
FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2008-03-31 FHS beteckning XXX/X:X 
   
  

 

 

 

Självständigt arbete i krigsvetenskap, 15 hp 
 

Författare: Kd Linda Kits Program: 
 OP 07-10 
Handledare: Fil dr Tom Lundborg   
  
 Beteckning  
   

 
De Grundläggande Förmågorna vs Cyberterrorism 

 
- De grundläggande förmågornas tillämpning vid en cyberattack mot Försvarsmakten 

 
Sammanfattning:  
 
Cyberterrorism kan ses som ett relativt nytt, komplicerat och diffust hot som uppenbarat sig till följd 
av en snabb IT-utveckling. För Försvarsmakten kan detta hot innebära en ny utmaning eftersom 
doktrinen som skall fungera som vägledning i verksamheten börjar bli inaktuell. De grundläggande 
förmågorna, som är en viktig del av doktrinen, ses som tankemässiga hjälpmedel för att 
Försvarsmakten skall kunna analysera, samordna och beskriva verksamheten.  
 
Syftet med denna uppsats är att utreda hur pass användbara de grundläggande förmågorna är som 
tankemässiga hjälpmedel när Försvarsmakten ställs mot ett hot som cyberterrorism. Detta görs 
genom en analys utifrån ett scenario där Försvarsmaktens ledningssystem utsätts för en cyberattack 
med ett efterföljande resonemang om tillämpningen av förmågorna. Resultatet utvisar att förmågorna 
är ett stort stöd i kontexten men att resonemanget kring tillämpningen kompliceras av att hotet äger 
rum i det virtuella rummet.  
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The Fundamental Abilities vs Cyberterrorism 

 
- The application of the fundamental abilities in a cyber attack against the Armed Forces. 

 
Abstract:  
 
Cyber Terrorism can be seen as a relatively new, complex and diffuse threat that appeared due to 
rapid IT development. For the Armed Forces this threat can be a new challenge because the doctrine 
to serve as guidance in the work is becoming obsolete. 
The fundamental abilities, which are an important part of the doctrine, should be seen as thinking 
tools for the Armed Forces to analyze, coordinate and describe the business. 
The purpose of this paper is to investigate how useful the fundamental abilities are thinking as tools 
in the Armed Forces, against a threat like cyberterrorism.  
This is done through an analysis based on a scenario in which the Armed Forces command and 
control system is exposed to a cyber attack followed by a discussion on the application of the 
fundamental abilities. The result shows that the fundamental abilities are a great support in the 
context but that the reasoning regarding the application is complicated because the threat takes 
place in the virtual space. 
 
 
Key words: Fundamental Abilities, Cyberterrorism, Cyberattack, Management Command and 
Control System 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund & problemformulering 
Teknikutvecklingen i världen har gått otroligt snabbt de senaste decennierna. Utvecklingen 
har medfört att vi idag lever i ett informationssamhälle där IT (Informationsteknologin) har 
fått en allt större betydelse och ett större inflytande över våra liv. Men denna utveckling har 
även medfört faror. Under den senare delen av 1900-talet har vår värld förändrats radikalt och 
nya typer av hot har blivit allt vanligare. Det finns nog ingen som kan förneka att terrorhotet 
blev högaktuellt efter attackerna mot USA den 11 september 2001. Sedan dess har det ofta 
spekulerats, analyserats och forskats kring vilka metoder och vapen terrorister kan tänkas 
attackera med härnäst. En rapport från FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut) som kom ut 
ett år efter attackerna 2001 kungör att cyberterrorism är ett flitigt använt begrepp av media 
och forskningsrelaterade organisationer som starkt aktualiserades av de diskussioner om 
framtida hot och risker som vållades av terrorattackerna.1 Artiklar i media som flaggar för 
denna nya typ av terrorism förekommer ofta: 
 

Totalförsvarets säkerhetsexperter: För framtidens islamistiska terrorister är vapnet 
Internet i stället för bomber och gevär. Vi står inför ett nytt och växande terrorhot, 
"Electronic Jihad", det elektroniska heliga kriget. Det riktar sig mot västvärldens 
kritiska samhällsinfrastruktur: bank- och finanssystem, elnät, kommunikationsnätverk 
och militära dataservrar.2 

 
Det föränderliga säkerhetspolitiska läget i världen påverkar även Försvarsmakten som 
anpassar sin verksamhet utefter de typer av hotbilder som råder. För att på bästa sätt kunna 
driva sin verksamhet mot rätt mål har Försvarsmakten utvecklat doktriner. En doktrin är; ”Ett 
formellt uttryck för den kunskap och de föreställningar som utgör den viktigaste grunden för 
verksamheten inom det militära försvaret.”3  
 
Doktriner har sedan länge funnits som en vägledning för Försvarsmaktens agerande i olika 
situationer.4 ”Doktrinen skall kunna svara på två frågor; Vilka militära medel som skall 
användas, och Hur medlen skall användas?”5  
 
För att på ett enkelt och lättöverskådligt sätt förstå hur de militära resurserna skall samordnas 
och tillämpas har man i Försvarsmaktens doktriner beskrivit detta i en modell som de 
grundläggande förmågorna.  De grundläggande förmågorna; verkan, skydd, rörlighet, 
uthållighet, ledning, underrättelser/information kan ses om en dynamisk tankemässig modell 
som syftar till att tillsammans ge effekt i våra insatser. Effekten kan ses som det resultat som 
erhålls när förband, resurser, system och funktioner tillsammans arbetar mot ett gemensamt 

                                                
1 Grennert J. & Tham Lindell M., Cyberterrorism – Öppnar IT nya möjligheter för terrorism?, Stockholm, 
Totalförsvarets Forskningsinstitut, 2002, s. 7.  
2 Heickerö R. & Larsson D, Terrorism i cyberrymden nytt hot mot västvärlden, Dagens Nyheter, 
http://www.dn.se/debatt/terrorism-i-cyberrymden-nytt-hot-mot-vastvarlden-1.706597, 2007-09-05, [Hämtad: 
2010-05-02].  
3 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, Stockholm, Försvarsmakten, 2002, s. 9. 
4 Baudin A. & Cedergren A, 2005, ”Grundläggande förmågor” i: Cedergren A. (red), Reviderade texter i 
krigsvetenskap från 2000-2002 – En bok om fälttåg och den gemensamma stridens komplexitet, 1:a upplagan, 
Stockholm, Försvarshögskolan, 2005. s 180. 
5 Iko P., 2009, ”Vad har en doktrin för betydelse” i: Ahlström P. & Högström U. (red), Tankar om fälttåg - En 
bok om gemensamma stridens komplexitet, Stockholm, Försvarshögskolan, 2009, s. 70. 
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mål och optimerar verksamheten.6  De skall användas som ett tankemässigt hjälpmedel för att 
kunna beskriva, samordna och analysera vår verksamhet samt för att analysera motståndarens 
verksamhet. Genom att fungera som ett tankemässigt instrument, för de chefer som leder 
insatserna, ger det underlag för hur stridskrafter, resurser, förband, personal, taktiker etc. bör 
kombineras, samordnas och användas.7 Hur de grundläggande förmågorna skall förstås och 
användas kommer jag att utveckla ytterligare senare i uppsatsen.  
 
För att doktrinerna skall vara användbara på den militära verksamhet som genomförs krävs 
utveckling. De doktriner som Försvarsmakten använder idag börjar bli föråldrade, deras 
innehåll riktar sig till stor del mot hot som inte längre är högaktuella. Faktum är att den 
svenska Försvarsmakten just nu håller på att utveckla en ny militärstrategisk doktrin på 
högkvarteret.8 Men fram tills att den publiceras gäller de nuvarande doktrinerna. 
 
Hur kan då Försvarsmakten möta nya hot med de befintliga doktrinerna? De grundläggande 
förmågorna skall som tidigare nämnt utgöra tankemässiga hjälpmedel för att kunna 
effektivisera egen verksamhet. Men är de användbara när hotet visar sig vara så pass diffust 
som cyberterrorism? Cyberterrorism är ett mycket komplext hot som skiljer sig markant från 
de konventionella hoten där man föreställer sig att motståndaren var av en militär armé från 
en annan nation. Komplexiteten ligger t.ex. i att det är mycket svårare att få en tydlig bild av 
motståndaren och bedöma dennes förmåga och avsikt, eftersom en cyberattack kan utföras av 
en tonårig datorhacker i Sverige, USA, en terrorist tillhörande Al Qaida i Afghanistan eller en 
fientlig militär angripare. Denna typ av krigföring äger inte längre rum på den fysiska arenan 
utan i cyberrymden vilket gör den svår att uppfatta och övervaka. Problemen uppstår när en 
ny typ av krigföring möter de tänkesätt som förmodligen mest är anpassade för konventionell 
krigföring. Är de grundläggande förmågorna tankemässiga hjälpmedel som främst är 
adresserade för att motverka konventionella hot på den fysiska arenan? Hur kan vi då tillämpa 
tanken med de grundläggande förmågorna på ett hot såsom cyberterrorism som äger rum på 
informationsarenan? Använder vi föråldrade tankesätt eller är problemet med att tillämpa de 
grundläggande förmågorna på ett nytt hot obefintligt? 
 

1.2 Syfte & frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att utreda hur pass användbara de 
grundläggande förmågorna är som tankemässiga hjälpmedel när Försvarsmakten ställs mot ett 
hot som cyberterrorism. Detta syfte besvaras med min huvudfrågeställning (fråga 1):  
 
Fråga 1:  I vilken utsträckning kan de grundläggande förmågorna användas som 

tankemässiga hjälpmedel för att uppnå effekt vid cyberattacker? 
 
Fråga ett kommer att besvaras utifrån det resultat och resonemang som jag kommer fram till 
efter att ha använt de grundläggande förmågorna för att analysera ett fiktivt scenario. Fråga ett 
besvaras genom en diskussion som kommer att vara på en generell nivå för hur förmågorna 

                                                
6 Baudin & Cedergren, Reviderade texter i krigsvetenskap från 2000-2002, 2005, s. 125-129.  
7 Kallak Jaak, 2009, ”Analys av en operation ur ett svenskt perspektiv” i: Ahlström Peter & Högström Ulf (red), 
Tankar om fälttåg - En bok om gemensamma stridens komplexitet, Stockholm, Försvarshögskolan, 2009, s. 100-
101. 
8 Referens; Övlt Jonas Lind, Insatsstaben J5, Försvarsmakten Högkvarteret, 2010-04-22.  
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kan användas. Diskussion kommer att föras utifrån resultatet på en andra frågeställning (fråga 
2): 
 
Fråga 2:  Hur kan verksamheten påverkas av en cyberattack mot Försvarsmaktens 

ledningssystem? 
 
Syftet med fråga två är endast att utgöra ett exempel på ett resonemang som kan användas för 
att svara på min huvudfrågeställning (fråga 1). Resonemanget kommer att påvisa ett exempel 
för hur förmågorna rent praktiskt kan användas i ett scenario för att analysera verksamheten 
vid påverkan av en cyberattack. Resonemanget, kring hur förmågorna kan användas, skall 
alltså ses som stöd för att besvara fråga ett.  Fråga två besvaras med de grundläggande 
förmågorna som utgångspunkt och analysverktyg. Resonemanget utgår ifrån ett fiktivt 
scenario och resultatet presenteras enligt en metod om hur förmågorna kan användas i en 
modell. Mer om motivet till användandet av modell och ett scenario samt proceduren för detta 
utvecklas i avsnitt 2.2.  
 

1.3 Avgränsningar 
I besvarandet av frågeställningarna i uppsatsen avgränsar jag mig till att utreda detta i ett 
fiktivt scenario. Ett scenario avgränsar naturligt omfattningen på analysen eftersom de 
grundläggande förmågorna testas i ett specifikt scenario istället för mer övergripande och 
allmänt. Mer om motiven till denna avgränsning i avsnitt 2.2.   
 
En analys på taktisk nivå kan innebära ett fördjupande i alltför många tekniska detaljer inom 
IT-området eftersom cyberattacken i scenariot sker mot ett ledningssystem. Därför avgränsar 
jag mig till att genomföra analysen på en strategisk-operativ nivå, d.v.s. en mer principiell och 
generell nivå.  
 
Försvarsmakten har olika ledningssystem som används för olika typer av verksamhet. I detta 
scenario avgränsar jag mig till att analysera påföljder av en cyberattack enbart riktat mot ett 
verksamhetsledningssystem, alltså inte ett insatsledningssystem. Motivet till detta tas upp i 
slutet av avsnitt 3.3.2. 
 
I min uppsats har jag valt att avgränsa mig till följande litteratur för att redogöra för de 
grundläggande förmågorna; Doktrin för markoperationer9 (Doktrinen) samt Reviderade texter 
i krigsvetenskap från 2000-200210 (Reviderade texter). Motivet till valet av Doktrinen är att 
den beskriver de grundläggande förmågorna mest utförligt. Motivet till att använda 
Reviderade texter är att det troligtvis är en av de första texter som skapats om de 
grundläggande förmågorna. I kapitel tre (Grundläggande förmågor) anges att texten är en 
uppdatering av teoribildningen om de grundläggande förmågorna som författarna av kapitlet 
(Arne Baudin och Anders Cedergren) tidigare har lämnat som bidrag till doktrinarbetena.11 
Båda dessa litteraturer är en aning föråldrade i förhållande till detta relativt nya hot som skall 
behandlas i uppsatsen. Detta ser jag dock inte som en nackdel utan en intressant aspekt som 
motiverar syftet i mitt arbete. 

                                                
9 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, Stockholm, Försvarsmakten, 2005, s.29-32, 63-74. 
10 Baudin & Cedergren, Reviderade texter i krigsvetenskap från 2000-2002, 2005, s. 125-129. 
11 Ibid s. 125.  
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1.4 Tidigare forskning 
Forskning kring begreppet cyberterrorism och utredningar kring detta hot finns sedan tidigare 
i Sverige. En rapport från FOI har ett tema som har vissa likheter med denna uppsats. FOI 
rapportens syfte var att beskriva vad cyberterrorism är samt att utröna huruvida ett sådant hot 
föreligger mot vårt samhälle eller om det har potential att utvecklas på sikt.12  
Ytterligare en FOI rapport av Roland Heickerö har liknande ämne som i denna uppsats. 
Rapportens mål och syfte var att belysa den förändring som sker av telekriget och IT-striden 
på högre systemnivåer samt att utveckla teorier och metoder för modern krigföring inom 
informationsarenan och kognitiva domänen anpassad till Försvarsmaktens nya krav.13  
Båda dessa rapporter skiljer sig från min eftersom ingen av dem syftar till att skildra de 
grundläggande förmågornas relation till cyberterrorism på något sätt, vilket min uppsats 
kommer att göra. 
 
Kd Nils Wallentin har vid Försvarshögskolan genomfört en uppsats som utreder om den 
militärstrategiska doktrinen är användbar för dagens insatsförsvar, vilken resulterar i en viktig 
slutsats; att den militärstrategiska doktrinen från 2002 inte längre fyller sitt syfte utan behöver 
revideras.14 Slutsatsen är viktig för min uppsats eftersom de grundläggande förmågorna är en 
del av doktrinen och därav kan ses som föråldrade.  
 
Trots dessa likheter kan jag konstatera att jag inte funnit någon tidigare forskning, i Sverige, 
som haft för avsikt att undersöka hur pass användbara de grundläggande förmågorna är 
gentemot cyberterrorism. Möjligheten finns att forskning med liknande syfte och 
frågeställning kan finnas på den internationella arenan, jag har dock ej lyckats finna någon 
sådan.   
 

1.5 Disposition 
I kapitel två (Teori & metod) redogörs det för de grundläggande förmågornas djupare 
innebörd och syfte utifrån de två utvalda litteraturerna. Därefter skildras en metod för hur man 
kan tillämpa de grundläggande förmågorna i en modell för att analysera verksamheten kring 
militära operationer. Jag redogör och motiverar för varför jag använder mig av modellbildning 
och ett scenario i analysen. Jag resonerar kring forskningsresultatens giltighet och pålitlighet 
under rubrikerna validitet och reliabilitet.   
 
I kapitel tre (Cyberterrorism) redogör jag för begreppets definitioner samt förklarar 
skillnaden mellan databrottslighet och cyberterrorism. Jag redogör även för militära begrepp 
under vilka cyberterrorism kan kategoriseras in under samt cyberterrorismens förhållande till 
dessa begrepp. Jag beskriver hur hotbilden gentemot det svenska samhället och 
Försvarsmakten har växt fram samt beskriver de sårbarheter och risker som försvårar hotet.  
 
I kapitel fyra (Analys) besvaras mina frågeställningar utifrån teorin samt genom metoden för 
att kunna redovisa ett resultat, d.v.s. ett svar på frågeställningen. Inledningsvis analyseras 

                                                
12 Grennert & Tham Lindell, Cyberterrorism, 2002, s. 8. 
13 Heickerö R., Informationskrig i cyberrymden – Elektronisk och digital krigföring i en breddad hotbild, 
Stockholm, Totalförsvarets Forskningsinstitut, 2006, s. 7-8.  
14 Wallentin Nils, Militärstrategisk doktrin - Är den användbar för dagens försvar?, Stockholm, 
Försvarshögskolan, 2009.   
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frågeställningen utifrån metoden och scenariot som presenteras, här kommer frågan om hur 
verksamheten påverkas vid en cyberattack att bearbetas. Därefter förs ett resonemang kring 
användningen av de grundläggande förmågorna varpå jag svarar på huvudfrågeställningen i 
uppsatsen.  

 
I kapitel fem (Diskussion) drar jag slutsatser samt diskuterar och resonerar kring resultaten i 
analysen, ger övriga reflektioner kring arbetet med uppsatsen och kommer med förslag till 
vidare forskning.  
 
I kapitel sex (Sammanfattning) sammanfattas uppsatsen i korthet. 
 

2. Teori & metod  

2.1 De grundläggande förmågornas syfte & innebörd 
Utifrån den litteratur jag har undersökt som beskriver de grundläggande förmågorna kan jag 
dra slutsatsen att de är sammansatta i en till synes enkel modell med en betydligt mer 
omfattande och invecklad innebörd som är svår att beskriva kortfattat.  
 
 

 
 

Figur 1. De grundläggande förmågorna skall hanteras som en tankemässig modell  
som tillsammans syftar till att ge effekt i våra insatser. 

 
Modellen uttrycker interaktionen mellan de grundläggande förmågorna som syftar till att ge 
effekt i våra insatser. Anledningen till att modellen skall ses som tankemässig är att 
förmågorna inte skall kopplas ihop med specifika resurser, system, funktioner eller förband. 
Den skall finnas till som ett tankemässigt stöd för att beroende på omständigheter i situationen 
kunna tillämpa just för tillfället de mest optimala resurser eller förband för att effektivisera 
och leda verksamheten mot fastlagda mål. Att beskriva exakt vad de grundläggande 
förmågorna är för något är svårt just för att de inte skall kopplas ihop med konkreta förband 
eller resurser. Däremot kan de beskrivas som de övergripande behov Försvarsmakten har för 
att kunna genomföra sin verksamhet, d.v.s. de övergripande grundförmågor Försvarsmakten 
måste besitta för att en militär operation skall kunna lyckas. Varje grundläggande förmåga i 
sig levererar en viss effekt som bidrar till den samlade effekten för en militär operation. Inom 
varje förmåga kan man föreställa sig mindre förmågor, delförmågor och behov som krävs för 
att den grundläggande förmågans effekt ska erhållas.15 Ett exempel på en delförmåga/behov 
inom den grundläggande förmågan, rörlighet, kan vara delförmågan till att röja minor och 
bygga broar som bidrar till att förbanden kan röra sig i terrängen och på så sätt uppnås effekt 
inom förmågan rörlighet. Förmågan till rörlighet bidrar till effektivitet i en militär operation.   
                                                
15 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, 2005, s. 30-31. 
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Även om modellen kan ses som tankemässig kan man givetvis koppla konkreta faktorer till 
respektive förmåga som t.ex. förband, behov, resurser eller system. Men det är viktigt att 
påpeka att kopplingen inte är konstant utan föränderlig. D.v.s. att ett förband eller ett system 
som ena timmen bidrar till effekt inom en förmåga kan nästa timme lösa en annan uppgift och 
på så sätt bidra till en helt annan förmåga. Dock kan en starkare och mer konstant anknytning 
ses mellan vissa förband, system, resurser och en viss förmåga. Ett ledningsförband kopplas 
oftast ihop med förmågan ledning av naturliga skäl och ett logistikförband kopplas mest 
rimligen ihop med uthållighet. Men båda dessa förband kan även bidra till både ledning och 
uthållighet genom att göra förändringar i planer, uppgifter, organisation eller att striden utförs 
så att en förmåga skapas.16 System, funktioner, förband, metoder etc., kan alltså tillsammans 
ses som de behov och delförmågor som krävs för att åstadkomma effekter i de olika 
grundläggande förmågorna. Genom att flera system, funktioner, förband och metoder knyts 
samman kan ännu fler delförmågor åstadkommas. Om en delförmåga som behövs, inte 
existerar, kan den skapas genom aktiva åtgärder som t.ex. förändringar i planer, organisation 
eller föra striden så att en delförmåga skapas.17 
 
Effekt, som förmågorna syftar till, kan ses som det resultat som erhålls när förband, resurser, 
system och funktioner tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål och optimerar 
verksamheten. Ett mål i en operation uppnås genom samspel mellan de olika grundläggande 
förmågorna som leder till att samordningsvinster uppstår, med andra ord effekt.18 
Verksamheten kan dock inte alltid vara optimerad och därför inte alltid effektiv men det är 
viktigt att strävan skall vara att effektiviteten i verksamheten skall bli så optimal som möjligt.   
Ökad effektivitet och bättre resursutnyttjande skapas av en god förmåga inom varje förmåga 
och god samordning mellan förmågorna. Ingen av de grundläggande förmågorna skall ses 
som mer betydelsefull eller mer överordnad de andra. Naturligtvis kan behovet av en viss eller 
vissa förmågor under ett visst skede i en militär operation vara större ibland, varvid 
kraftsamling till en eller flera förmågor måste ske. Förmågorna skall alltså inte rangordnas 
eller särskiljas eftersom de är beroende av och påverkas av varandra. Förändras behov och 
delförmågor inom en grundläggande förmåga påverkas behoven och delförmågorna i de andra 
och den totala effekten påverkas. Till vilken förmåga kraftsamling måste ske vid en viss 
militär operation styrs av motståndarens verksamhet, målen för operationen och valet av 
medel och metoder.19   
 
Syftet med de grundläggande förmågorna är alltid att skapa effekt för egen verksamhet. 
Däremot kan sättet man tillämpar dem på variera. Militär verksamhet är komplicerad och för 
att på ett enkelt sätt hantera komplexiteten kan förmågorna användas för att beskriva, 
analysera och samordna verksamheten. De chefer som leder militära operationer mot uppsatta 
mål måste kunna förstå de komplexa situationer som uppstår. Genom att analysera 
verksamheten utifrån de grundläggande förmågorna får man en bättre överblick och förståelse 
för vilka förmågor som är bäst att kraftsamla resurser till just för tillfället. Genom denna 
analys får man en bättre och mer överskådlig bild över verksamheten och kan på så sätt 
beskriva den lättare. När man lättare kan beskriva verksamheten blir det också lättare att 
förstå den och på så sätt kunna samordna rätt resurser, i rätt tid, till rätt plats. På samma sätt 

                                                
16 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, 2005, s. 30-32. 
17 Ibid 
18 Ibid  
19 Ibid  
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kan förmågorna även användas för att analysera motståndarens verksamhet. Genom att 
analysera motståndarens behov inom respektive förmåga får vi underlag för att kunna 
identifiera motståndarens kritiska sårbarheter20 som utgör en beslutsgrund för våra egna 
prioriteringar till våra förmågor i olika skeden för att kunna påverka motståndaren på ett så 
effektivt sätt som möjligt.21 

2.2 En metod för att tillämpa förmågorna 
De grundläggande förmågorna kan ses som en teori för hur man på ett tankemässigt sätt kan 
använda sig av dem för att lättare beskriva, samordna och analysera verksamheten vid militära 
operationer. Exakt hur man väljer att tillämpa dem i sin tankeverksamhet varierar och det är 
svårt att skildra exakta tillvägagångssätt för tillämpningen eftersom militära operationer är 
komplicerade och svåra att förutsäga.  
 
Ett förslag på hur man kan tillämpa förmågorna finns i boken Tankar om fälttåg där Jaak 
Kallak har skrivit ett kapitel där han utvecklat och förklarat de modeller som används i 
Försvarsmaktens Doktrin för att underlätta förståelsen för komplexa sammanhang och system 
med tyngdpunkt till de sex grundläggande förmågorna.22 Den modell från doktrinen som är 
förknippad med förmågorna och som kapitlet anspelar på är den tankemässiga modell över de 
grundläggande förmågorna som syftar till att ge effekt i våra insatser. Denna tankemässiga 
modell presenteras och förklaras i föregående avsnitt (2.1) i både skriftlig och grafisk form. I 
kapitel sju (Analys av en operation ur ett svenskt doktrinperspektiv) i denna bok förklarar 
Kallak hur man på praktiska sätt kan genomföra analys med stöd av de grundläggande 
förmågorna som han även presenterar i olika modeller. Kortfattat kan man säga att en av 
modellerna presenterar hur man frambringar effekt inom en viss förmåga. Detta genomförs 
genom att, utifrån ett visst scenario, resonera kring vad man inom respektive förmåga kan 
vidta för åtgärder och vad dessa åtgärder bidrar med för resultat för att gynna en viss förmåga. 
En andra modell presenterar hur man kan använda förmågorna för att påverka motståndaren. 
Utifrån ett visst scenario presenteras vad som krävs inom respektive förmåga och vilka 
bedömningar och åtgärder som görs för att effektivisera påverkningen på motståndaren. Båda 
modellerna bygger på scenarion vilket är en förutsättning för att modellerna skall kunna 
tillämpas.23  
 
Att använda sig av en modell kan ses som en vidareutveckling av en teori. För förenkla 
tillämpandet av modellen kan man bygga upp ett scenario som appliceras i denna modell.24  
Ett motiv till att använda en modell som metod är att det blir mer lättbegripligt och mer 
lättöverskådligt att skildra tankeprocessen vid analys. Motivet till att bygga på metoden med 
ett scenario är att det blir lättare att överblicka den verklighet som skal analyseras i modellen, 
som i detta fall utgörs av militär verksamhet. D.v.s., ett scenario i kombination med en 
modell, begränsar på ett naturligt sätt omfattningen på analysen. Just Kallaks modell är 
dessutom mycket svår att tillämpa utan att kombinera med ett scenario. Dessutom blir det 
relativt enklare att genomföra analysen med ett scenario med utgångsvärden att utgå ifrån.    
 

                                                
20 ”Kritiska sårbarheter är de av motståndarens svagheter som är av sådan art att om de framgångsrikt angrips,    
     rubbas hans förutsättningar att nå sina mål.” (Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, 2005, s. 59.) 
21 Baudin & Cedergren, Reviderade texter i krigsvetenskap från 2000-2002, 2005, s. 125-129. 
22 Kallak, Tankar om fälttåg, 2009, s. 97-106. 
23 Ibid s. 100-106. 
24 Ejvegård R, Vetenskaplig metod, 3:e omarbetade upplagan, Lund, Studentlitteratur, 2005, s. 39-41. 
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Metoden för denna uppsats kommer att utgöras av modellbildning i ett scenario.25  I analysen 
använder jag mig av en modell som är en modifikation av Kallaks modeller. I denna 
modifierade modell undersöks hur en cyberattack påverkar respektive förmåga. Ett fiktivt 
scenario kommer att användas för att underlätta analysen med hjälp av denna modell. Denna 
modell kommer alltså inte utseendemässigt likna Kallaks utan baserar sig på principen för 
hans modell. Den så kallade modellen kommer att utgöras av rubriker för respektive förmåga 
och med innehållet bestående av brödtext. Modellen är således ingen bildlig modell utan en 
skriftlig teoretisk modell.  
 
Jag kommer här nedan förtydliga mitt tillvägagångssätt i analysen steg för steg: 
 
Inledningsvis (avsnitt 4.1) beskrivs ett fiktivt scenario från vilket analysen i avsnitt 4.2 
kommer ha sin utgångspunkt. I detta scenario beskriver jag relativt kortfattat en konflikt som 
förorsakar en tänkbar cyberattack mot Försvarsmakten. 
 
Därefter (avsnitt 4.2) genomförs analysen utifrån det fiktiva scenariot. Här kommer jag att 
undersöka hur Försvarsmaktens verksamhet kan påverkas av en cyberattack mot 
ledningssystemet. Resultatet för denna analys presenteras i den skriftliga teoretiska modellen. 
Rubrikerna i modellen kommer att utgöras av de sex grundläggande förmågorna där jag under 
varje rubrik kort redogör för vad respektive förmåga syftar till för att ha ett utgångsvärde. 
Underrubriken utgörs av cyberattackens inverkan under vilken jag resonerar kring hur 
cyberattacken mot Försvarsmaktens ledningssystem påverkar verksamheten inom förmågan. 
Resonemanget kommer att ske på en spekulativ, tankemässig nivå men kommer även 
emellanåt att förtydligas med konkreta exempel. Redogörelsen för de grundläggande 
förmågornas djupare syfte och innebörd (i avsnitt 2.1), scenariot (i avsnitt 4.1) samt den korta 
redogörelsen för respektive grundläggande förmågas innebörd under varje rubrik kommer att 
utgöra utgångsvärden för analysen. I avsnitt 4.2 kommer jag att besvara fråga två i min 
frågeställning: Hur kan verksamheten påverkas av en cyberattack mot Försvarsmaktens 
ledningssystem? 
 
Slutligen (avsnitt 4.3) resonerar jag kring användbarheten hos de grundläggande förmågorna 
utifrån analysen i föregående avsnitt (4.2). Resonemanget kommer att kretsa kring hur 
tankeprocessen kan gå för att tillämpa de grundläggande förmågorna och uppnå effekt. 
Resonemanget kommer att ske på en mer generell nivå men jag refererar även till analysen i 
avsnitt 4.2. I avsnitt 4.3 kommer jag att besvara fråga ett i min frågeställning: I vilken 
utsträckning kan de grundläggande förmågorna användas som tankemässiga hjälpmedel för 
att uppnå effekt vid cyberattacker? 
 

2.3 Uppsatsens reliabilitet & validitet 
Med reliabilitet menas tillförlitlighet och användbarheten som metoden för denna uppsats 
medför, d.v.s. om uppsatsens resultat är möjligt att reproducera av en annan forskare.26  
I denna uppsats beror reliabiliteten på min tolkning av de grundläggande förmågornas syfte 
och innebörd, av metoden för att använda en modell samt ett uppdiktat fiktivt scenario. 
Uppsatsen kommer att bli svår att reproducera med exakt samma resultat eftersom resultatet 
endast baseras på ovanstående tolkningar och min egen syn och uppfattning. En annan 
                                                
25 Ejvegård, Vetenskaplig metod, 2003 s. 39-41. 
26 Ibid s. 70-72. 
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forskare hade sannolikt med samma metod och syfte kommit fram till andra slutsatser 
eftersom det är nästintill omöjligt att tolka detta likadant av två olika individer.    
 
Med validitet avses hur metodvalet påverkar att jag som forskare verkligen mäter det som jag 
avser att mäta.27 Just på grund av att reliabiliteten är låg i denna uppsats kan validiteten inte 
bli annat än hög eftersom det är min tolkning av teorin om de grundläggande förmågorna, min 
egen tolkning av metoden för att använda en modell samt ett eget uppdiktat fiktivt scenario 
som mäter de grundläggande förmågornas användbarhet. Validiteten för själva uppsatsen är 
hög men om resultatet för uppsatsen skulle se som ett allmänt vedertaget blir den istället låg, 
eftersom resultatet på frågeställningen inte kan baseras på endast en undersökning av ett 
specifikt fall.   
 

3. Cyberterrorism  
I följande kapitel går jag djupare in på innebörden av begreppet cyberterrorism och redogör 
för andra begrepp som bör benämnas i sammanhanget samt framställer hur hotbilden ser ut 
idag.    
 

3.1 Definition 
Begreppet cyberterrorism omnämns ofta i olika skrifter; i rapporter, litteratur och framförallt i 
media. Men definitioner av begreppet återfinns inte lika ofta. Definitionerna verkar ofta vara 
allmänt vedertagna som om de är grundade på en instinktiv uppfattning om begreppet.  
 
Jag har funnit följande definitioner av intresse:  
NATO’s definition: “A cyberattack using or exploiting computer or communication networks 
to cause sufficient destruction or disruption to generate fear or to intimidate a society into an 
ideological goal.”28  
 
The Federal Bureau of Investigations (FBI) definition: “Any premeditated, politically 
motivated attack against information, computer system, computer programs, and data which 
results in violence against non-combatant targets by sub-national groups or clandestine 
agents”.29   
 
Svårigheten i att finna en tydlig definition beror förmodligen på att begreppets egentliga 
innebörd är svåra att fastställa, d.v.s. vad cyberterrorism egentligen omfattar för aktiviteter. 
Befintliga definitioner kan inkludera allt från den omfattande cyberrymden och terrorism till 
allvarlig ekonomisk åverkan. Just för att ingen fastställd definition existerar är begreppet 
öppet för debatter, diskussioner och därav tvetydighet.30  
 
Slutsatsen jag kan dra av de definitioner som existerar är att det inte finns någon allmänt 
erkänd definition utan att författare, experter inom området och journalister oftast nyttjar egna 

                                                
27 Ejvegård, Vetenskaplig metod, 2003, s. 73-75. 
28 NATO, Responses to Cyber Terrorism, Human and Societal Dynamics – Vol. 34, Ankara (Turkey), NATO 
Public Diplomacy Division, 2007, s. 119. 
29 NATO, Responses to Cyber Terrorism, 2007, s. 119. 
30 Colarik M.A., Cyberterrorism - Political and Economic Implications, London (United Kingdom), Idea Group 
Publishing, 2006, s. 45-46. 
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definitioner utefter egna tolkningar av begreppet. Syftet med detta kapitel är inte att analysera 
alla dessa olika definitioner och framförallt inte utreda vilken av dessa definitioner som skulle 
kunna betraktas som den mest fullkomliga. Därför har jag bara nämnt några av de, enligt mig, 
mer intressanta. Jag anser dock att jag borde fastslå en definition som blir gällande just i 
denna uppsats, för att läsaren skall ha en begreppsförklaring att utgå ifrån.   
 
En rapport från FOI från 2002 har dragit en del intressanta slutsatser och resonemang kring 
begreppet och dess definition som jag anser var förnuftiga. Även i denna rapport har man 
konstaterat att begreppet förekommer i en mängd olika publikationer men med bristande 
definitionsgrund.31 För att reda ut detta begrepp har rapporten föreslagit en egen definition 
som utgår från resonemang kring befintliga definitioner och från separata 
begreppsförklaringar av orden cyber och terrorism. Dessa resonemang anser jag kan vara 
viktiga att ha i åtanke för att förstå innebörden av begreppet cyberterrorism inför föreliggande 
uppsats.    
 
En vital slutsats angående begreppet cyber är att det är ett prefix som betecknar företeelser i 
cyberspace vilket innebär att begreppet förutsätter användning av IT-relaterad medel såsom 
datorteknik och telekommunikation. Avseende begreppet terrorism så är konklusionen att 
ordet är abstrakt och svårdefinierat eftersom det kan ha väldigt många betydelser beroende på 
i vilket sammanhang det nämns. Utifrån definitionen av terrorism så dras slutsatsen för att ett 
angrepp skall klassas som terrorsim krävs det att det är en ”våldshandling”. Cyberterrorism 
innebär utifrån denna slutsats ett angrepp som ”resulterar i våld mot för samhället kritiska 
funktioner”.32 Utgångspunkten för detta resonemang är definitionen av terrorism; 
”Våldshandlingar som är politiskt betingade och syftar till att påverka samhället eller ett lands 
politik utan hänsyn till om oskyldiga drabbas”.33   
 
Kombinationen av orden cyber och terrorism indikerar att cyberrelaterade medel är ett nytt 
vapen i terroristens vapenförråd, d.v.s. terrorism där attackerna genomförs med hjälp av IT-
relaterade medel så som virus, trojaner, logiska bomber och överbelastningsattacker.34   
 
Rapportens fastställda definition som även blir gällande i denna uppsats:  
 

Cyberterrorism är politiskt betingade angrepp utförda med hjälp av datorer och 
telekommunikation, riktade mot teknisk infrastruktur, som resulterar i våld mot för 
samhället kritiska funktioner, i syfte att påverka samhället eller ett lands politik utan 
hänsyn till om oskyldiga drabbas.35 

 
De slutsatser jag kan dra utifrån dessa resonemang och denna definition är att, för att en 
handling skall få kallas cyberterrorism är att motivet till handlingen är en politiskt betingad 
våldshandling som inkluderar metoder med IT-relaterade medel.  

                                                
31 Grennert & Tham Lindell, Cyberterrorism, 2002, s. 11. 
32 Ibid s. 11-15. 
33 Ibid s. 13. 
34 Ibid s. 14. 
35 Ibid s. 12. 
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3.1.1 Databrottslighet eller cyberterrorism?  
Att skilja cyberterrorism från brottslighet som involverar IT-relaterade medel är viktigt. Dels 
för att begreppet skall få någon egentlig innebörd.36 Dels för att organisationer, nationer och 
personer runt om i världen som kämpar mot detta hot, klart och tydligt måste kunna 
identifiera sitt motstånd innan de angrips eller angriper själva.37 Utan en egentlig innebörd är 
det svårt att veta vad för typ av hot man står inför och hur man ska möta detta.  
 
Motivet i definitionen av cyberterrorism som innebär att handlingarna är ”politiskt betingade” 
samt motivet i definitionen av terrorism som innebär ”att påverka samhället eller ett lands 
politik utan hänsyn till om oskyldiga drabbas” är det som skiljer terrorism från IT-relaterad 
brottslighet. Om en datorhacker, som visserligen kan skapa stora problem för ett samhälle 
men saknar cyberterroristens övergripande motiv, sammanliknas med terrorism riskeras 
begreppet att förlora sin innebörd.38 Det som egentligen skiljer cyberterrorism från annan 
brottslighet med IT-relaterade medel, är alltså motivet. För att tydliggöra olikheterna kan man 
jämföra med skiljaktigheterna mellan konventionell terrorism och kriminalitet som blir 
densamma som skillnaderna mellan cyberterrorism och kriminellt användande av datorer.39  
En annan slutsats jag kan dra av detta är att cyberterrorism klassas som en kriminell handling 
men det är motivet med denna handling som avgör om handlingen enbart är kriminell eller 
också kan rankas som terrorism.  
 

3.2 Cyberterrorism kopplat till den militära kontexten  
Precis som en rapport från FOI antyder är det viktigt att sätta cyberterrorism i sitt 
begreppsliga sammanhang genom att det ställs i relation till vedertagna begrepp som t.ex. 
informationsoperationer och informationskrigföring.40 Genom att relatera cyberterrorsim till 
militära begrepp och redogöra för betydelsen av dessa samt begreppens förhållande till 
varandra, blir det lättare att begripa omfattningen av cyberterrorism. I följande kapitel 
kommer jag att redogöra för detta eftersom det är viktigt att förstå innebörden av dessa 
begrepp inför vidare arbete och läsning i uppsatsen. 

3.2.1 Informationsarenan, Informationsoperationer, Informationskrigföring & 
Cyberkrigföring 
I definitionen av cyberterrorism talas det om att terroristens medel är IT-relaterade.41  
Försvarsmaktens resurser kan användas för verksamhet inom flera olika arenor; markarenan, 
luftarenan, den maritima arenan eller informationsarenan.42 Detta borde betyda att 
cyberterrorismens olika medel också kan inordnas under en arena typ. ”Informationsarenan 
omfattar data och information som har skapats för kommunikation mellan människor, 
tekniska system samt mellan människor och tekniska system.”43 Den maritima arenan, 
luftarenan och markarenan brukar också tillsammans benämnas som det tredimensionella 

                                                
36 Grennert & Tham Lindell, Cyberterrorism, 2002, s. 11. 
37 Colarik M.A., Cyberterrorism, 2006, s. 47. 
38 Grennert & Tham Lindell, Cyberterrorism, 2002, s. 15. 
39 Ibid s. 11. 
40 Ibid s. 16. 
41 Se avsnitt 3.1. 
42 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 2002, s. 37. 
43 Försvarsmakten, Grundsyn Informationsoperationer, Stockholm, Försvarsmakten 2007, s. 12. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum   
Linda Kits  15 ( 30 ) 
OP 07-10 
    

   

FHS beteckning    

rummet. I den aspekten ses informationsarenan som den fjärde arenan i ett eget stridsrum men 
som även utgör en förutsättning för verkan inom de övriga tre arenorna.44  
 
Cyberterrorism är ett hot som i allra högsta grad hör hemma på denna arena. Först och främst 
eftersom detta begrepp är starkt förknippat med information, data och tekniska system.  
I ett annat hänseende så utför ju cyberterroristen sin huvudverksamhet i den virtuella världen, 
den fjärde arenan, vilken kan sammanlinkas med informationsarenan. 
 
Ett annat begrepp som har en nära relation till informationsarenan är informationsoperation.  
Begreppets definition lyder: ”Med informationsoperationer koordineras verkan på 
informationsarenan genom att påverka data och information i syfte att påverka motståndarens 
eller andra aktörers agerande, samtidigt som egen verksamhet på informationsarenan 
skyddas.”45 Informationsoperationer handlar alltså om att med olika medel såsom 
informations- och telekrigföring respektive psykologiska operationer påverka en motståndare 
i en riktning som är till fördel för en själv.46 Cyberterrorism kan ses som en ny typ av 
krigföring som är starkt förknippad med informationsoperationer på informationsarenan 
eftersom det som karaktäriserar cyberterrorism kan associeras med att använda eller påverka 
data och information i syfte att påverka motståndaren.  
 
Ett viktigt begrepp i sammanhanget är informationskrigföring.  
 

Informationskrigföring är alltså de informationsoperationer som en försvarsmakt 
genomför under kriser och krig för att uppnå specifika mål gentemot en (eller flera) 
specifik(a) motståndare. Härtill kan man således sluta sig till att IO47 är ett vidare 
begrepp än informationskrigföring och förekommer i hela spännvidden mellan krig och 
fred. 48 
 

Av ovanstående citat kan jag utläsa en slutsats som även dragits i en rapport från FOI; 
Informationsoperationer är något som genomförs i både fred, kris och krig medan 
informationskrigföring är begränsat endast till kris och krig. Detta innebär alltså att 
cyberterrorism står i relation till båda begreppen. Men cyberterrorism kan sorteras in under de 
olika begreppen beroende på om cyberterrorismen utförs under ett tillstånd av fred eller kris 
och krig.49   
 
Cyberkrigföring är ett begrepp som är ofta förekommande i amerikansk och engelsk litteratur 
och doktrinanvändning. Begreppet är en del av informationskrigföring som i sin tur är en del 
av informationsoperationer. Den traditionella krigföringen utspelar sig i de fysiska arenorna 
(luft, mark, sjö samt rymden). Cyberkrigföring äger rum i digital miljö, på 
informationsarenan, som är skapad av människan. Effekterna av cyberkrigföring kan dock 
uppstå även på de fysiska arenorna. En annan term för cyberkrigföring är IT-krigföring som 
används oftare i Sverige.50  

                                                
44 Hellman C., IT-krigets lagar, Stockholm, Försvarshögskolan, 2004, s. 11. 
45 Försvarsmakten, Grundsyn Informationsoperationer, 2007, s. 10. 
46 Heickerö, Informationskrig i cyberrymden, 2006, s.10. 
47 IO = Informationsoperation. 
48 Widén J. & Ångström J., Militärteorins grunder, Stockholm, Försvarsmakten, 2004, s. 79. 
49 Grennert & Tham Lindell, Cyberterrorism, 2002, s 16. 
50 Heickerö, Informationskrig i cyberrymden, 2006, s. 10 
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3.2.2 Asymmetrisk krigföring & Konventionell krigföring 
Asymmetrisk krigföring innebär att en obalans eller en olikhet uppstått mellan parterna i en 
konflikt d.v.s. att de inte är jämlika eller att de utför kriget på olika sätt.51 Exempel på 
asymmetri kan vara när motståndarens tekniska nivå, organisation och metoder skiljer sig från 
våra.52 Asymmetrisk krigföring skall alltid betraktas som relativ eftersom det är mycket svårt 
att förutspå vilken typ av asymmetri som kommer att uppstå, när den kommer att uppstå och 
vilka konsekvenser den kommer att få.53 Ojämna styrkeförhållanden eller olikheter mellan 
parter i konflikter är ingen ny företeelse. Jag skulle vilja påstå att det skulle vara högst 
ovanligt att en konflikt utspelar sig med helt jämna styrkeförhållanden och likadana 
organisationer och metoder. Något som dock under senare år associerats med asymmetrisk 
krigföring är gerillakrigföring och terrorismens krigföringskoncept.54 Terrorism ses som en ny 
typ av krigföring som har stark anknytning till asymmetrisk krigföring eftersom de metoder 
som används, organisationen och tekniska nivå oftast skiljer sig gravt från dess motståndare; 
de nationer som under senare år är supporter i kriget mot terrorismen. Cyberattacker kan ses 
som en slags metod som terrorister numera kan använda för att uppnå asymmetri i en konflikt 
där terroristens motståndare i regel kan ses som överlägsen.  
Med detta menar jag att terroristens motståndare, som ofta utgörs av en nations militära 
resurser, vanligen är överlägsna gällande t.ex. en fungerande organisation med utbildad 
personal samt modern teknologi inom vapensystem och ledningssystem. 
 
För att kunna förstå kärnan i begreppet asymmetrisk krigföring, samt för att kunna relatera 
detta till vad som skulle kunna ses som den asymmetriska krigföringens motsats, tar jag även 
upp begreppet konventionell krigföring. Konventionell är uttryck för ”vanligt 
förekommande” eller ”komma överens om något” och har sitt ursprung i ordet konvention.55 
Enligt nationalencyklopedin definieras det även som traditionell.56  Konventionell krigföring 
har definierats som krig som utkämpas mellan stater med reguljära styrkor. Men resonemang 
har förts kring detta begrepp om huruvida begreppet får en ny innebörd beroende på vad som 
ses som ”traditionellt krig” idag. Om man utgår från dagens världsbild där krig mellan stater 
med reguljära styrkor blir en alltmer ovanligt förekommande typ av konflikt är det svårt att 
påstå att det är detta som är konventionell krigföring. Nuförtiden, när gerillakrigföring blivit 
en alltmer vanligare typ av konflikt, kan man ställa sig frågan om detta inte borde klassas som 
konventionell krigföring.57  
 
En slutsats jag kan dra utifrån detta resonemang är att den typ av krigföring som är vanligast 
förekommande i världen borde vara den som kategoriseras som konventionell krigföring. I 
och med dagens hotbild i världen borde även terrorism räknas in. Jag anser att det är viktigt 
att vara medveten om dessa resonemang eftersom konventionell krigföring skulle kunna ses 
som en slags motsats till asymmetrisk krigföring under förutsättning att den tidigare 
definitionen är gällande. Vid användandet av begreppet konventionell krigföring i denna 
uppsats avser jag den traditionella formen av krig, d.v.s. mellanstatlig krigföring. 

                                                
51 Widén & Ångström, Militärteorins grunder, 2004, s. 45. 
52 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, 2005, s. 21. 
53 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 2002, s. 27. 
54 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, 2005, s. 21. 
55 Widén & Ångström, Militärteorins grunder, 2004, s. 44. 
56 Nationalencyklopedin, konventionell, http://www.ne.se/konventionell, 2010, [Hämtad: 2010-04-28].    
57 Widén & Ångström, Militärteorins grunder, 2004, s. 44-45. 
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3.3 Hotbilden & sårbarheterna 

3.3.1 Hotet mot samhället & problematiken med Internet 
Kalla krigets oväntade slut innebar starten av en ny världsordning och följaktligen 
begynnelsen för nya typer av hotbilder som kan graderas som asymmetriska. Tiden efter kalla 
kriget innebar även att en annan revolutionerande förändring tog fart; den tekniska 
infrastrukturens ökade betydelse i samhället. Den bidragande orsaken till detta är framförallt 
att utvecklingen under den senare hälften av 1900-talet har gått snabbt inom den moderna 
teknologin och framförallt inom informations- och kommunikationsteknologin. Vi lever alltså 
idag i ett informationssamhälle där stora delar av det svenska postindustriella samhället är 
uppbyggt av en fungerande informationsbaserad ekonomi och infrastruktur. Utvecklingen 
fortskrider och för var dag som går förvaltas alltfler funktioner, processer, transaktioner och 
tjänster i alla delar av samhället av datoriserade system.58   
 
“In the year 2010, computers are the new superpowers. Those who control them, control the 
world. (Tom Clancy, ‘Net Force’, 1999)”59 Detta citat kanske inte är så långt borta från den 
verklighet vi nu lever i. Vi lutar oss bekvämt tillbaka förlitar oss alltmer på att datorer skall 
administrera allt från elförsörjning och banktransaktioner till polisens brottsregister, 
landstingets sjukhusjournaler och Luftfartsverkets flygledningssystem. Denna utveckling 
leder till ett effektivt, modernt och behändigt samhälle men medför även risker. Risker som 
t.ex. att obehöriga tar sig in dessa nätverk och stjäl information, tar över kontrollen av 
nätverket eller helt enkelt får det att kollapsa. Från många håll får man indikationer om att 
informationssamhället är sårbart. Framförallt media skriver ofta om detta problem men även 
forskare insinuerar att samhället har blivit mer utsatt.  
 

Under senare år har olika sorters digitala intrång ökat och därmed har också staters 
bekymmer tilltagit. I synnerhet är oron stor för att hackers, som alltid ligger steget före 
de officiella säkerhetssystemen, har visat sig vara förmögna att både blockera sajter och 
komma åt statshemligheter. Man betraktar verksamheten delvis som ett militärt hot…60 

 
”Möjligheten att genomföra cyberattacker ökar också ju mer beroende av it ett land är. 
Sverige som nyligen kom på första plats i en global IT-ranking, är därför också ett av de mest 
sårbara länderna.”61 Internet är en stor bidragande faktor till sårbarheter i samhällssystemet. 
Detta antyder bl.a. Roland Heickerö säkerhetsanalytiker på FOI. I en artikel menar han att 
samhället fram till idag byggts upp med många effektiva system och nätverk som är 
sammanlänkade via Internet. Detta utgör en risk eftersom inbyggda beroenden mellan system 
kan innebära att en attack kan leda till kaskadeffekter, d.v.s. attacker i ett nätverk kan leda till 
konsekvenser i andra nätverk och system. Vidare antyder han att en annan risk ligger i att 
samhället i uppståndelsen över att ha byggt upp ett fungerande effektivt nätverk har glömt 
bort säkerhets åtaganden.62  
                                                
58 Hellman, IT-krigets lagar, 2004, s. 10. 
59 O’Day A. (red), 2004, Cyberterrorism – The international library of essays in terrorism, England, Ashgate 
Publishing Limited, 2004, s. xi (Introduction). 
60 Carp O., USA och Ryssland i samtal om nätsäkerhet, Dagens Nyheter, http://www.dn.se/nyheter/varlden/usa-
och-ryssland-i-samtal-om-natsakerhet-1.1013101, 2009-12-13, [Hämtad: 2010-05-12].    
61 Augustsson T., Attack i cyberrymden, Svenska Dagbladet Näringsliv, 
http://www.svd.se/naringsliv/special/innovation/attack-i-cyberrymden_4424189.svd, 2010-03-15, [Hämtad: 
2010-05-09].    
62 Totalförsvarets Forskningsinstitut, Nya hotbilder mot sammankopplad cybervärld, 
http://www.foi.se/FOI/Templates/NewsPage____8938.aspx , 2010-02-11, [Hämtad: 2010-05-06].    



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum   
Linda Kits  18 ( 30 ) 
OP 07-10 
    

   

FHS beteckning    

3.3.2 Hotet mot Försvarsmakten & problematiken med NBF 
Liksom i övriga delar av samhället bygger även Försvarsmakten numera större delen av sin 
verksamhet på IT. Utvecklingen av NBF har pågått sedan slutet av 1990-talet.63  
 
”Nätverksbaserat försvar, NBF, beteckning för Försvarsmaktens utveckling vad gäller 
informations- och kommunikationsteknik. Ett nätverksbaserat försvar ska ge ökad förmåga till 
lägesuppfattning, ledning och beslutsstöd samt insats och verkan.”64 Sårbarheten för 
cyberattacker är alltså inte bara en realitet ute i det svenska samhället utan även en sårbarhet 
och ett stort problem för en myndighet som Försvarsmakten. Idag återfinns planerna för denna 
utveckling, mot ett ledningssystem med tjänstebaserad arkitektur, i Försvarsmaktens 
Ledningssystem Tekniska System (FMLS TS).65  
 
I en nyligen publicerad artikel i SvD antyds det att: 

 
Datorerna håller på att bli vårt nästa slagfält och i cyberrymden pågår upprustningen för 
fullt. [---]Alla stormakter satsar mycket på cyberområdet. Det ger dem nya möjligheter 
att slå ut motståndarens kritiska system. Det är en synnerligen allvarlig utveckling.        
[---]Hela området med cyberattacker är en gråzon. Det är svårt att veta vem som ligger 
bakom och gränsen är oklar mellan vad som är en cyberattack utförd av militären på en 
regerings uppdrag och en attack av nationalistiska hackare. [---] Det är den här 
utvecklingen som gör att ett helt nytt konfliktområde mellan länder snabbt håller på att 
växa fram. På samma sätt som vi i början av 1900-talet fick ett flygvapen får vi nu ett 
cybervapen. [---] Samtidigt som krig i cyberrymden håller på att bli en ny front vid 
sidan av mark-, sjö- och luftstrid skiljer den sig markant från de traditionella formerna. 
Det är till exempel svårt att veta vem angriparen är.66 

 
Detta tyder på att teknikutvecklingen verkar ha frammanat möjligheter till en ny typ av 
krigföring; cyberkrigföring (informationskrigföring) inom informationsarenan, vilket kan 
sorteras in under informationsoperationer i cyberspace. Denna typ av krigföring kommer 
högst troligen inte bara att anammas av nationer som en ny teknik att utföra 
informationsoperationer på, utan även av terrorister som ett mycket enkelt sätt att genomföra 
attacker för att uppnå sina mål. 
 
Revolution in Military Affairs (RMA) är teorin om framtida krigföring, som ofta är knuten till 
teknologiska genombrott inom vapensystem och andra tekniska system, nya 
militärstrategiska, operativa och taktiska koncept samt revolutionerande förändringar inom 
organisationen.67 Utifrån de förändringar och genombrott som kännetecknar RMA anser jag 
att man kan dra slutsatsen att konsekvenserna av IT utvecklingen har förorsakat en revolution 
inom krigföringen som citaten i artikeln ovan insinuerar. För Försvarsmakten har denna 
                                                
63 Andersson J. & Reuterdahl J., Nätverksbaserade operationer – utmaningar och möjligheter, Strategi och 
krigskonst - Kungliga Krigsvetenskapsakademiens debattforum, 
http://krigskonster.blogspot.com/2009/04/natverksbaserade-operationer-utmaningar.html, 2009-04-20, [Hämtad: 
2010-06-07].  
64  Nationalencyklopedin, nätverksbaserat försvar, http://www.ne.se/nätverksbaserat-försvar, 2010, [Hämtad: 
2010-05-06].    
65 Försvarsmakten, Högkvarteret, Rapport ”Realiseringsplan för utveckling av FM 
ledningssystems tekniska delar till 2014 (FMLS TS 2014)”, HKV beteckning 09 621:900389, Stockholm, 2009.  
66 Augustsson T., Attack i cyberrymden, Svenska Dagbladet Näringsliv, 
http://www.svd.se/naringsliv/special/innovation/attack-i-cyberrymden_4424189.svd, 2010-03-15, [Hämtad: 
2010-05-09].  
67 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 2002, s. 125. 
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revolution resulterat i att största delen av verksamheten idag bygger på sammankopplade 
datoriserade system. Utvecklingen mot NBF har resulterat i ett effektivare, snabbare och 
slagkraftigare försvar. Tack vare tekniken sker samordning, beslutsprocesser och 
informationsflöden mellan olika ledningsnivåer i organisationen i realtid eller åtminstone 
under ett mycket snabbare förlopp, vilket leder till större effektivitet i de grundläggande 
förmågor som verksamheten skall resultera i. Men för att verksamheten skall kunna resultera i 
effektivitet är också ett väl fungerande nätverk en förutsättning. Även om verksamheten blir 
mycket mer effektiv med ett NBF blir den också mycket mer sårbar, eftersom antalet möjliga 
angreppspunkter ökar. Sårbarheten beror just på att så stor del av verksamheten är 
sammanbunden till ett enda stort digitalt nätverk. Om en del i detta nätverk skadas kan det få 
konsekvenser i hela eller stora delar av resterande nätverket. Om verksamheten inte är 
sammankopplad till ett nätverk får man alltså ett bättre skydd mot nätverksattacker som kan få 
konsekvenser i hela nätverket, men på bekostnad av effektiviteten. Sårbarheten för interna 
nätverk ökar också om det har någon anknytning till Internet. Cyberattacker genomförs lättare 
över Internet eftersom webben är så enormt omfattade att det är svårt att övervaka och 
kontrollera alla händelser. Vissa delar av Försvarsmaktens nätverk har en koppling mot 
Internet. Detta innebär en förbättrad åtkomst för användarna men det innebär också att 
cyberterroristen enklare kan bryta sig in i Försvarsmaktens nät.68     
 
NBF är långt ifrån etablerat, men utvecklingen mot att integrera alla typer av system i 
Försvarsmakten fortgår. Förenklat kan man säga att Försvarsmakten har två typer av 
nätverksbaserade ledningssystem; verksamhetsledningssystem och insatsledningssystem. 
Försvarsmakten har en slutlig målsättning att integrera såväl öppna som hemliga 
verksamhetsledningssystem och insatsledningssystem i ett tjänstebaserat nätverk.69  
Verksamhetsledningssystem är system som används för att administrera lönesystem, 
logistiksystem, intern e-mail etc. Insatsledningssystem är system som används för att leda och 
samordna Försvarsmaktens insatser. Exempel på komponenter i insatsledningssystem är 
sensorer, lednings- och informationssystem samt verkanssystem. 
Båda dessa typer av ledningssystem är sårbara för cyberattacker. Men 
verksamhetsledningssystem är troligen mer sårbara eftersom de har naturliga kopplingar mot 
vårt öppna Internetsamhälle. Arbete som skall utföras i verksamhetsledningssystem kräver 
ofta kopplingar mot civila system som nyttjar Internet. Exempelvis kräver lönesystem en 
koppling mot banksystem, resebokningssystem kräver koppling mot civila resebyråer och 
logistiksystem kräver koppling mot civila leverantörers system. Insatsledningssystem har 
också kopplingar mot Internet men de är traditionellt sätt strikt kontrollerade via krypton, 
brandväggar och dataslussar. Exempel på nödvändig informationsöverföring är öppen 
färdplansinformation från civilt flygledningssystem till Försvarsmaktens ledningssystem. På 
ovan nämnda grunder gör jag ett antagande att det rimligen är lättare för en angripare att 
tränga in i ett verksamhetsledningssystem. Därför kommer den fiktiva cyberattacken i denna 
uppsats att riktas mot just ett verksamhetsledningssystem.   
 

                                                
68 Referens: Mj Peter Neppelberg LSS TUStril, utvecklingsansvarig för stridsledningssystem inom Arena Luft, 
2010-06-09. 
69 Försvarsmakten, Högkvarteret, Rapport ”Realiseringsplan för utveckling av FM 
ledningssystems tekniska delar till 2014 (FMLS TS 2014)”, HKV beteckning 09 621:900389, Stockholm, 2009. 
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4. Analys  
I detta kapitel genomförs analysen utifrån scenariot för att utreda användbarheten hos de 
grundläggande förmågorna.  
 

4.1 Ett fiktivt scenario – en cyberattack 
En konflikt har brutit ut mellan stormakten Storland och det mindre grannlandet Småland och 
har pågått sedan sex månader tillbaka. Orsaken till konflikten är en långdragen tvist om en 
provins i Småland som av Storlands regering och stora delar av befolkningen betraktas 
tillhöra Storland sedan decennier tillbaka i tiden. Konflikten tilltog och blev mer våldsam då 
rebeller ifrån en frihetsrörelse invaderat stora delar av provinsen och terroriserat befolkningen 
bl.a. genom att bränna ner deras bostäder. Rebellerna har uttalat sig om att deras mål är att 
befria provinsen genom att förvisa befolkningen med de medel som krävs. Storlands regering 
har inte avfärdat detta uttalande men medger heller inte att de stödjer rebellerna. Under de 
senaste tre månaderna har svenska hjälporganisationer börjat agera för att hjälpa den hårt 
utsatta befolkningen i den krisdrabbade provinsen. Försvarsmakten har dock inte själva 
förband eller trupper på plats i provinsen men stödjer organisationerna rent logistiskt med 
förnödenheter som t.ex. mat, vatten, tält och vissa transporter. Den svenska regeringen har 
offentligt uttalat sig om situationen och starkt kritiserat Storlands agerande i krissituationen. 
Sverige uppmanar Storlands regering till att omedelbart avbryta rebellernas 
terroristhandlingar i provinsen. Storland har helt avvisat påtryckningen från Sverige. Under 
den senaste månaden har Svenska myndigheters hemsidor vid upprepade tillfällen blivit 
attackerade och saboterade på olika sätt. Ingen organisation eller stadsmakt har hittills tagit på 
sig ansvaret för detta men meddelanden som lämnats på hemsidorna tyder på att avsändaren 
ogillar Sveriges uttalande och agerande i krisen. För två veckor sedan skedde även ett intrång 
i den svenska Försvarsmaktens verksamhetsledningssystem. Detta resulterade i att systemet 
överbelastades samt att falsk information, om att Försvarsmakten aktivt bidragit med militärt 
stöd till Småland, spreds via det interna mailsystemet till personalen. Till följd av 
cyberattacken har Överbefälhavaren beordrat höjd beredskap på samtliga förband i 
Försvarsmakten. Målet är i nuläget att stoppa och skydda mot ytterligare intrång och 
identifiera angriparen samt fortsätta att logistiskt stötta svenska hjälporganisationer i 
provinsen med förnödenhetsresurser.  
 

4.2 Cyberattackens påverkan på respektive förmåga  
I följande avsnitt resonerar jag kring hur respektive grundläggande förmåga påverkas av en 
cyberattack mot Försvarsmaktens ledningssystem. Ett kort citat om syftet med respektive 
förmåga utgör en utgångspunkt i analysen. Därefter resoneras även kring vad respektive 
förmåga kan utgöras av för att kunna se hur det påverkas av cyberattacken.  
 

Skydd 
”Skydd syftar till att – genom såväl tekniska som taktiska, passiva och aktiva åtgärder – skapa 
förutsättningar för ökad överlevnad, uthållighet och möjligheter till verkan, så att eget och 
överordnat mål kan uppnås.”70  ”Skydd måste betraktas som en förutsättning för att erhålla 
förmågor i samtliga grundläggande förmågor.”71  

                                                
70 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, 2005, s. 71. 
71 Baudin & Cedergren, Reviderade texter i krigsvetenskap från 2000-2002, 2005, s. 127. 
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Cyberattackens inverkan: 
Skydd för Försvarsmakten kan i detta scenario utgöras av krypton, brandväggar och 
dataslussar i verksamhetsledningssystemet som inte fyllt sin funktion eller inte varit ett 
fullgott skydd. Att skyddet för just själva ledningssystemet inte varit tillräckligt får i slutändan 
konsekvenser för skyddet även inom andra förband och enheter. Om angriparen kan röra sig 
fritt inom och nyttja vårt ledningssystem på olika sätt kan han bl.a. få tillgång till betydelsefull 
information eller funktioner som han kan använda för att verka mot oss där vi är minst 
skyddade. Om angriparen även skulle vilja angripa vår verksamhet rent fysiskt är vi mer 
utsatta och oskyddade om han har insikt och eventuell kontroll över vår verksamhet i 
verksamhetsledningssystemet. T.ex. kan motståndaren manipulera logistiksystemet i 
ledningssystemet så att en viktig beställning av ammunition till ett stridande förband inte 
genomförs och förmågan att verka nedgår. Eller att sabotera en beställning av bränsle till 
ingenjörförbandets fordon vilket medför att deras förmåga att upprätthålla rörlighet längs 
vägarna nedgår. Att kunna verka och röra sig är en förutsättning för att skapa skydd. Därför 
påverkas förmågan till skydd för dessa förband genom att verkan och rörlighet påverkas av 
motståndaren på grund av ett bristfälligt skydd i ledningssystemet. 
 

Uthållighet 
”Uthållighet syftar till att kontinuerligt vidmakthålla egen personell och materiell 
tillgänglighet så att eget och överordnat mål uppnås.”72 ”Alla åtgärder som syftar till att 
vidmakthålla och återställa stridsvärde kan tankemässigt samlas under uthållighet.”73 
 
Cyberattackens inverkan: 
Uthållighet för Försvarsmakten kan i detta scenario utgöras av själva 
verksamhetsledningssystemet eftersom dess funktion till stor del hänger på hela 
verksamhetens uthållighet. Försvarsmaktens uthållighet i detta scenario är alltså beroende av 
ledningssystemets uthållighet eftersom det till stor del administrerar logistiksystem som är 
starkt förknippat med uthållighet. Cyberattacken har i detta skede alltså inte förorsakat någon 
fysisk skada på personal, förband eller materiel eftersom attacken ägt rum i den virtuella 
världen. Den virtuella uthålligheten som logistikbeställningar, kan vara påverkad men den 
fysiska uthålligheten är ännu inte nedsatt men kan påverkas på längre sikt.  
De funktioner och den information som förknippas med uthållighet i 
verksamhetsledningssystemet som t.ex. digitala beställningar av materiel och förnödenheter 
till Försvarsmaktens förband kan påverkas om angriparen väljer att manipulera dessa. 
Sammanfattningsvis kan man säga att påverkan på Försvarsmaktens uthållighet för stunden 
inte är påtaglig påverkad men konsekvenserna på längre sikt kan bli allvarliga om 
förnödenhetsförsörjningen och logistiksystem inte fungerar på grund av ett utslaget 
ledningssystem.   
 

Underrättelser/Information  
”Underrättelser och information syftar till att kontinuerligt upprätthålla en gemensam 
lägesbild av pågående, bedömd och kommande verksamhet så att eget och överordnat mål 
uppnås.”74 ”Förmåga avseende underrättelser skapas genom aktuell lägesinformation om 
motståndaren, egna styrkor och omvärlden.”75 

                                                
72 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, 2005, s. 73. 
73 Baudin & Cedergren, Reviderade texter i krigsvetenskap från 2000-2002, 2005, s. 127. 
74 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, 2005, s. 65. 
75 Baudin & Cedergren, Reviderade texter i krigsvetenskap från 2000-2002, 2005, s. 128. 
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Cyberattackens inverkan: 
Förmågan underrättelser/information för Försvarsmakten kan i detta scenario utgöras av de 
underrättelser och den information som verksamhetsledningssystemet kan tänkas innehålla 
som kan bidra till den gemensamma lägesbilden om egen verksamhet och motståndarens 
verksamhet. Oftast är underrättelser och sådan information hemlig och borde på så sätt inte 
finnas tillgängliga i verksamhetsledningssystemets nätverk. Däremot kan den informationen 
som finns i verksamhetsledningssystemet tolkas av angriparen och bli till viktiga 
underrättelser för angriparen som då på olika sätt kan påverka vår verksamhet.  
Cyberattackens konsekvenser på denna förmåga leder till att våra underrättelser och 
information blir direkt inaktuell och obrukbar för oss den sekunden angriparen får inblick i 
dem. T.ex. om angriparen kan räkna ut hur vi tänker stoppa ytterligare intrång i vårt 
ledningssystem genom information om hur vårt verksamhetsledningssystem är uppbyggt kan 
angriparen kringgå detta och genomföra ytterligare attacker. Angriparen skulle också kunna 
räkna ut när eller hur våra förnödenhetsförsörjningar till hjälporganisationerna kommer 
beställas och distribueras genom insyn i mailsystem och logistikbeställningssystem.  
Så länge ledningssystemet är angripet kan information som ovan inte spridas i 
ledningssystemet eftersom den direkt blir obrukbar när angriparen har insikt i vår verksamhet 
och kan ligga steget före i sin beslutscykel. Försvarsmakten blir begränsade i handlingskraften 
när vi ej kan utbyta korrekt information och skapa ett beslutsunderlag. Angriparen har också 
möjlighet att sprida falsk och vilseledande informationen för att skapa kaos och oordning i vår 
verksamhet.  
 

Ledning 
”Ledning syftar till att samordna mänskligt agerande och resurser av olika slag i komplexa 
och dynamiska situationer så att eget och överordnat mål uppnås.”76  ”Ledning anger mål, 
väljer vilka operativa och taktiska handlingsvägar som skall nyttjas.”77   
 
Cyberattackens inverkan: 
Ledning för Försvarsmakten kan i detta scenario utgöras av de system inom 
verksamhetsledningssystemet som syftar till att samordna mänskligt agerande och resurser 
som t.ex. mailsystem och logistiksystem. Förmågan till ledning påverkas i detta scenario av 
att angriparen kan manipulera och har inblick i vårt verksamhetsledningssystem. Även om 
denna attack inte påverkar insatsledningssystemen, som nyttjas för själva insatsen till att 
påverka motståndaren, så kommer attacken på längre sikt påverka Försvarsmaktens förmåga 
att leda och samordna verksamheten. Verksamhetsledningssystemet syftar ju till att skapa 
struktur och ordning i den mer administrativa verksamheten som t.ex. löneadministration, 
logistikbeställningar etc., vilket kan förknippas med vår förmåga till ledning. Störningar i 
verksamhetsledningssystemet påverkar inte direkt verksamheten med att stoppa cyberattacken 
och identifiera angriparen. Däremot om personalen inte får sina löner, om 
logistikbeställningar inte fungerar, kommer även ledningsförmågan i insatsen mot angriparen 
till slut att påverkas. Frågan som återstår är; hur länge vi kan klara oss utan en fungerande 
ledningsförmåga i verksamhetsledningssystemet?   
 
 
 

                                                
76 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, 2005, s. 63. 
77 Baudin & Cedergren, Reviderade texter i krigsvetenskap från 2000-2002, 2005, s. 127. 
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Rörlighet 

”Rörlighet syftar till att manövrera avdelade system, förband och övriga resurser i tid och rum 
så att eget och överordnat mål kan uppnås.”78 
 
Cyberattackens inverkan: 
Rörlighet för Försvarsmakten kan i detta scenario utgöras av den virtuella rörligheten inom 
verksamhetsledningssystemet. D.v.s. förmågan till att förflytta information för att 
effektivisera verksamheten som t.ex. logistikbeställningar vilka i sin tur bidrar till fysisk 
rörlighet genom logistikförbandens förmåga att förflytta förnödenheter till 
hjälporganisationer. De omedelbara konsekvenserna avseende den fysiska rörligheten är inte 
uppenbara i detta scenario, d.v.s. ett intrång i ledningssystemet påverkar inte rörligheten på 
våra egna förband direkt. Men påverkan på den virtuella rörligheten kan få konsekvenser även 
på den fysiska rörligheten på längre sikt. Genom att angriparen använder eller manipulerar 
ledningssystemet, t.ex. genom att överbelasta systemet så att logistiska reservdelsbeställningar 
inte når fordonen på förbanden, påverkas förmågan till rörlighet.  
 

Verkan 
”Verkan genom bekämpning och annan påverkan syftar till att reducera motståndarens 
förmåga och vilja till fortsatt strid så att eget och överordnat mål kan uppnås.”79 
 
Cyberattackens inverkan: 
Verkan utgörs ofta av ren bekämpning av stridande enheter. Eftersom Försvarsmakten i detta 
scenario än så länge inte har några aktiva stridande förband måste ett resonemang föras om 
vad verkan egentligen kan utgöras av. Verkan kan i detta fall utgöras av förmågan att kunna 
verka med ledningssystemet, d.v.s. att kunna bruka virtuella tjänster och system vilket kan 
bidra till att påverka motståndaren och nå målet med verksamheten. T.ex. medför 
mailsystemet att personalen kan samverka med de hjälporganisationer som Försvarsmakten 
stödjer i detta scenario samt logistikbeställningssystem att förnödenheter kan beställas. Detta 
medför att verksamheten kring förnödenhetsförsörjningen kan samordnas. Verkan kan alltså 
utgöras av att kunna verka inom ledningssystemet som i slutänden bl.a. resulterar i 
Försvarsmaktens förnödenhetsstöd till hjälporganisationerna. Ett kontinuerligt stöd till 
provinsen kan eventuellt ha påverkan på angriparens förmåga och vilja till fortsatt strid, d.v.s. 
viljan att fortsätta och/eller eskalera attackerna. Även om verksamheten i 
verksamhetsledningssystemet inte har en direkt koppling till kontrollen av stridande enheter 
kan det på längre sikt påverka motståndarens förmåga och vilja till fortsatt strid. 
Konsekvenserna om ledningssystemet påverkas är att vår förmåga att verka med 
ledningssystemet nedgår vilket i sig får en rad andra konsekvenser som bl.a. att kunna 
påverka motståndaren genom förnödenhetsbidrag.  
 

4.3 De grundläggande förmågorna som tankemässiga hjälpmedel  
I följande avsnitt skall jag föra en diskussion och ett resonemang kring hur man kan tänka för 
att använda de grundläggande förmågorna vid ett hot som cyberterrorism. Föregående 
resonemang (avsnitt 4.2) utvisar; att de grundläggande förmågorna är användbara som 

                                                
78 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, 2005, s. 69. 
79 Ibid s. 67.  
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tankemässiga hjälpmedel i detta scenario. Frågan som återstår att besvaras är i vilken 
utsträckning de är användbara samt hur effekt kan uppnås.  
 
Den fråga man först bör ställa sig är om tillämpningen av de grundläggande förmågorna 
verkligen kompliceras just för att hotet utgörs av cyberterrorism.  
Först och främst skulle jag vilja säga att det beror på hur de tillämpas. Det blir betydligt mer 
komplicerat att använda förmågorna som tankemässiga hjälpmedel om man försöker 
analysera motståndarens verksamhet. Att analysera motståndarens verksamhet kan ses som en 
nödvändig förutsättning för att själv kunna driva sin egen verksamhet med effektvinst. Utan 
en analys av motståndaren och dennes verksamhet blir det betydligt svårare att bilda sig en 
uppfattning för att kunna skapa ett beslutsunderlag och därav driva verksamheten effektivt.   
Även motståndarens förband och system är beroende av de grundläggande förmågorna. Vid 
en analys av motståndarens verksamhet använder man den kunskap man har, såsom doktrin 
och underrättelser, för att kunna dra slutsatser om till vilka förmågor motståndaren kan tänkas 
behöva kraftsamla till i olika skeden. Utifrån detta görs en bedömning om motståndarens 
kritiska sårbarheter varpå egna förband kan dra slutsatser om var och när kraftsamling till 
egna förmågor skall ske. Detta kan verka tämligen enkelt men är det verkligen det när 
motståndaren utgörs av en cyberterrorist. Det som försvårar det hela är att vi ofta vid 
cyberattacker vet ytterst lite om angriparen. Just att hotet äger rum på informationsarenan i 
den virtuella världen komplicerar identifiering och inblick i en angripares verksamhet. I 
cyberrymden är det lätt att vara anonym, avståndet mellan angripare och mål kan vara enormt, 
nästan vem som helst med datorkunskaper kan utföra en attack. På grund av dessa faktorer är 
det mycket svårare att använda förmågorna för att analysera motståndarens olika behov av de 
grundläggande förmågorna i vissa skeden.  
 
Något som ytterligare komplicerar användningen av förmågorna är att det kan vara svårt att 
avgöra vad respektive förmåga innebär i den virtuella världen. Detta är nödvändigt för att veta 
vad som bidrar till effekt. Utmaningen ligger i att begripa vad en förmåga kan utgöras av för 
typ av resurser eller behov i den virtuella världen. I jämförelse med konventionell krigföring 
där ett krig utförs på ett slagfält i den fysiska världen är det relativt enklare att avgöra vilka 
resurser och förband som kan bidra med en viss förmåga. I cyberkrigföring där kriget utförs 
till stor del i det virtuella rummet är det betydligt svårare att avgöra vilka resurser som kan 
bidra med en förmåga i cyberrymden. Problemet kring resonemanget kan förtydligas genom 
att ställa sig frågor som t.ex: Vad utgörs rörlighet av i cyberrymden? Är det förmågan att 
kunna fritt förflytta information inom det virtuella rummet? Eller är rörlighet i 
cyberkrigföring de resurser och delförmågor i ett nätverk som i slutänden bidrar till förmågan 
till rörlighet i den fysiska världen? Vad är uthållighet i en cyberkontext? Finns uthållighet i 
cyberrymden? Kan uthålligheten bero på hur pass bra kunskaperna om att bryta sig in i 
nätverk är, eller hur pass moderna och uppdaterade våra IT-resurser är eller helt enkelt 
individernas fysiska uthållighet arbetandes framför datorerna? En ensam angripare kan väl 
anonymt och ostört attackera ett militärt nätverk nästan hur länge som helst? Eller är 
uthålligheten en kombination av detta?  
 
Rent spontant borde alla resurser och delförmågor som bidrar till effektivitet i verksamheten 
också vara det som utgör den grundläggande förmågan. Men svaret är inte entydigt utan borde 
ses som dynamiskt. Vad olika förmågor utgörs av kan även bero på faktorer som t.ex. vilket 
mål man har med verksamheten för stunden och till vilka förmågor man kraftsamlar just då 
för att uppnå effekt. Exempelvis, förmågan verkan behöver inte utgöras av att använda vapen 
bara för att verkan för det mesta associeras till bekämpning med vapen. Alla resurser som kan 
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bidra med effektivitet för att påverka motståndaren borde på så sätt räknas in under verkan. 
Om målet för verksamheten är att påverka motståndaren genom att bekämpa honom kan 
vapen vara lämpligt att använda, om målet istället är att påverka motståndaren utan dödligt 
våld måste andra metoder tas till. De metoder, resurser och förband som för stunden bidrar till 
effektivitet i en eller flera förmågor borde vara de faktorer som bildar en specifik förmåga 
samt i slutänden utgör en del av verksamhetens totala effekt. Men är det den resurs eller 
metod som bidrar med mest effekt i en viss förmåga som huvudsakligen och till största del 
kan sägas utgöra större delen av förmågan. Det är svårt att spontant säga exakt vad som utgör 
en förmåga eftersom det kan vara många resurser som bidrar till effekt. I resonemanget i 
scenariot upptäckte jag att just detta var svårt, att på rak arm bedöma vad det i första hand är 
som står för större delen av effekten i en förmåga. För att utreda detta krävdes en djupare 
betänksamhet. För att veta vilken inverkan en cyberattack har är det också viktigt att resonera 
kring vad som står för största delen av effekten i en förmåga. Utan att veta detta är de svårt att 
förutse andra påföljder och andrahandkonsekvenser av attackens inverkan mot denna 
förmåga. Vid resonemanget kring cyberattackens inverkan upptäckte jag att det ledde till att 
ett starkt och närstående sammanhang mellan de olika förmågorna växte fram. 
Förstahandeffekten, på det som utgjorde en förmåga, hade andra- och tredjehandeffekter i en 
eller flera andra förmågor.  
 
Förmågeresonemanget är enklare att använda för analys av egen verksamhet där man besitter 
alla ingångsvärden. Vid analys av motståndarens verksamhet saknas många ingångsvärden 
och resonemanget försvåras. Den virtuella aspekten komplicerar resonemanget ytterligare 
eftersom den som tidigare nämnt tillåter motståndaren att vara mer dold och anonym. 
Konklusionen är att resonemanget kring vad olika förmågor rent konkret kan innebära går att 
använda men blir mer invecklat och långdraget vid analysen av verksamheten kring en 
cyberattack.     
 
En ytterligare aspekt som försvårar förmågeresonemanget i cyberkontexten är medvetenheten 
om att en cyberattack pågår. D.v.s. hur vet vi om vi är angripna? En cyberattack får absolut 
konsekvenser för effektiviteten i verksamheten men ibland kan det vara svårt att upptäcka 
dem och ta lång tid innan konsekvenserna visar sig.  Exempelvis om man jämför med vanlig 
terrorism där en vägbomb kan få katastrofala följder för våra förband som passerar med ett 
fordon. Konsekvenserna har omedelbar och tydlig inverkan på effekterna i förbandets 
förmågor. Däremot kan en cyberterrorist angripa vårt nätverk och stjäla information som 
denne använder för att på andra sätt påverka oss. Angreppet kan pågå under en längre tid utan 
att vi märker något och effektnedgången i våra förmågor blir oftast inte omedelbara.  
Om vi inte vet att vi är angripna blir det svårare att prioritera resurser till rätt förmågor.  
Efter vägbombens inverkan är det lättare att begripa hur resurser skall prioriteras till olika 
förmågor för att återigen effektivisera verksamheten. Detta är betydligt svårare vid 
cyberattacken. Om vi väl blir medvetna om att vi är angripna borde detta visa sig i att 
effektiviteten i vår verksamhet minskar. Men när vi väl upptäcker detta är det fortfarande 
svårt att veta vad exakt som orsakat effektminskningen och därav blir det svårt att veta hur 
resurser skall prioriteras.  
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5. Diskussion  
I följande kapitel diskuteras resultatets innebörd och metodens innebörd från resultatet. Jag 
kommer även att ge reflektioner kring andra perspektiv som uppkommit kring under arbetet 
med uppsatsen.  

5.1 Diskussion & slutsatser avseende resultat & metod 
En slutsats jag kan dra utifrån analysen är att förmågorna är användbara i stor utsträckning för 
att uppnå effekt. De utgör ett bra tankemässigt verktyg för att analysera verksamheten oavsett 
vad hotet utgörs av. Utan förmågorna skulle det bli betydligt svårare att analysera 
verksamheten eftersom man inte har något att utgå ifrån. De fundamentala behov och resurser 
Försvarsmakten måste inneha för att genomföra sin verksamhet är lättare att identifiera när 
man tankemässigt strävar mot att skapa effekt i de grundläggande förmågorna. Verksamheten 
avspeglar förmågorna och förmågorna avspeglar verksamheten. Det som skiljer tillämpningen 
av förmågorna vid konventionell krigföring mot tillämpningen vid cyberterrorism är att 
tankegången blir en aning mer komplicerad. Anledningen är helt enkelt att hotet utspelar sig i 
det virtuella rummet.    
 
Analysen har utvisat ett svar på syftet med uppsatsen men hur exakt och reliabelt svaret är kan 
diskuteras. Svaret på båda frågeställningarna är baserade på mina tolkningar utifrån 
beskrivningen av de grundläggande förmågorna, på min modifiering av en modell samt ett 
fiktivt scenario. Detta kan inte utgöra det slutgiltiga svaret på huruvida de grundläggande 
förmågorna är användbara i alla situationer. Detta visar egentligen bara ett exempel på hur 
man i ett enskilt fall tänkemässigt kan tillämpa de grundläggande förmågorna. Svaret utvisar 
trots allt ett resonemang kring de viktiga förmågorna som är en vital del av den numera 
förlegade och kontroversiella doktrinen. Stora delar av innehållet i Försvarsmaktens doktriner 
är i färd med att bli inaktuellt i förhållande till försvarets uppgifter och hotbilden. 
Utvecklingen av innehållet är av stor vikt för att Försvarsmakten skall kunna utföra sin 
verksamhet på ett korrekt och effektivt sätt. Doktrinens innehåll har redan ifrågasatts av 
forskare och Försvarsmakten själva. Utvecklingen med en ny doktrin är redan under arbete. 
Trots detta visar ändå denna uppsats att det finns viss förtröstan gällande betydelsen och syftet 
med de grundläggande förmågorna. De går fortfarande att använda. Enligt min mening borde 
de kunna var ett stöd i alla situationer, oavsett vad för typ av hot vi utsätts för. Resultatet av 
frågeställningarna visar endast mitt resonemang i den aspekt jag uppfattat tankegången kring 
förmågorna just i detta scenario. Användbarheten är alltså ett faktum. Det som däremot är 
begränsande borde vara individens förmåga till att expandera sitt tankemässiga resonemang 
kring analys med förmågorna som hjälpmedel. Ju mer komplicerade hot och situationer desto 
fler parametrar att ta hänsyn till i resonemanget. Cyberterrorism är ett synnerligen komplicerat 
hot i många aspekter. I utförandet av analysen hade jag känslan av att förmågeresonemanget 
nästan var gränslöst och dessutom cykliskt ibland. Resonemangen går tillslut in i varandra och 
sammanhanget mellan förmågorna tydliggörs. En slutsats efter mitt resonerande i analysen är 
att det i princip bara är en individs idérikedom som sätter gränser för hur långt resonemanget 
kan gå. Resultatet i uppsatsen innebär att de grundläggande förmågornas validitet inte kan 
dömas ut på grund av en föråldrad doktrin eller ett nytt komplext hot utan i så fall av 
människans förmåga att utnyttja intellektet för att resonera.  
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5.2 Övriga reflektioner  
En annan viktig slutsats och lärdom som jag fått under denna uppsats är problematiken med 
ett nätverksbaserat försvar. Tanken med NBF är att effektivisera verksamheten. Effektiviteten 
handlar om snabba informationsflöden i realtid inom Försvarsmakten för att snabbt kunna 
samordna våra resurser till rätt tid och plats. Det är viktigt att alltid ha ett snabbare 
informationsflöde än vår motståndare vilket också resulterar i att vår beslutscykel också blir 
snabbare. Om motståndaren ligger före oss i sin beslutscykel blir vi lätt sårbara. NBF skall 
möjliggöra ett snabbt informationsflöde, presentation av en gemensam lägesbild och 
nödvändigt beslutsunderlag, för hela Försvarsmakten. Effektivitet i all ära men sårbarheterna 
och problemen som följer med IT-baserade informationsflöden och stora nätverk verkar 
åsidosättas. Sårbarheterna med ett stort integrerat nätverk av flera nätverk är, som tidigare 
nämnts, att en attack mot nätverket riskerar att slå ut hela eller stora delar av det. Tidigare har 
verksamheten byggts på flera olika system oberoende av varandra. Om ett system slogs ut 
kunde de andra fortfarande fungera felfritt, vilket medförde ett skydd och en redundans. Vid 
utvecklingen av NBF verkar uppståndelsen och fascinationen över ett tjänstebaserat 
Försvarsmaktsgemensamt nätverk, gjort att riskerna och sårbarheterna försummats. Frågan är 
även om den manuella redundansen blott är ett minne, eftersom vi oftast förutsätter att om 
ledningssystem skall vara effektiva så måste de vara IT-baserade. Redundans kan även 
utgöras av att äldre resurser, system och metoder bevaras som en alternativ backup ifall 
nätverket fallerar. De äldre system som inte är IT-baserade medför visserligen en mycket låg 
effektivitet, men de har ett maximalt skydd mot cyberattacker. Många av dessa system håller 
på att avvecklas, men vad värre är att kunskapen går förlorad. Exempel på detta kan vara 
kunskapen och förmågan att skicka information via ordonnans i en krigssituation eller 
förmågan att dra kabel i terrängen för att skapa en radioförbindelse istället för att skicka 
information via datoriserade system. Även om de gamla metoderna och systemen förmodligen 
inte lika effektiva som det moderna IT-baserade systemen är det bättre ha någon form av 
redundans än ingen alls. Bara en tiondel av den effekten som kan uppnås vid drift av 
ledningssystem med NBF-design, är bättre än ingen effekt alls. På grund av Försvarsmaktens 
bristande säkerhetsmedvetenhet utgör cyberterrorism ett allvarligt hot för effektiviteten i hela 
verksamheten. Frågan man kan ställa sig är om gällande planer för införande av NBF 
verkligen gynnar Försvarsmaktens effektivitet. Ett alternativ är att Försvarsmakten bibehåller 
skyddade driftsatta funktionskedjor i dagens ledningssystem och endast utvecklar prioriterade 
delar av ledningssystemet enligt NBF-design.  
 

5.3 Förslag till vidare forskning 
Utifrån föregående resonemang, resultat och slutsatser ser jag följande forskningsbehov:  
 
Ett förslag är att tillämpningen av de grundläggande förmågorna bör prövas i andra situationer 
och med andra metoder för att stärka reliabiliteten med undersökningen om huruvida 
förmågorna är användbara i cyberterrorism kontexten.  
Ett andra förslag är att klargöra vilken beredskap och redundans Försvarsmakten har mot en 
cyberattack mot vårt insatsledningssystem. 
Ett tredje är att studera Försvarsmakten möjligheter att leda och genomföra verksamheten 
utan digitala nätverk, vid en total utslagning av ledningssystemen. 
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6. Sammanfattning  
De grundläggande förmågorna är en viktig del av Försvarsmaktens doktriner som skall 
fungera som vägledning i verksamheten. Förmågorna skall ses som tankemässiga verktyg för 
att Försvarsmakten skall kunna analysera, samordna och beskriva militär verksamhet. Det är 
konstaterat att doktrinernas innehåll behöver revideras i förhållande till nya uppgifter och en 
förändrad hotbild. Teknikutvecklingen är idag en stor bidragande faktor till ett högaktuellt 
med relativt nytt hot som cyberterrorism.  
 
Syftet med denna uppsats har varit att utreda hur pass användbara de grundläggande 
förmågorna är som tankemässiga hjälpmedel när Försvarsmakten ställs mot ett hot som 
cyberterrorism 
Utredningen av syftet har genomförts i en analys genom utefter två frågeställningar. 
 
I uppsatsen har jag gått djupare in på begreppet cyberterrorism samt utrett konceptet för de 
grundläggande förmågornas syfte och innebörd.  Utifrån detta har en analys genomförts 
genom två frågeställningar som avsett att utreda hur de grundläggande förmågorna kan 
användas som tankemässiga hjälpmedel vid en cyberattack mot Försvarsmaktens 
ledningssystem. Ett fiktivt scenario har utgjort en utgångspunkt i analysen.  
 
Resultatet visar att de grundläggande förmågorna är användbara i stor utsträckning oavsett 
vad hotet utgörs av. Problemet vid ett hot som cyberterrorism är att tillämpningen blir mer 
komplex på grund av att hotet äger rum i det virtuella rummet.    
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