderna förekommer i en kombination av varandra vilket kommer utgöra framtidens 

konflikter. Det innebär dock inte att dessa former för krigföring inte längre är nödvändiga att 

ta hänsyn till, men de bör inte ses som enskilda förekomster. En hybrid aktör kommer utnyttja 

alla metoder för att nå framgång. Hoffman menar med sin teori att hybridkrigföring ständigt 

kommer innebära nya hot och möjligheter för en aktör. Därför är det viktigt att militära 

tänkare inte begränsas av gamla sanningar utan ständigt tänker i innovativa banor för att både 

kunna försvara mot och skapa möjligheter att nå framgång i krigföring och konflikter.34 

 

De punkter Hoffman lyfter fram för implementering av hybridkrigföring är mer fokuserade på 

hur försvarsmakter bör omstruktureras för att kunna möta en hybrid aktör. Dock 

överensstämmer punkterna väl med hans exempel på hur Hizbollah agerade. Dessutom 

exemplifierar han i flera av punkterna hur US Marines anpassat sig för att kunna 

implementera mer irreguljära metoder och taktiker. I hans beskrivning av hur en hybrid aktör 

agerar, kan de exemplen kopplas till de punkter han lägger fram. I den fortsatta analysen 

kommer grundinnebörden av punkterna att användas, utan att fokusera på hur de skall nyttjas 

för försvar mot en hybrid aktör. Punkterna kommer i stället att användas för att identifiera hur 

en aktör kan använda dessa för att skapa fördelar på slagfältet. 

 

 

 

                                                 
32 Hoffman, Conflict In The 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, 48 
33 Ibid, 49 
34 Ibid, 55 – 59 
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2.2 Kritik av teorin 

I sin teori fokuserar Hoffman på vilka åtgärder som bör ske för att kunna möta och försvara 

sig mot en hybrid motståndare. Detta syns i de punkter han lägger fram. Punkterna är mer 

fokuserade på att utveckla en försvarsmakt för att den skall kunna möta en hybrid motståndare 

inom olika områden samt med avsedda metoder. Hans förhoppning, vilket han också 

beskriver, är att texten skall väcka tankar och idéer och inte själv fungera som en lösning på 

framtida problem.35 Däremot går det att använda hans punkter för att analysera fördelarna 

med att nyttja hybridkrigföring. I hans exempel av hur en hybrid aktör agerar kan flera av 

hans punkter återfinnas, vilket möjliggör för användningen av dessa. 

 

Hoffmans teori är vald eftersom han kan ses som en av de framstående personerna inom 

forskningen om hybridkrigföring.36 Detta förstärks av att flertalet andra artiklar, däribland 

dem som ingår i forskningsöversikten, använder hans teori och definition av hybridkrigföring.  

 

2.3 Definitioner av centrala begrepp 

2.3.1 Hybridkrigföring 

“Hybrid wars incorporate a range of different modes of warfare, 

including conventional capabilities, irregular tactics and 

formations, terrorist acts including indiscriminate violence and 

coercion, and criminal disorder.”37 

 

Frank G. Hoffman beskriver hybridkrigföringen som en blandning av flera olika medel och 

metoder för krigföring som tillsammans kan nyttjas av en aktör för att nå framgång och vinna 

striden. Han menar att hybridkrigföringen kombinerar konventionell krigföring med 

irreguljära aktörers metoder och taktiker. Han menar också att kriminalitet och kriminella 

aktioner kommer kunna vara en del av den hybrida krigföringen. Även terrorism och 

terrorhandlingar räknas som något som aktörer kan nyttja i den hybrida krigföringen.38 

Hoffman menar inte att Hybridkrigföring kommer ersätta konventionell- eller irreguljär 

krigföring. Den kommer dock innebära nya hot och möjligheter.39 

                                                 
35 Hoffman, Frank G, Conflict In The 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, 55 
36 Hoffman, Conflict In The 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, 5 
37 Ibid, 14, 58 
38 Ibid, 14 
39 Ibid, 43 
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Hoffman gör en distinktion från konflikter där parter tillämpar olika metoder av krigföring 

(konventionell, irreguljär, terror), till den hybrida kontexten där parter nyttjar en blandning av 

tillgängliga medel för att nå framgång. I detta kan linjerna för vad som är krigföring eller ej 

bli otydliga. Detta på grund av att olika metoder och taktiker nyttjas i kombination med 

varandra. Hybridkrigföringen innebär en komplexitet att sammanfoga konventionella och 

irreguljära metoder på operativ och även taktisk nivå. Den tar hänsyn till krigets otydligheter 

och visar att framtiden inte innebär en ökning av olika krigföringsmetoder, utan att de 

sammanfogas. Tillsammans skapar de således fler handlingsalternativ för en aktör att nyttja i 

kombination med andra möjligheter.40 

 

Sammanfattat innehåller hybridkrigföringen följande delar som kan ingå i kombination med 

varandra: 

• Konventionell krigföring i form av reguljära förband, enheter och metoder. 

• Irreguljära aktörer, gerillagrupper, irreguljära metoder och taktik. 

• Terrorism och terrorhandlingar. 

• Statliga och icke-statliga aktörer. 

• Kriminella grupper och handlingar. 

 

2.3.2 Hybrid aktör 

En hybrid aktör kombinerar reguljära och irreguljära kombattanter, statliga och icke-statliga 

aktörer, fysiska och psykiska samt låg- och högteknologiska medel. Dessutom kan en hybrid 

aktör vara uppbyggd av flera olika aktörer.41 Hoffman skriver att enheter behöver kunna 

hantera olika situationer. De skall inte vara specificerade utifrån en specifik uppgift. Med en 

bred grund för att hantera olika situationer görs ett antagande om att det leder till att en enhet 

blir mer flexibel. Däremot innebär inte detta antagande att enheter inte kommer att besitta viss 

specialkompetens inom ett enskilt område. Kombinationen av olika metoder och medel för 

krigföring kommer vara en viktig del inom hybridkrigföringen menar Hoffman. Utifrån detta 

kan en aktör kombinera enheter med olika styrkor för att motverka varandras svagheter. 

Genom det här antagandet kommer norska motståndsrörelsen och de allierade ses som en 

hybrid aktör. Samverkan mellan olika aktörer, däribland brittiska trupper och norska 

                                                 
40 Hoffman, Frank G. Hybrid Warfare and Challenges. National Defense Univ Washington DC Inst FOR 

National Strategic Studies. Vol. 52, 2009: 36 – 37 
41 Hoffman, Hybrid Warfare and Challenges, 37; Hoffman, Frank G, Conflict In The 21st Century: The Rise of 

Hybrid Wars, 28 – 29 
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motståndsrörelsen, skedde under brittisk ledning med Special Operations Executive som ett 

styrande organ.42 För att ytterligare styrka antagandets grund kan, enligt Hoffman, en hybrid 

aktör utgöras av flera aktörer som samverkar.43 I den fortsatta analysen kommer de därför 

analyseras som en gemensam hybrid aktör. Detta för att kunna svara på vad fördelarna är för 

en aktör att nyttja hybridkrigföring. 

 

2.3.3 Framgång 

Hoffman definierar inte hur framgång kan mätas eller förklaras i sin teori. Därför kommer 

uppsatsen nyttja den svenska försvarsmaktens definition av stridens grunder samt 

förutsättningarna för stridens grunder som definition av framgång. Stridens grunder består av 

eld och rörelse som skall samordnas för att nå framgång på slagfältet. Förutsättningar för att 

dessa två skall uppnås är ledning, underrättelser, skydd och stridsvärde.44 Med eld menas 

kraftsamling av olika vapen till tid och rum genom exempelvis kombinerade vapen. Rörelse 

handlar om taktiska förflyttningar på slagfältet. Skydd möjliggör eld och rörelse genom 

exempelvis vilseledning eller maskering. Ledning behövs för att kunna samordna eld och 

rörelse till tid och rum och behålla initiativet genom bland annat uppdragstaktik. 

Underrättelser är nödvändigt för att kunna förstå vad motståndaren kan eller inte kan göra 

och lokalisera dennes svagheter. Stridsvärde innebär förbandets förmåga att genomföra 

tilldelade uppgifter genom exempelvis utbildning, träning och indelning av enheter. Således 

bidrar dessa tillsammans till att uppnå framgång.45 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Gruchmann, Lothar, Andra världskriget, Aldus/Bonnier, Stockholm, 1969. 41; Gjelsvik, 

Tore, Hjemmefronten: den civila motståndsrörelsen i Norge under den tyska ockupationen 1940-1945, 

LiberFörlag, Stockholm, 1979. 81 – 83  
43 Hoffman, Frank G, Conflict In The 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, 28 – 29 
44 Handbok Markstrid - taktiska fältmässiga grunder, Försvarsmakten, Stockholm, 2016: 12 – 15 
45 Ibid, 13 – 15 
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3. Metod 

3.1 Forskningsdesign 

För att besvara frågeställningen kommer en fallstudie att nyttjas som forskningsstrategi. 

Anledningen till att fallstudie nyttjas är för att det är lämpligt för undersökningen då den 

syftar till att upptäcka och beskriva, till skillnad från att bevisa. Fallstudien sker i form av en 

enfallsstudie av norska motståndsrörelsen och de allierade under andra världskriget. För öka 

möjligheten till mer generaliserbara resultat, kommer två operationer analyseras.46 Det 

material som kommer nyttjas för uppsatsen kommer vara en blandning av primärkällor och 

sekundärkällor som avhandlar de valda operationerna i Norge under andra världskriget. 

Fokuset kommer att vara på de allierades och den norska motståndsrörelsens operationer. En 

utförligare diskussion om det valda materialet kommer i ett senare kapitel. För att den empiri 

som insamlas om dessa operationer skall kunna ges en djupare mening och förståelse, samt 

kopplas till begreppet hybridkrigföring, kommer därför en kvalitativ textanalys att nyttjas.47 

Under analysen kommer empirin om de olika operationerna läggas fram, för att därefter 

analyseras mot de ingående delarna av analysverktyget för att beskriva hur de kunde ge 

aktören fördelar under operationerna. Slutsatserna kommer diskuteras och därför kommer 

metoden diskussion att nyttjas.48 Efter att de två operationerna analyserats kommer en 

jämförelse genomföras mellan operationerna för att upptäcka likheter och skillnader.  

 

En kvantitativ dataanalys hade kunnat nyttjas för arbetet. Genom att ta fram en matris för 

hybridkrigföring och sedan applicera den på olika operationer som genomfördes i Norge och 

se vilka som uppfyller de olika ingående delarna av matrisen. Dock ger det endast svar på 

vilka operationer som kan ses som hybridkrigföring, men det gör det svårare att nyttja 

begreppet för att förklara utfallet av de olika operationerna. Slutsatser från svar som består av 

endast JA eller NEJ blir svårare att fördjupa och syftet med arbetet blir således svårt att 

uppfylla.49 Därför har i denna undersökning kvalitativ textanalys valts då metoden bidrar till 

det djup en kvantitativ ansats kan anses sakna. 

                                                 
46 Jensen, Tommy & Sandström, Johan, Fallstudier, Upplaga 1:1, Studentlitteratur, Lund, 2016: 50 – 52 
47 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. 211 – 

213 
48 Patel, Runa & Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning, 3., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2003: 134 
49 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, Malmö, 

2003. 68 – 69 
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3.2 Val av fall 

Som tidigare nämnt kommer norska motståndsrörelsen och de allierade ses som en hybrid 

aktör i det fortsatta arbetet. Delar av det norska försvaret som fortfarande fanns kvar i 

hemlighet samt norska motståndsrörelsen genomgick träning under brittisk ledning. De 

tränades och lydde till stor del under brittiska Special Operations Executive (SOE).50 Utöver 

detta inkluderar den hybrida aktören allierade militära enheter till exempel flygvapen och 

flotta. Detta överensstämmer väl med Hoffmans förklaring och definition av hur en hybrid 

aktör kommer vara uppbyggd och agera. I användandet av hybridkrigföring kan en aktör 

självständigt nyttja de olika ingående delarna av hybridkrigföring, alternativt vara uppbyggd 

av flera aktörer, celler eller nätverk som nyttjar de olika delarna men lyder under ett 

gemensamt styrande organ.51 

 

Kopplat till Hoffmans teori om hybridkrigföring kommer valet av operationer göras utifrån att 

de innefattar både konventionella och irreguljära enheter och aktörer. Detta för att möjliggöra 

en analys av hur de allierade kombinerade dessa enheter och aktörer i de utvalda 

operationerna för att nå fördel. Att slumpmässigt välja operationer kan försvåra själva 

undersökningen i fråga. Därför kommer de valda operationerna göras genom ett strategiskt 

urval där kontexten är gynnsam utifrån de teoretiska föreställningarna. Detta bidrar också till 

en hög extern validitet genom att resultatet går att generalisera till andra fall där aktören och 

utfallet går att likställa med denna undersökning.52 

 

Enligt tidigare kommer ett strategiskt urval av operationer göras för att möjliggöra en analys. 

Detta strategiska urval är att operationen var lyckad för aktören för att kunna analysera hur 

hybridkrigföringen bidrog till framgång. En av de valda operationerna kommer vara de 

allierades aktioner mot tungvattenanläggningen i Vemork. Sabotaget av denna anläggning var 

av stor vikt för de allierade. Om anläggningen kunde förstöras innebar det att Tysklands 

arbete med att utveckla nukleära vapen kunde förhindras. 

 

Den andra operationen kommer vara Operation Archery mot ön Vågsøy. Syftet med 

operationen var dels att förstöra fiskoljeproduktionen och produktionen av explosiva ämnen 

                                                 
50 Gjelsvik, Hjemmefronten: den civila motståndsrörelsen i Norge under den tyska ockupationen 1940-1945, 81 

– 83, 97 
51 Hoffman, Conflict In The 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, 28 – 29 
52 Esaiasson et al., Metodpraktikan, 156 – 160 
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på ön. Dessutom fanns en förhoppning om att binda tillräckligt med tyska trupper i striderna 

för att de inte skulle kunna nyttjas på andra fronter.53 

 

3.3 Material och källkritik 

Det valda källmaterialet kommer prövas genom de fyra källkritiska kriterierna äkthet, 

oberoende, samtidighet och tendens. Äkthetskriteriet innebär att det valda materialet är äkta. 

Det innebär att de berättelser och kvarlevor som finns kan bevisas vara producerade under den 

tidsperiod, tidpunkt eller av de personer som anges.54 Det oberoende kriteriet handlar om att 

avgöra huruvida det faktiska innehållet i empirin stämmer. För att möjliggöra detta delas det 

oberoende kriteriet in i tre kriterier. Det första handlar om att bekräfta de berättelser som 

används genom att nyttja flera av varandra oberoende källor som påstår samma sak. Det andra 

kriteriet belyser avståndet mellan berättare och berättelse. Primärkällor är mer trovärdiga än 

sekundärkällor. Vilket innebär att det är lättare att lita på personer som var med i själva 

händelsen jämfört med personer som återberättar händelsen. Det tredje kriteriet avhandlar 

huruvida berättar är oberoende eller ej. För att berättelsen skall kunna ses som trovärdig 

behöver den komma från en oberoende källa som inte har påverkats av yttre faktorer.55 

 

Samtidighetskriteriet innefattar tiden som förflyter mellan händelsen och då den 

nedtecknades. Ju längre tid som går mellan händelse och nedtecknande, desto större är risken 

att det som nedtecknas påverkas av minnesfel eller efterhandskonstruktioner.56 

Tendenskriteriet avser om källan har ett intresse av att återge berättelsen avsiktligt 

snedvriden.57 

 

Det valda materialet för uppsatsen kommer bestå av artiklar samt historiska verk. De 

historiska verken avhandlar både hybridkrigföring samt de utvalda operationerna i Norge 

under andra världskriget. Dessa verk består av en blandning av primär- och sekundärkällor. 

Sabotaget mot tungvattenanläggningen är väldokumenterad och det finns en hel del empiri om 

operationen och de ingående enheterna. Däremot finns det mindre empiri om operation 

Archery. Den bristande empirin har gjort att en triangulering varit svår att uppnå. Det som 

ändå styrker empirin i den andra operationen är att de innehåller flera rapporter, uttalanden 

                                                 
53 Cherry, Niall. Striking Back: Britain's Airborne & Commando Raids 1940-42. Perihelion, 2010. E-bok: 130 
54 Esaiasson et al., Metodpraktikan, 291 
55 Ibid, 292 – 293 
56 Ibid, 294 
57 Ibid, 294 – 295 
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samt dagböcker från de soldater som ingick i operationen. De valda verken är publicerade 

mellan 1995 – 2014. Däremot baseras dessa verk på rapporter och uttalanden från personer 

som medverkade under operationerna. Därför uppfylls samtidighetskriteriet genom att dessa 

rapporter utgavs i anslutning till operationernas avslutning. Äkthetskriteriet är svårt att 

uppfylla då inga av det rapporter som verken baserats på har kunnat hittas. Dock återberättas 

händelserna i flera rapporter från olika personer vilket gör att de uppfyller oberoendekriteriet. 

Tendenskriteriet uppfylls genom att de rapporter som använts till verken samt verken själva 

syftar till att återberätta vad som hände utan att lägga vikt vid vad som exempelvis var rätt 

eller fel, utan rent deskriptivt förklara händelserna.  

 

3.4 Forskningsetiska överväganden 

Detta arbete bedöms inte skapa några konsekvenser för andra. Därför kommer främst 

hederlighet och transparens vara det som genomsyrar arbetet. För att hederligheten skall 

kunna upprätthållas kommer inte ett önskat resultat att sökas utan arbetet och författaren 

kommer vara öppen för de möjliga resultat som kan observeras.58 

 

Då diskussionen i analysen till del kommer avhandla hur både kriminalitet och terrorism gav 

fördelar under operationerna, innebär det inte att författaren anser att det är moraliskt rätt att 

nyttja dessa. Analysen är endast en objektiv diskussion av vad fördelarna kan vara av att 

nyttja denna typ av krigföring utifrån den givna situationen, men den uppmuntrar inte till 

kriminalitet i form av krigsbrott eller aktioner som kan ses som terrorism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Esaiasson et al., Metodpraktikan, 24 
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3.5 Operationalisering 

Operationaliseringen utgår från punkternas innebörd kopplat till den valda definitionen av 

framgång. För att avgöra hur Hoffmans punkter bidrog till framgång för aktören, kommer 

samtliga punkter kopplas till definitionen av framgång. Därefter kommer framgångsfaktorer 

för varje punkt lyftas fram för att visa hur de bidrog till att framgång uppnåddes. 

 

3.5.1 Force Planning 

Det som kommer analyseras under denna punkt är huruvida aktören möjliggjorde för 

ingående enheter att agera multifunktionellt under operationen, i enlighet med Hoffmans 

tankar angående enheters flexibilitet i uppgiftslösande.59 Framgångsfaktorer är förekomsten 

av uppdragstaktik, beredduppgifter och omfallsplanering som ger enheten möjlighet att agera 

mot det högre målet bortom den ställda uppgiften.60 Till detta kommer också enheternas 

sammansättning analyseras. Med detta menas om enheter organiserades för att integrera 

specialkompetenser som bidrog till ett multifunktionellt agerande. 

 

3.5.2 Intelligence 

Framgångsfaktorer i analysen är hur brett spektrum av källor som användes och hur 

underrättelserna spreds till samtliga delar i förbandet innan och under operationen.61 Detta för 

att analysera om aktören tog tillvara på all tillgänglig information.62 

 

3.5.3 Interagency Approach 

För att möjliggöra undersökning av hur aktören kunde nå framgång på slagfältet, kommer 

analysen vara av hur olika aktörer integrerats i operationen.63 Till dessa aktörer räknas olika 

militära stridskrafter och enheter samt motståndsrörelsens stridande och ickestridande delar. 

Framgångsfaktorer kommer räknas som förekomsten av kombinerade vapen.64 

 

                                                 
59 Hoffman, Conflict In The 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, 46 – 47 
60 Taktiska/Fältmässiga grunder, 14 
61 Ibid, 15 
62 Hoffman, Conflict In The 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, 46 
63 Hoffman, Conflict In The 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, 47 – 48 
64 Taktiska/Fältmässiga grunder, 17 
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3.5.4 Training and Education 

Hoffman anser dels att organisationens lärande behöver prioriteras, dels att olika lärande 

erfarenheter bör vara i fokus.65 Framgångsfaktorer kommer vara huruvida aktören tillsett att 

träning och utbildning som baseras på en militär grund samt breddutbildning som 

möjliggjorde för enheter att agera multifunktionellt.66 

 

3.5.5 Operational Planning/Campaign Design 

En aktör kan nå framgång genom att integrera okonventionella metoder och enheter i 

striden.67 Till framgångsfaktorer räknas integreringen av ickemilitära metoder i operationen. 

Inkluderat i detta är även kriminell aktivitet och terrorism. Som i det angivna exemplet 

uttrycker sig genom attentat mot kollaboratörer och civil olydnad.68 

 

3.5.6 Dueling Narratives 

Informationskrigföring kan enligt Hoffman påverka en konflikt både mellan parterna men 

också synen på de olika aktörerna inom konflikten.69 Framgångsfaktorer är om aktören 

lyckades använda informationskrigföring eller propaganda för att påverka motståndaren eller 

för att framhäva aktören positivt. Exempel på informationskrigföring är att lämna dokument 

eller annan materiel för att vilseleda motståndaren.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Hoffman, Conflict In The 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, 49 – 50 
66 Taktiska/Fältmässiga grunder, 15 
67 Hoffman, Conflict In The 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, 50 – 51 
68 Taktiska/Fältmässiga grunder, 13 
69 Hoffman, Conflict In The 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, 51 – 52 
70 Taktiska/Fältmässiga grunder, 14 
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3.5.7 Analysverktyg 

Efter analysen av respektive operation kommer framgångsfaktorerna för varje punkt att sättas 

in i analysverktyget.  

 

Analysverktyget kommer se ut enligt följande: 

Analysenheter Framgångsfaktorer 

Operation nr 1 

Framgångsfaktorer 

Operation nr 2 

Force Planning 

 

  

Intelligence   

Interagency Approach   

Training and Education   

Operational Planning /Campaign Design   

Dueling Narratives   

Jämförelse mellan operationerna 

 

 

 

Resultat av analysen 

 

 

Tabell 1 analysverktyg 
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4. Analys 

4.1 Tungvattenanläggningen i Vemork 

Efter invasionen av Norge tog Tyskland kontrollen över all norsk produktion. En av de största 

var det hydroelektriska verket i Vemork i närheten av vattenfallet i Rjukan. Verket 

specialiserade sig på att separera vätemolekyler för att framställa ammoniak, som sedan kunde 

användas för att producera gödsel. En biprodukt vid detta framställande var tungt vatten, som 

Tyskland tänkte använda för att producera plutonium. Härvid uppstod rädslan för att Tyskland 

skulle få tillgång till kärnvapen. Beslut fattades om att verket måste förstöras för att stoppa 

produktionen och förstöra det tungvatten som hunnit produceras.71 De allierades försök att 

förstöra anläggningen bestod av tre olika operationer: Grouse, Freshman och Gunnerside. 

Utöver detta genomfördes ett flyganfall mot anläggningen och en räd mot transporten av 

tungvatten när tungvattnet skulle flyttas från Norge till Tyskland.72 

 

Einar Skinnarland som var en ingenjör vid verket lämnade ut värdefull information till Special 

Operations Executive (SOE) under sin vistelse i Storbritannien. SOE kunde utifrån denna 

information ta fram en plan för sabotage av anläggningen med hjälp av Skinnarland. Planen 

var att Skinnarland skulle möta upp en grupp bestående av norrmän med lokalkännedom. 

Innan operationen genomgick de en intensiv träning i Skottlands vildmark. Träningen bestod 

av vital kunskap i form av sabotage, närkamp och överlevnad i hårt klimat. Operationen fick 

skjutas upp flertalet gånger på grund av dåligt väder. Till slut lyckades de landa på 

Hardangerplatån den 18 oktober 1942. Härifrån var planen att de skulle rekognosera området 

för att rapportera in potentiella landningsplatser för glidflyg som kunde föra in 

kommandosoldater.73 

 

Efter återrapportering till London med resultaten från rekognoseringen beslutades det att en 

större grupp pionjärsoldater skulle flygas in med hjälp av glidflygplan för att sedan möta 

gruppen från operation Grouse. Därefter skulle den samlade gruppen förstöra verket och 

tungvattnet. Operationen kom att kallas för: operation Freshman. 

 

                                                 
71 Swanston, Alexander, The atlas of special operations of World War II, First North American edition., 

Skyhorse Publishing, New York, NY, 2014: 58 
72 Njølstad, Olav (red.), The race for Norwegian heavy water, 1940-1945, Institutt for forsvarsstudier (IFS), 

Oslo, 1995: 5; Swanston, The atlas of special operations of World War II, 58 – 63 
73 Swanston, The atlas of special operations of World War II, 59 – 60; Dahlberg, Rasmus, Dödliga uppdrag 

under andra världskriget, Historiska media, Lund, 2006: 122 – 124 
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Den 19 november 1942 startade operationen. Det dåliga vädret skapade komplikationer under 

transporten. De hade problem med att lokalisera sändaren som gruppen från Grouse hade 

placerat. En av linorna mellan glidflygplanet och transportplanet gick av på grund av tung 

isbildning och glidflygplanet kraschade i närheten av Fyljesdal. Av de sjutton som var 

ombord dog åtta stycken och många av de övriga var svårt skadade. Till slut hittades de av 

tyska trupper och tillfångatogs. I den andra transporten störtade både transportplanet och 

glidflygplanet. De överlevande tillfångatogs och fördes till ett tyskt fångläger.74 

 

Efter operation Freshmans misslyckande planerades en ny räd mot tungvattenverket. Den 16 

februari 1943 släpptes ytterligare sex norska soldater för att förstärka soldaterna från Grouse. 

Soldaterna som tränats av SOE ingick i den operation som kom att kallas Gunnerside. På 

grund av ökat skydd av verket efter att flera dokument hittas av tyskarna under Freshman, var 

de tvungna att ta en alternativ väg. Med hjälp av information de hade fått från arbetare i 

verket kunde de välja en lämplig väg ner till verket utan att upptäckas. De släpptes in utav en 

arbetare på verket och kunde sedan applicera sina sprängmedel. Brittiska vapen lämnades 

kvar med syftet att de tyska trupperna skulle anklaga Storbritannien för att på så sätt minska 

repressalierna mot de lokala invånarna.75 

 

Ett antal av soldaterna kvarstannade i området för att fortsatt kunna observera tyskarnas 

agerande. När tyskarna efter två månader reparerat skadorna på verket kunde de således 

rapportera detta till SOE. En ny räd mot verket bedömdes ha låg sannolikhet att lyckas. Därför 

beslutades det att ett flyganfall skulle ha bättre förutsättningar att lyckas. Ett massivt 

flyganfall inleddes mot tungvattenverket. Detta resulterade dock inte i några omfattande 

skador på maskineriet som var väl skyddat av betongkonstruktionen. Däremot gjorde det att 

tyskarna beslutade att flytta tungvattnet från Norge för att det inte skulle utsättas för fler räder 

eller anfall.76 Transporten av tungvattnet skulle ske med hjälp av färja. Kvällen innan 

transporten bordade en grupp ur norska motståndsrörelsen färjan och placerade sprängmedel. 

Vid detonationen skadades färjan kraftigt och sjönk. Både tysk militär och norska civila 

ombord omkom. Sänkningen av färjan ledde till att Tysklands kärnvapenprogram kraftigt 

försvagades vilket de aldrig återhämtade sig från.77 

                                                 
74 Swanston, The atlas of special operations of World War II, 60 
75 Ibid, 60 – 61 
76 Ibid, 61 
77 Ibid, 62; Dahlberg, Dödliga uppdrag under andra världskriget, 133 – 135 
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4.2 Analys av operationen 

Force Planning: enheten som ingick i operation Grouse uppfyller denna punkt genom deras 

agerande efter de blivit luftlandsatta inom operationsområdet. De fick en uppgift med ett syfte 

att rekognosera inför en kommande operation för att finna lämpliga platser för 

luftlandsättning. På grund av detta kunde de alltså agera på det sätt de fann vara bäst för 

tillfället tillsammans med deras kunskap om området. Utöver detta kan också de som stannade 

kvar efter operation Gunnerside uppfylla denna punkt. Genom att förstå vikten av att verket 

behövde förstöras kan de således fatta beslut om att kvarstanna för att observera tyskarnas 

agerande. Härvid kan de agera bortom den ställda uppgiften, som var att sabotera verket, för 

att säkerställa det högre syftet. Resultatet blev således att rapporter kunde lämnas om att 

verket åter var funktionellt. Dessa rapporter ledde sedermera till att nya beslutsmöjligheter 

skapades för den huvudsakliga aktören. 

 

Intelligence: kännedomen om verkets existens kom till aktören, dock framgår det inte exakt 

hur. Det som dock uppfyller denna punkt är den information som kunde inhämtas från 

Skinnarland. Genom att använda den lokala kunskapen om verkets uppbyggnad och struktur 

kunde således en mer djupgående planering av sabotaget innan operationens start genomföras. 

Dessutom kunde de bibehålla ett relativt högt informationsläge under operationen genom att 

enheter kvarstannade för att kunna rapportera vad som skedde på platsen. De lyckades också 

upprätthålla möjligheten till inhämtning av information från arbetarna på verket. Detta ledde i 

sin tur till att de kunde ta en dold, alternativ väg till verket för att därefter ta sig in. Utifrån 

detta finns det tydliga indikationer på att aktören nyttjade ett brett spektrum av källor för att 

både planera inför operationen och för att upprätthålla en hög grad av underrättelser under 

operationen. 

 

Underrättelserna kunde rapporteras uppåt inom organisationen. Det som inte framgår tydligt 

är att informationen gick nedåt inom organisationen. Ett antagande kan dock göras att 

informationsspridningen fungerade då de lyckades organisera enheten från Grouse och 

Freshman inför det samlade sabotaget mot anläggningen. 

 

Interagency Approach: utifrån analysen integrerades flera olika aktörer i operationen. Med 

flygvapnet kunde de transportera de enheter som skulle genomföra sabotaget. De kunde också 

använda flygvapnet för att bomba anläggningen. Att först luftlandsätta enheter med 



Petter Sundberg 2019-05-08 

OP 16 – 19    

Sida 28 av 41 

 

lokalkännedom i syfte att rekognosera området hade kunnat minska friktionerna för de 

enheter som skulle utföra sabotaget. Detta är dock svårt att helt avgöra på grund av de olyckor 

som inträffade under operation Freshman. 

 

De olika enheterna användes för att kompensera för andra enheters tillkortakommanden. 

Enheterna var tränade för att utföra operationer bakom fiendens linjer. För att underlätta deras 

möjlighet att anlända till operationsområdet, nyttjades transporter som gjorde att de kunde 

luftlandsätta djupt in i fiendens område. Här skedde samverkan samtidigt. Dock skedde inte 

all samverkan samtidigt i tid och rum. Nyttjandet av flygvapnet för att bomba anläggningen 

blev en kompensation för att sabotaget i anläggningen inte fungerat helt. De sprängmedlen 

räckte således inte till för att helt slå ut produktionen. Avsuttet är det svårt att transportera 

samma mängd sprängmedel som vad ett flygplan kan. Även fast det inte nådde den önskade 

effekten att förstöra anläggningen, ledde det till att produktionen avstannade inför transporten. 

Härvid kunde motståndsrörelsen nyttjas för att infiltrera den tänkta transporten. Med personer 

som hade lokal kännedom om området samt kunde smälta in i befolkningen kunde de med 

relativt låg risk förbereda för sabotaget av transporten. 

 

Training and Education: analysen visar på att utbildning och träning genomfördes för att 

ingående enheter skulle ges en militär grund. De enheter som ingick i de allierades försvar bör 

antas att de genomgått en militär grundträning. Övriga enheter från exempelvis 

motståndsrörelsen och de norrmän som ingick i operation Grouse och Gunnerside, genom 

gick utbildning under ledning av brittisk militär. Utöver detta ledde också denna utbildning att 

de breddutbildades inom områden de skulle kunna komma att behöva under operationerna. 

Sabotaget var huvuduppgiften. Genom överlevnadsutbildning möjliggjorde det för att 

enheterna kunde klara sig under längre tid ifall operationerna skulle bli långvariga. Genom 

bredd utbildning kunde de genomföra flera olika uppgifter. Detta leder i sin tur till att 

enheterna blir mer multifunktionella då de kan användas till flera olika uppgifter än bara den 

huvudsakliga. 

 

Den militära träningen bör också bidra till en mer kvalificerad utbildning än att självutbildade 

enheter inom militära operationer. Den är mer testad inom det våldsutövande som det innebär. 

Självklart kan det gå att förfina denna grund till rådande förhållanden i exempelvis Norge 

under denna period. Men kunskapen är fortfarande grundad i militär utbildning. Den militära 
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grunden kan leda till en större förståelse för det högre syftet med uppgiften, vilken kan vara 

en bidragande faktor till att en enhet kvarstannade efter Gunnerside. 

 

Operational Planning/Campaign Design: de ickemilitära metoder som visar sig i analysen 

kan kopplas till punkten kriminalitet och terrorism. Motståndsrörelsen sprängning av färjan 

var en attack mot ett civilt mål, även fast det fanns militär personal där så omkom flera civila 

på grund av deras attentat. Men utifrån det rådande läge och vikten av att förstöra det 

tungvatten som fanns på transporten kan det kanske ses som ett nödvändigt ont. Härvid ligger 

också en fördel med att nyttja irreguljära enheter. Att för en konventionell aktör att utföra en 

attack mot civila kommer inte accepteras av omvärlden. Dock kan en motståndsrörelse eller 

liknande enhet genomföra dessa attentat med mindre påföljder. I frihetskampen för sitt land 

kan det vara en godtagbar förlust för motståndsrörelsen. Eller att de ansåg att allt samröre med 

tyskarna var förräderi. Dock är det sistnämnda endast tankar och inget som kan utvisas ur 

analysen. 

 

Den civila olydnaden visas genom samröret med civilbefolkningen under Freshman. Att 

nyttja det civila motståndet i form av att ta emot hjälp kan möjliggöra för flera alternativ i 

form av skydd och överlevnad. Att kunna nyttja lokalbefolkningen för boende eller 

införskaffande av förnödenheter gör att de kan få en längre uthållighet i utdragna operationer. 

 

Dueling Narratives: den informationskrigföring som analysen visar på användes då materiel 

kvarlämnades i syfte att få de tyska trupperna att tro att det var brittiska trupper som 

genomfört operationen. Syftet var att skydda både civilbefolkningen från repressalier, men det 

kan i förlängningen också ses som skyddandet av motståndsrörelsen. Som en del av 

befolkningen hade ett hårdare tryck på det civila samhället från tyskarna kunnat innebära att 

de hade blivit avslöjade av någon.  
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Analysenheter Framgångsfaktorer 

operation nr 1 

Force Planning 

 

-Uppdragstaktik 

-Bred kompetens i enheten 

Intelligence -Brett spektrum av källor 

-Insiderinformation 

Interagency Approach -Kombinerade vapen 

Training and Education -Breddutbildning 

-Utbildning med militär grund 

Operational Planning /Campaign Design - Kriminalitet (Mindre moraliska 

begränsningar, civil olydnad) 

Dueling Narratives -Vilseledning 

Tabell 2 analysverktyg operation nr 1 

 

4.3 Operation Archery 

Syftet med operationen var att förstöra både militära och ekonomiska mål i staden Södra 

Vågsøy samt på den närliggande ön Måløy. Planen var också att tillfånga eller sänka de skepp 

som påträffades i Ulvesund. Förhoppningen var att binda de tyska trupper som befann sig i 

den tyska garnisonen i området så att de inte kunde nyttjas på andra fronter. Dock var området 

väl förberett för försvar och underrättelser visade på att det även fanns en stridsvagn i 

staden.78 

 

Landstigningen skulle ske med skydd från fartygsburet artilleri och avskärmande rök från 

flygplan. Till de landstigande trupperna hörde soldater ur No 2, No 3 och No 6 Commando 

samt ett antal norska soldater som skulle agera som medlare och tolkar. Utöver anfallet fanns 

det en förhoppning om att kunna rekrytera fler norrmän till de brittiska trupperna. Flera 

veckors förövning genomfördes införs operationen. Enheterna studerade modeller och 

flygfoton över området under transporten till operationen. 79 

 

                                                 
78 Cherry, Striking Back: Britain's Airborne & Commando Raids 1940-42, 130; Ford, Ken. Operation Archery: 

The commandos and the Vaagso Raid 1941. Oxford: Osprey Publishing ltd, 2011. 12 
79 Ibid, 132 – 135; Ibid, 22 – 23 
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Inför landstigningen delades trupperna in i olika grupper som alla hade olika uppgifter. Grupp 

ett skulle landstiga vid Hollevik och förstöra det tyska artilleriet som var placerat där. Därefter 

skulle de ta byn Hollevik för att sedan förflytta sig längs kusten och agera reserv åt grupp två. 

De innehöll soldater utbildade i bergsklättring vilket gjorde att de kunde ta sig upp för den 

branten som ledde från deras landsstigningsområde till anfallsmålet. När de genomsökte byn 

påträffade de två tyska soldater som skadats av fartygsartilleriet. Därefter fortsatte de mot 

Södra Vågsøy. 80 

 

Grupp två utgjorde den huvudsakliga anfallsstyrkan och skulle landstiga vid byn Södra 

Vågsøy. Under landstigningen fick de understöd av fartygsartilleri samt rök från flygplan. De 

möttes av hårt motstånd under deras anfall av staden och fick strida från hus till hus.81 

Gruppen ådrog sig flertalet skadade däribland flera officerare. Efter två misslyckade anfall 

avtog deras anfallskraft. Ett förslag kom från en av enheterna längre söderut att de kunde 

understödja grupp två i deras anfall med hjälp av en granatkastare. Tack vare detta kunde 

anfallet fortsätta med goda resultat. Härvid började reserverna från grupp 1 anlända.82 I de 

hårda striderna genom byn nedkämpade och tillfångatog flera tyska soldater. Vittnen från 

enheten som var på plats har i efterhand rapporterat om att enstaka tyskar blev skjutna även 

fast de gav upp. Några soldater har också erkänt att de tog kläder från hus och familjer för att 

kunna hålla sig varma i vinterkylan.83 

 

Grupp tre skulle slå ut de fyra 75mm kanonerna på ön Måløy. Tack vare den initiala 

beskjutningen från fartygen och avskärmningen av röken kunde de landstiga utan något 

motstånd. De tillfångatog personalen för kanonerna och använde en av de kvarvarande 

kanonerna för att beskjuta ett av de tyska fartygen. Detta möjliggjordes av att gruppen 

innehöll några soldater som tidigare tjänstgjort som artillerisoldater. Efter detta skulle 

gruppen anfalla ett par närliggande baracker. Efter striden genomsöktes barackerna och flera 

viktiga dokument hittades. Gruppen omorganiserade sig till mindre enheter, där en enhet 

skulle förstöra en fiskoljefabrik. En annan enhet skickades för att understödja de trupper som 

befann sig i södra Vågsøy.84 

 

                                                 
80 Cherry, Striking Back: Britain's Airborne & Commando Raids 1940-42, 135 – 136 
81 Ibid, 135 – 140 
82 Ibid, 143 
83 Ibid, 152, 155 
84 Ibid, 135, 137 – 138; Ford, Operation Archery: The commandos and the Vaagso Raid 1941, 42 – 43 
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Grupp fyra agerade som reserv för att kunna sättas in där behov uppstod. Genom deras egna 

initiativ framryckte de för att understödja och landsteg där grupp två landstigit.85 

 

Grupp fem skulle störa eventuella tyska förstärkningar från norr mellan Södra- och Norra 

Vågsøy samt störa deras kommunikation. De navigerade upp längs Ulvesund ombord två 

jagare. De båda jagarna gav understöd under landstigningen. Väl iland påbörjade soldaterna 

arbetet med att skapa störningar för tyskarna genom att spränga vägar och förstöra 

telekommunikation. Jagarna observerade flera tyska skepp medan landstigningen påbörjades. 

De sänkte flera av dem och lyckades borda ett av dem. Under bordningen fann de viktiga 

dokument som innehöll tyska koder, anropssignaler och uppdrag för fartyg i Norge samt 

Frankrike.86 

 

Utöver operation Archery skedde en annan operation i syfte att avleda tyskarna. Operation 

Anklet som den kom att kallas, var en räd mot Lofoten. De anfallande styrkorna bestod av 

brittiska soldater samt norska frivilliga styrkor. De lyckades säkra de båda städerna Reine och 

Moskenes. Utöver flertalet fångar, både tyskar och norrmän, kunde de förse 

lokalbefolkningen med förnödenheter från tyskarnas lager.87 Vid denna operation och vid 

operation Archery följde ett kamerateam med i propagandasyfte för att filma och ta bilder 

som kunde nyttjas i Storbritannien.88 

 

4.4 Analys av operationen 

Force Planning: analysen visar på tydliga slutmål för den gemensamma operationen. Varje 

enhet hade tilldelade uppgifter samt beredduppgifter vilket gjorde att de kunde agera mot 

målbilden. Detta möjliggjorde också för initiativtagande då samtliga var införstådda med 

målet och kunde därifrån ta initiativ vid exempelvis understöd av sidoenhet. 

 

De norska soldaterna visade också på en multifunktionell roll. Utöver strid var deras uppgift 

att tolka och rekrytera lokalbefolkningen till de allierades sida. I första hand är de soldater, 

men de skulle vara beredda att rekrytera ytterligare personal när tillfälle gavs. Således var 

detta deras beredduppgifter vilket gör dem multifunktionella. Ur ett större perspektiv blir då 

                                                 
85 Cherry, Striking Back: Britain's Airborne & Commando Raids 1940-42, 144 
86 Ibid, 135, 150 – 152 
87 Ibid, 157 – 158 
88 Ibid, 156 
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hela enheten multifunktionell genom att de både kan bedriva strid samt har en möjlighet att 

kommunicera med och rekrytera lokalbefolkningen. 

 

Sammansättningen av personal med olika utbildningar kan också göra enheten mer 

multifunktionell. Detta är bergsguiderna ett exempel på. I planeringsskedet planerades 

positionerna för varje grupp. Genom att inkludera personal med denna kunskap öppnades fler 

möjligheter för enheten att ta sig till anfallsmålet. 

 

Intelligence: ur analysen syns ett tydligt exempel på hur information sprids genom förbandet. 

Från flygfoton och andra underrättelser kunde modeller tas fram för att både öva mot samt 

taktisera runt. Detta gör att det går att peka på viktiga områden utifrån, där mottagaren kan 

skapa en visuell bild av vad som menas och vart det befinner sig i det tänkta anfallsmålet. 

 

Interagency Approach: de olika stridskrafterna samverkade på flera nivåer och med olika 

syften. Både genom transporter till och inom operationsområdet men också i form av 

understöd. Detta agerande är ett tydligt exempel på den effekt som kombinerade vapen har.89 

 

Training and Education: de ingående enheterna i operationen hade samtliga en militär grund 

i sin utbildning. De allierade enheterna tillhörde olika delar av försvaret och de norska 

styrkorna tillhörde Kompani Linge som stod under brittisk ledning hade sin bakgrund i norska 

försvaret.90 Utöver detta hade träning inom olika områden genomförts för att underlätta 

operationen, exempelvis de bergsguider som följde med vilket underlättade anfallet uppför 

klipporna. 

 

Aktören ökade chanserna för att operationen skulle lyckas genom att bygga upp kulisser och 

modeller som enheterna både kunde träna i och observera. Detta gör att träningen kan 

fokuseras mot det som faktiskt skall genomföras i en miljö som är så lik det går att komma det 

faktiska anfallsmålet. 

Operational Planning/Campaign Design: att skjuta en soldat som gett upp är ett 

krigsbrott.91 Dock kan det finnas fördelar med detta ur en hybrid synpunkt. Genom att skjuta 

                                                 
89 Handbok Markstrid - taktiska fältmässiga grunder, Försvarsmakten, Stockholm, 2016: 17 – 18 
90 Gjelsvik, Hjemmefronten: den civila motståndsrörelsen i Norge under den tyska ockupationen 1940–1945, 97 
91 Svenska Röda Korset. Grundläggande principer och regler 2016. https://www.redcross.se/vart-

arbete/k2/krigets-lagar/grundlaggande-principer-och-regler/ (hämtad 2019-05-07) 

https://www.redcross.se/vart-arbete/k2/krigets-lagar/grundlaggande-principer-och-regler/
https://www.redcross.se/vart-arbete/k2/krigets-lagar/grundlaggande-principer-och-regler/
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behöver inte aktören ta hand om soldaten. Detta innebär att aktören inte förlorar 

förnödenheter, kost eller måste tillse att soldaten får logi och transport till annan ort för 

fångförvar. Återigen är detta ett bevis på friheten som uppstår när de vanliga moraliska 

begräsningarna inte finns. 

 

Detsamma gäller för den plundring som skedde av lokalbefolkningens hus. Självklart kan en 

argumentation göras om att i en överlevnadssituation så hade det varit tillåtet att göra så. 

Dock fanns lokalbefolkningen kvar i flera av husen. Precis som vid ovanstående exempel 

möjliggörs detta av att de moraliska begränsningarna inte alltid följs av en hybrid aktör. 

 

Dueling Narratives: det kamerateam som följde med för dokumentation visar på nyttjandet 

av propaganda. Den propagandan var dock tänkt att nyttjas i senare skede och underlättade 

inte själva operationen. Däremot kunde de norska soldaterna tolka och möjliggöra rekrytering 

av fler soldater till de allierades sida. Den lyckade operationen blev i sig propaganda för 

norrmännen vilket förstärktes av en möjlig motivation från de norska soldater som stred. 

 

Analysenheter Framgångsfaktorer  

operation nr 2 

Force Planning 

 

-Uppdragstaktik 

-Specialkompetens inom enheter 

Intelligence -Underrättelser kan skapa bättre 

förutsättning till förövning 

Interagency Approach -Kombinerade vapen 

Training and Education -Utbildning med militär grund 

Operational Planning /Campaign Design - Kriminalitet (Mindre moraliska 

begränsningar) 

Dueling Narratives -Propaganda 

Tabell 3 analysverktyg operation nr 2 
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4.5 Jämförelse mellan operationerna 

De två operationerna visar på både likheter och skillnader. I båda är tydliga mål och syften 

med uppgiften framgångsfaktorer. Vikten av underrättelser syns i båda operationerna. Dock 

syns fördelen med att använda både militära och civila källor bara i ena. 

 

Effekten av att nyttja kombinerade vapen kan observeras i båda, men de visar sig i olika 

former. I andra operationen är den mer omfattande och sträcker sig över tre stridskrafter 

jämfört med första. Dock visar det på samma effekt. Att kombinationen av olika system, 

vapen och stridskrafter motverkar varandras svagheter. 

 

De båda operationerna visar på att ingående enheterna hade en utbildning med en militär 

grund. Graden av militär utbildning varierar, men breddutbildningen genomfördes med militär 

grund. I båda operationerna syns handlingar som kan anses vara utförda med bristande 

moralisk grund. Däremot innebar detta att de kunde agera utifrån flera olika alternativ då de 

inte hölls tillbaka av moraliska begränsningar. 

 

Operationerna skiljer sig på den sista punkten. I första operationen användes vilseledning för 

att minska repressalier mot lokalbefolkningen. I den andra ville de motivera och rekrytera 

lokalbefolkningen i den fortsatta kampen genom propaganda. Detta kan vara på grund av att 

första operationen var tänkt som ett hemligt sabotage, medan den andra var mer ett direkt 

anfall. 
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4.6 Resultat av analysen 

Analysenheter Framgångsfaktorer 

operation nr 1 

Framgångsfaktorer 

operation nr 2 

Force Planning 

 

-Uppdragstaktik 

-Bred kompetens i enheten 

-Uppdragstaktik 

-Specialkompetens inom 

enheter 

Intelligence -Brett spektrum av källor 

-Insiderinformation 

-Underrättelser kan skapa 

bättre förutsättning till 

förövning 

Interagency Approach -Kombinerade vapen -Kombinerade vapen 

Training and Education -Breddutbildning 

-Utbildning med militär grund 

-Utbildning med militär grund 

Operational Planning /Campaign 

Design 

- Kriminalitet (Mindre 

moraliska begränsningar, civil 

olydnad) 

- Kriminalitet (Mindre 

moraliska begränsningar) 

Dueling Narratives -Vilseledning -Propaganda 

Jämförelse mellan operationerna 

 

*enligt 4.5 Jämförelse mellan operationerna 

 

Resultat av analysen 

 

 

Tabell 4 analysverktyg sammanställning 
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5. Avslutning 

5.1 Svar på frågeställningen 

Hur kan Hoffmans teori om hybridkrigföring förklara hur en aktör kunde nå framgång i 

operation Archery samt sabotaget av tungvattenanläggningen i Norge under andra 

världskriget? 

 

Resultatet av analysen visar på flera framgångsfaktorer i de två operationerna. Vikten av 

tydliga mål och syften med uppgiften gör att enheter kan agera mer självständigt, 

multifunktionellt och ta initiativ mot det högre målet. Att nyttja kombinerade vapen gör att 

enheters svagheter kan motverkas. Eller att det skapar en bredare effekt genom olika system 

och vapen. Tillsammans bidrar samtliga framgångsfaktorer i tabell 4 till att förklara framgång 

i operationerna. Det finns vissa skillnader mellan operationerna men huvudsakligen är 

slutsatserna lika. Resultaten är dock inte säregna för just dessa operationer. Kombinerade 

vapen nyttjas flitigt i dagens krigföring. Uppdragstaktik och beredduppgifter används också 

till stor del, framför allt i svenska försvarsmakten. Att inhämta underrättelser från flera olika 

källor är också något som genomförs. Krigsbrott och terrorhandlingar är återkommande i 

världen och i konflikter. 

 

Vad är då den egentliga skillnaden om alla dessa faktorer redan existerar i dagens krigföring? 

Skillnaden blir att de utförs gemensamt av en aktör, i stället för att aktören använder antingen 

konventionell eller irreguljär krigföring. Fördelen för en aktör att nyttja hybridkrigföring är 

just att den har ett bredare spektrum av metoder att välja ifrån. Aktören nyttjar fortfarande 

fördelarna med kombinerade vapen och olika metoder för underrättelseinhämtning. Men kan 

samtidigt genomföra irreguljära aktioner utan de moraliska begränsningar som konventionell 

krigföring innebär. 

 

5.2 Diskussion 

5.2.1 Resultat 

Kopplat till Hoffmans teori om hur en hybrid aktör kan och kommer att agera, visar resultatet 

på att det har skett och troligtvis kommer fortsätta att ske. Utöver Hoffmans egna exempel om 

hybrida aktörer, bidrar också detta resultat med exempel för vidare forskning. Om fler 

exempel på hur hybrida aktörer har agerat kan det hjälpa till att utveckla Hoffmans teori för 

hur försvarsmakter bör utvecklas för att möta de hot som hybridkrigföring kan innebära. 
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Resultatet visar dock endast de observerade fördelarna med att nyttja hybridkrigföring. 

Analysen tar inte hänsyn till vad de negativa effekterna kan vara av användandet. I analysen 

diskuteras fördelen med att inte behöva betänka de moraliska aspekterna i en operation, 

däremot visas inte vad det kan få för konsekvenser efter operationen. Däri ligger 

problematiken med resultatet. Det riskerar att försköna effekten av att inte beakta moraliska 

begränsningar eller krigets lagar. Därför bör resultatet inte ses som en lösning på framtida 

konflikter. Det visar bara en del av vad det innebär att använda hybridkrigföring. 

 

Kopplat till problemformuleringen och syftet bidrar detta resultat till den ökade förståelsen för 

hur hybridkrigföring kan användas för att nå framgång. Arbetet ger inte en definitiv bild av 

alla fördelar men kan ändå bidra till en del av förklaringen. 

 

5.2.2 Metod 

Den valda kvalitativa metoden möjliggjorde för att analysera hur de olika analysenheterna gav 

aktören framgång i operationerna. En kvantitativ ansats hade kunnat nyttjas för 

undersökningen. Dock hade det inneburit ett annat resultat. Den hade kunnat visa på vilka 

delar av hybridkrigföringen som nyttjades i operationerna, men hade inte visat hur de skapade 

framgång.  

 

5.2.3 Teori 

Hoffmans teori möjliggör för undersökningar både på en taktisk nivå och strategisk nivå. Den 

är dock mer inriktad på hur försvarsmakter bör inriktas för att möta hybrida hot snarare än att 

använda hybridkrigföringen genom de punkter han lyfter fram. Däremot exemplifierar han 

hur hybrida aktörer agerat. Dessa exempel kan i sin tur kopplas till punkterna om hur 

implementeringen av hybridkrigföring bör ske. Genom att utgå från grundinnebörden av hans 

punkter gick de således att använda för analysen. 

 

Ett möjligt alternativ till Hoffmans teori hade varit att använda en teori som är framtagen för 

att analysera framgångar i olika fall. Det hade inneburit att en teoriprövande fallstudie hade 

kunnat genomföras för att analysera hur en aktör nådde framgång genom hybridkrigföring. 

Det hade gjort att Hoffmans teori inte hade behövt omvändas för att kunna användas på ett 

sätt den ursprungligen inte var tänkt. 
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5.3 Vidare forskning 

Detta arbete har undersökt hur hybridkrigföring kan ge fördelar på en taktisk nivå. Den 

fortsatta forskningen bör både fortsätta undersöka dessa fördelar, men också lyftas upp i en 

högre kontext. Vad skulle exempelvis en undersökning av hybridkrigföring på en strategisk 

nivå ge för resultat? Att undersöka de punkter som utelämnades i denna undersökning, 

organisatorisk kultur/etos samt doktrin, skulle kunna visa på fördelar på strategisk nivå. 

 

Kopplat till det som diskuterats i kapitel 5.2 behövs det mer forskning om de negativa 

aspekterna av att använda hybridkrigföring. En analys bör också genomföras med en teori 

som är framtagen för att analysera framgångsfaktorer i ett fall, för att på så sätt undersöka 

hybridkrigföringens fördelar med en där för avsedd teori. 

 

5.4 Relevans för yrkesutövning 

Genom att fortsätta genomföra undersökningar som denna, bidrar det till en ökad förståelse 

för hur olika former av krigföring kan användas på slagfältet. Denna kunskap kommer bli svår 

att applicera direkt som nybliven officer. Men den kan bidra till organisationens ökade 

kunskap. Genom ökad förståelse för hur potentiella motståndare skulle kunna nyttja dessa 

metoder i en framtida konflikt, kan åtgärder och förberedelser för att möta dessa genomföras. 

Detta gör också att utvecklingen inte behöver ske som en reaktion, utan kan vara proaktiv. 
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