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 Beteckning  

Direkt och indirekt metod inom manöverkrigsföring 

-Hur kan de appliceras på IT-krigsföringen?- 

Manöverkrigsföring är ett tillvägagångssätt för att undvika motståndarens starkare sida och 

angripa dess svaga, för att jämna ut styrkeförhållandena på slagfältet. B H Liddell Hart har 

sammanfattat detta i sin teori om den indirekta och direkta anfallet. I detta arbete har 

författaren prövat denna teori på IT-krigsföringen. Genom en kvalitativ textanalys har en 

teoriprövande undersökning genomförts med syftet att granska den svenska militärstrategiska 

doktrinen. Undersökningen har använt sig av tre olika analysenheter att pröva teorin på. 

Författaren konstaterade efter sin analys av resultatet att IT-system har starka och svaga sidor 

som går att angripa med den indirekta och direkta metoden. Författaren anser att en DDOS-

attack är att klassa som en direkt metod medan användandet av malware är exempel på 

nyttjandet av den indirekta metoden.  

Det finns undantag på vissa punkter. Bland annat så är manöverförmågan reducerad för att 

genomföra ett indirekt anfall mot ett system, vilket går emot manöverkrigsföringens filosofi; 

hastighet och rörelse skapar utrymme för att slå mot motståndarens svagare sida.  

De väsentligaste slutsatserna stämmer överens med teorin. Det är möjligt att ”nöta ner” sin 

motståndare samt slå mot dennes svaga sida, med IT-krigsföring. 

Nyckelord: IT-krigsföring, Indirekt metod, Direkt metod, Manöverkrigsföring. 
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ABSTRACT 

                               Direct and Indirect approach within manoeuvre warfare 
                                              -How can it apply on cyber warfare?- 
 
Manoeuvre warfare is an approach to avoid the opponent's stronger units and attack the 
weaker ones. B H Liddell Hart is talking about the theory, indirect and direct approach.  
In this work the author has tested this theory on cyber warfare. Through a qualitative textual 
analysis, he has made a tentative theory inquiry with the purpose of examining the Swedish 
military strategic doctrine. The study has used three different actual cases. Is it possible to use 
this theory in cyber warfare? Are there any opportunities to exploit weaknesses in a 
computerized system in order to strike and defeat? 
 
The result of this literature survey indicates that in a computerized system there are 
possibilities to strike at digital weaker areas and at the same time launch a digital front assault. 
The indirect and direct method is applicable on cyber warfare.  
The conclusions are that a DDOS-attack is used in a direct approach and a malware is used in 
an indirect approach.  
But there are exceptions in certain areas. Among other things is the digital manoeuvre 
capability reduced to carry out an indirect attack on a computer system, which goes against 
the philosophy of manoeuvre warfare.  
The most significant findings are consistent with the theory. It is possible to wear down 
opponents or strike at a weak side to gain victory with cyber warfare.  
 
 

 

 

 

Keywords: Cyber warfare, The Indirect approach, The Direct approach, Manoeuvre warfare.  
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1.     INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

I takt med att samhällets beroende av Internet ökar, ökar även dess sårbarhet mot IT-

angrepp. Olika nationer och stater är inte sämre än att de också inser potentialen med 

Internet, som har ökat markant sen början på 1990-talet.1 

USA inrättade den 23 juni 2009, en enhet som heter U.S Cyber Command.2 Dess uppgift är 

att understödja varje gren (Armén, Flygvapnet, Flottan och Marinen) med IT-krigsföring och 

kvalificerad IT-support . De lyder under STRATCOM3. USA har således valt att prioritera upp 

IT-supporten som finns i landet med tanken på framtidens hot. Sårbarheten i Sverige ökar 

för var dag i takt med beroende av Internet.4 Det blir enklare för den enskilda att 

åstadkomma förödande angrepp. Avancerade program konstruerade av experter läggs ut på 

Internet och används av s.k. ”Script Kiddies”5. En script Kiddie är en person som använder sig 

av färdiga program för att genomföra sina attacker och konstruerar inga program själv.  

I och med att allt fler samhällsviktiga funktioner styrs av datorer ökar också sårbarheten. Ett 

exempel på detta är IT-angreppet mot Irans kärnkraftverk. IT-angreppet gick via trojanen 

STUXNET och kunde ha fått förödande effekter på Irans infrastruktur och länder i omnejd.6 

STUXNETs uppgift var att ta kontrollen över de maskiner som styr reaktorerna i 

kärnkraftverket. Ett Iranskt kärnkraftverk som utsätts för en härdsmälta är även 

säkerhetspolitiskt laddat. Radioaktiviteten skulle sprida sig till bland annat Israel, Jordanien 

och Irak. En nation som redan är i krig mot ett annat land, skulle ha knappa resurser att 

hantera en härdsmälta. Därav har IT-krigsföringen bidragit till att den totala konflikten 

genom att bryta fokus från frontlinjen till hemmafronten och den pågående härdsmältan. 

                                                           
1 http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Internet/2006/Strategi-for-ett-sakrare-Internet-i-Sverige---PTS-

ER-200612/ 2011-04-05 13:10 Rapport om sveriges internetbehov och sårbarheter. 
2
 http://www.stratcom.mil/factsheets/Cyber_Command/ 2011-04-05 13:47 

3
 ibid 2011-04-05 13:47 Rapport om inrättandet av STRATCOM 

4 http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Internet/2006/Strategi-for-ett-sakrare-Internet-i-Sverige---PTS-

ER-200612/ 2011-04-05 13:10 
5
 http://www.urbandictionary.com/define.php?term=script%20kiddie 2011-04-05 12:54  

6 
http://www.securelist.com/en/analysis/204792161/Kaspersky_Security_Bulletin_Malware_Evolution_2010#13 
2011-04-04 18:40 Rapport om de olika malware som finns. 

http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Internet/2006/Strategi-for-ett-sakrare-Internet-i-Sverige---PTS-ER-200612/
http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Internet/2006/Strategi-for-ett-sakrare-Internet-i-Sverige---PTS-ER-200612/
http://www.stratcom.mil/factsheets/Cyber_Command/
http://www.stratcom.mil/factsheets/Cyber_Command/
http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Internet/2006/Strategi-for-ett-sakrare-Internet-i-Sverige---PTS-ER-200612/
http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Internet/2006/Strategi-for-ett-sakrare-Internet-i-Sverige---PTS-ER-200612/
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=script%20kiddie
http://www.securelist.com/en/analysis/204792161/Kaspersky_Security_Bulletin_Malware_Evolution_2010#13
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Att välja slaget på motståndarens hemmafront via anfall mot infrastrukturen är en erkänd 

taktik inom dagens krigsföring7. Aktören undviker motståndarens starkare trupper och väljer 

hellre att slå mot dess svaga sida för att påverka dem.  

”Att utkämpa ett hundra strider och vinna ett hundra segrar är inte det finaste av fina. En 

strategi som ger seger utan strid är överlägsen detta”8.  

Inom manöverkrigsföringen9 finns det olika aspekter att ta hänsyn till när det skall 

genomföras ett angrepp mot motståndaren. Det gäller att identifiera de tyngdpunkter som 

motståndaren innehar samt bestämma vilken metod du vill använda dig av för att slå mot 

denna punkt10. Med dagens nya digitala hot har slagfältet spridit sig till en ny arena. Den 

digitala arenan.  

Hela den indirekta metoden bygger sin grund på en motståndare som inte har samma 

resurser eller möjlighet att möta sin motståndare på slagfältet11.  

1.2 Problemformulering 

Problemet med att idag grunda delar av sin militära doktrin på en teori som utvecklades 

under mitten av 1900-talet är att den skall gälla i alla upptänkliga situationer på slagfältet 

även idag. Tanken med teorin om det indirekta och direkta anfallet, är att slå mot svaga 

respektive starka punkter för att vinna en strid. 12  Finns det risk för att denna metodik inte 

går att använda i den moderna formen av krigsföring som har blivit alltmer aktuell i dagens 

IT-samhälle? Är den svenska militärstrategiska doktrinen användbar även vad gäller IT-

krigsföring? 

                                                           
7
 André Beaufre Modern strategi för fred och krig. (Stockholm Prisma 1963  ), s. 102 

8
 Sun Zi. Sun Zis krigskonst, översättning Ooi Kee Beng och Bengt Pettersson. Stockholm, Försvarshögskolan 

1997), s. 25. 
9
 William S. Lind Handbok i manöverkrigsföring: Förkortad och kommenterad upplaga 

Stockholm Försvarshögskolan  2006, s. 18-20 
10

 Försvarsmakten Militärstrategisk Doktrin. (Stockholm 2002.), s. 82 
11

 ibid, s. 102 
12

 Basil Henry Liddell Hart, Strategy. (London, Faber & Faber 1967), s.324-325 
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1.3 Syfte och Frågeställning 

Syftet med att genomföra denna undersökning är att öka förståelsen för den påverkan som 

IT-krigsföring har på den svenska militärstrategiska doktrinen. Arbetet skall mynna ut i ett 

resultat som kan ge svar på följande frågeställningar: 

1. Hur kan den indirekta metoden appliceras på nutidens IT-angrepp? 

2. Hur kan den direkta metoden appliceras på nutidens IT-angrepp? 

 

1.4 Metod 

1.4.1 Vetenskaplig design 

I denna undersökning är det en teori som skall prövas för att konstatera om den kan 

användas inom IT-krigsföring. Därför kommer en teoriprövande design att användas.13  

I undersökningen har författaren valt att använda sig av teorin om det indirekta och direkta 

anfallet från B H Liddell Hart. Eftersom Liddell Harts teori är en metodik för anfall, tänker 

författaren ta denna teori och pröva om den är applicerbar på valda IT-angrepp. En 

teoriprövande undersökning syftar till att ge ett generaliserande svar som även gäller på 

analysenheter som inte ingår i undersökningen.14 

Båda det indirekta och direkta anfallet har ett visst antal variabler som har identifierats. 

Variablerna är unika för respektive angreppsmetod, något som kännetecknar att just det 

indirekta eller direkta angreppet har använts. Dessa variabler kommer sedan att appliceras 

på tre olika fall där IT-attacker har använts för att åstadkomma skada. Genom att göra på 

detta sätt behöver inte författaren använda sig av några fiktiva scenarion utan använder sig 

istället av faktiska IT-attacker som skett runt om i världen. Detta gör det lättare för läsaren 

att härleda attacken till en verklig händelse. De olika IT-angreppen kommer tillika att bli 

undersökningens analysenheter (fall och analysenhet skall ses som synonymer till varandra).  

 

                                                           
13

 Peter Esaiasson Metodpraktikan, 3:e upplagan (Stockholm Norstedt Juridik AB. 2010), s.100 
14

 Esaiassons, s.42 
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Antal analysenheter i undersökningen är avgörande för vilken analysmetod författaren skall 

använda sig av. 15 I undersökningen kommer en fåfallsstudie att användas och valet av 

analysenheter kommer att ske utefter de forskningsstrategiska principerna 16.  Detta innebär 

att författaren gör en djupare analys av fallen för att få så mycket information som möjligt. 

På detta sätt kan författaren identifiera analysenheternas gemensamma grund. När 

författaren har hittat dessa indikatorer för de valda analysenheterna, kan undersökningen 

påbörjas.  

Undersökningen kommer alltså att utgå från teorin och inte analysenheterna. Här kan 

författaren inte använda sig av en teorikonsumerande design där det är fallstudierna som 

står i centrum för undersökningen och inte teorin. En bättre design för undersökningen är 

att använda sig av flera analysenheter, men med hänsyn till att många IT-angrepp är hemlig-

stämplade av den angripna nationen/företaget kommer denna information att vara 

svåråtkomlig. I regel är en teoriprövande undersökning mer vetenskapligt grundad om 

antalet analysenheter maximeras17. Eftersom undersökningen skall pröva en teori, ökar 

trovärdigheten om det är många analysenheter med i studien. Teoriprövande 

undersökningar syftar till att ge generaliserande svar. Ju fler analysenheter som används, 

desto mer generaliserande blir svaret.  

En fåfallsstudie lämpar sig bättre då författaren har haft svårigheter att finna tillräcklig 

information om IT-angrepp runt om i världen. Det finns enbart ett fåtal angrepp som 

genomgått en offentlig utredning, som författaren har haft tillgång till. 

Bristerna med detta är uppenbara. Det finns ingen analysenhet som är den andra lik. Oftast 

liknar de varandra på en punkt men är olika på en annan, vilket är en brist i detta arbete. 

För att öka förståelsen för de olika begrepp som används i texten kommer författaren att ha 

en del deskriptiva avsnitt, där manöverkrigsföringsteorier och krigsföringsnivåer förklaras.  

                                                           
15

 Esaiasson s. 53 
16

 Ibid s. 53 
17

 ibid, s.112 
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Urval 

Att välja analysenheterna slumpmässigt i en fåfallsstudie är en mindre lämpligt, då 

slumpvalen bygger på principen att urvalet är relativt stort.18 Författaren gör ett strategiskt 

val av fall. Genom en kvalitativ textanalys söker författaren en gemensam nämnare. Detta 

förutsätter dock att en definition av IT-angrepp är gjord, så att analysenheterna väljs på 

samma grund.  

I undersökningen innebär detta att författaren undersöker tre stycken IT-angrepp där syftet 

har varit att skada det system som angripits. Ett IT-angrepp kan ha andra syften än att skada 

ett system. Det kan t.ex. vara att införskaffa information. 

 IT-angreppen har även valts utifrån medias belysning. Det vill säga, de IT-angrepp som 

författaren upplever ha haft mest tid i ”TV-rutan”. Detta för att göra det så enkelt som 

möjligt för läsaren att applicera och söka information om de tre IT-angreppen. Samt 

författaren anser att det är enklare att finna information om de olika IT-angreppen om 

media och nyhetstidningar redan har granskat dem. Informationen blir ej hemlig, dock måste 

källornas oberoende ständigt beaktas eftersom vinstintresse hos media kan styra 

nyhetsflödet. Ett IT-angrepp som har fått stort medieintresse har ofta lockat statliga 

säkerhetstjänster att kommentera denna händelse. Detta gör det enklare för författaren att 

finna information även från dessa myndigheter, gällande IT-angreppet.  

De valda analysenheterna är Stuxnet-angreppet mot Irans kärnkraftverk, 

överbelastningsattacken mot Estlands banker och myndigheter samt Conficker-angreppet 

mot franska marinen. Alla dessa angrepp var av den arten att de kunde ha påverkat eller 

påverkade nationen väldigt negativt. Ett havererat kärnkraftverk i Iran kunde ha gett landet 

försämrad elproduktion, försämrat anseende samt risk för att radioaktivt material skulle 

läcka ut.  Befolkningen i Iran skulle bli drabbade på många sätt. 

Överbelastningsattacken mot de estniska bankerna och myndigheterna slog ut 

servicetjänsten via internet. Bankernas internetservice låg helt nere för kunderna, vilket 

resulterade i att ingen kunde göra sina bankärenden på distans utan det krävdes 

direktkontakt med banken. De estniska myndigheternas hemsidor låg nere, vilket 

                                                           
18

 Esaiasson, s 113 
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resulterade i att informationskanalerna till befolkningen uteblev. Ingenting fungerade i 

landet avseende bankväsende och myndighetsutövning via internet. I och med samhällets 

beroende av Internet, var detta en katastrof för Estland som nation och dess befolkning. 19 

IT-angreppet på den franska marinen fick en sådan påverkan att stridsflygplanen inte kunde 

lyfta. Färdplanen till respektive flygplan gick inte att ladda ner. Masken Conficker som 

angrep, överbelastade nätverket vilket gjorde att ingen datatrafik kunde skickas. Trots 

rekommendationer från Microsoft, så uppdaterades inte de delar av systemet som hade 

brister, vilket senare utnyttjades av masken Conficker. 

1.4.2 Teknik  

I undersökningen har en kvalitativ textanalys använts för att analysera Liddell Harts teori och 

ta fram variabler ur denna. Frågor som t.ex. vilka är de egentliga argumenten och vad vilar 

slutsatserna på i denna teori, skall kunna besvaras med denna analys. 20 

Texterna läses snabbt och överskådligt men även långsamt och analyserande. Detta för att 

införskaffa en helhetsbild av teorin. Författaren försöker därefter klassificera innehållet 

utifrån teorin och placera detta under olika variabler. Författaren söker alltså aktivt efter 

någonting som är unikt inom respektive metod och sätter namn på de olika indikatorerna. 

Undersökningen genomför även en analys av IT-angreppen för att identifiera 

tillvägagångssättet. Detta måste genomföras så att författaren kan applicera sina variabler 

och dra korrekta slutsatser om angreppet. 

Författaren kan inte använda sig av en kvantitativ innehållsanalys då mätvärdena i texterna 

måste vara tydligare21. Analysenheterna skall vara likvärdiga, och därmed jämförbara. Här 

baseras den kvantitativa analysen på numeriska värden.  

I denna undersökning finns det inga tydliga numeriska värden. Därför kan inte en kvantitativ 

analys användas. Värdena är någonting som författaren själv måste ta fram, analysera och 

dra slutsatser ifrån. 

För att på ett enkelt sätt påvisa variablernas inverkan på analysenheterna kommer 

                                                           
19

 http://www.dn.se/nyheter/varlden/massiva-natattacker-mot-estland 2011-05-05 11:43 
20 Esaiasson, s.237-238 
21

 ibid, s.223 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/massiva-natattacker-mot-estland
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författaren att använda sig av en datamatris. En datamatris är en tabell där författaren kan 

göra förenklingar av verkligheten genom användandet av variabler. En datamatris är en 

tvådimensionell tabell. Varje variabel skall minst kunna anta två värden för att kunna ge ett 

trovärdigt resultat. 22 

1.4.3 Insamling av data 

För att kunna använda indirekt och direkt metod som teori har studier av vetenskapliga och 

doktrinära texter, genomförts. De vetenskapliga texterna som har använts är bla. André 

Beaufre Moderns Strategi i fred och krig, Basil H Liddell Hart Strategy och Strategy: The 

Indirect approach samt John Boyds teorier om manöverkrigsföring förtydligat av William S 

Lind i Handbok i manöverkrigsföring.  

Liddell Harts teori The indirect approach kommer att vara den teori som undersökningen 

huvudsakligen grundar sig på. Det är härifrån som variablerna kommer att hämtas. Att 

enbart använda sig av den svenska militärstrategiska doktrinen skulle resultera i att 

författaren använder sig av tolkningar av teorin, detta försämrar validiteten. Därför kommer 

författaren att utgå från Liddell Harts teori The Indirect Approach ur boken Strategy. 

Den doktrinära litteraturen som använts består av den militärstrategiska doktrinen från den 

svenska Försvarsmakten samt Försvarsmaktens Grundsyn Informationsoperationer. 

Liddell Harts Strategy är hämtade från Anna Lindhs bibliotek i Stockholm.  

Genom att läsa den svenska militärstrategiska doktrinen, som är kurslitteratur från 

Officersprogrammet på Militärhögskolan Karlberg, har författaren fått litteraturhänvisningar 

till vidare information. Nackdelen med detta är att hänvisad litteraturen givetvis stödjer 

doktrinen. För att finna en motpol har författaren använts sig av André Beaufres skrifter 

angående den indirekta strategin. Dessa skrifter finns i boken Modern Strategi, för fred och 

krig.   

IT-krigsföringen kommer att granskas ur ett taktiskt perspektiv. Författaren kommer att 

analysera hur själva angreppet gick till och försöka dra slutsatser. Sett ur ett deskriptivt 

perspektiv kommer Informationskrig i cyberrymden av Roland Heickerö från svenska 

                                                           
22 Esaiasson, s. 48 
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Totalförsvarets forsknings Institut användas samt Pär Ströms bok Övervakad, i vilken han 

berättar om hur övervakat samhället är samt hur sårbara vi är i och med vårt Internetbehov.  

Hot och Svek, människor och datorer är studentlitteratur som författaren har erhållit från 

tidigare kurser inom IT-säkerhet. Denna bok förklarar på ett enkelt sätt de olika attacker som 

enskilda och företag kan bli utsatta för. 

För att ta fram de olika analysenheterna kommer nyhetsmedia från Dagens Nyheter, som 

kallar sig ”oberoende liberal”23, att användas. Kommunikationsmyndigheten Post och 

Telestyrelsen som ansvarar för den elektroniska kommunikationen i Sverige24, kommer att 

användas som referens till olika nyheter om IT-angrepp mot Sverige samt andra länder. 

Denna myndighet kan även användas till att stödja begreppsapparaten i undersökningen. 

Författaren kommer även använda sig av www.cert.se. Denna enhet står för Sveriges 

dataincidenthantering och klassas som konkurrensneutral. Adressen till CERTs hemsida 

erhöll författaren från rekommendationer av Post och Telestyrelsens personal. 

Hämtat från CERTs hemsida:  

”CERT-SE är Sveriges nationella Computer Emergency Response Team med uppgift att stödja 

samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. Verksamheten bedrivs vid 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

  Till uppgifterna hör bland annat att: 

 Agera skyndsamt vid inträffade IT-incidenter genom att sprida information samt vid 

behov arbeta med samordning av åtgärder och medverka i arbete som krävs för att 

avhjälpa eller lindra effekter av det inträffade. 

 Samverka med myndigheter med särskilda uppgifter inom 

informationssäkerhetsområdet. 

                                                           
23

 http://regeringen.se/content/1/c6/07/68/95/14491659.pdf 2011-05-02 20:20 
Diplomatprov där Regeringen har lämnat ut svar på frågor angående olika tidningars politiska inriktningar.  
24

 http://www.pts.se/sv/OmPTS/ 2011-05-02 20:24 Information om PTS 

http://www.cert.se/
http://regeringen.se/content/1/c6/07/68/95/14491659.pdf%202011-05-02%2020:20
http://www.pts.se/sv/OmPTS/
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 Vara Sveriges kontaktpunkt gentemot motsvarande funktioner i andra länder samt 

utveckla samarbetet och informationsutbytet med dessa.” 25 

Författaren kommer även att använda sig av Spionärenden 2008 – en sammanställning av 

öppna källor från Säkerhetspolisen, för att införskaffa en överblick av det gånga årets IT-

incidenter. 

Avslutningsvis kommer författaren att använda sig av privata säkerhetsföretag. I denna 

undersökning kommer Symantec samt Kapersky användas, då dessa har lämnat rapporter 

om de IT-angrepp som författaren har valt. Genom denna variation av källor kommer 

tillförlitligheten i undersökningen att öka. 

Valet av företag kommer från hemsidan www.idg.se. Denna hemsida gör en utvärdering av 

olika företags produkter i en av deras artiklar. Här behandlas bland annat företagen 

Kapsersky26 samt Symantec27. Valet av företag skedde slumpmässigt. Dock har dessa företag 

frekvent förekommit i nyhetsmedia som pålitliga företag med goda produkter. Nackdelen 

med detta är att deras slutsatser baseras på vad privata företag anser. Detta skapar en 

osäkerhet. Mer om denna osäkerhet under kapitel källor och källkritik. 

1.4.4 Validitet och reliabilitet  

Fördelarna med det vetenskapliga tillvägagångssättet är att en analysmetod erhålls som 

enkelt kan appliceras på olika IT-angrepp. Nackdelen är att analysenheterna är för få för att 

resultatet skall gälla generellt för IT-krig.  

Beroende på vilka IT-angrepp som används kan olika resultat träda fram. Detta är viktigt att 

ha i åtanke när slutsatser arbetas fram. Detta kan ifrågasätta författarens undersökning då 

det kan finnas misstanke om att denne själv har valt analysenheter som passar in i studien. 

För att kunna veta vad som är ett IT-angrepp kommer författaren att använda sig av en 

definition skriven av Roland Heickerö i en av Totalförsvarets forskningsinstituts 

försvarsanalyser, Informationskrig i cyberrymden.  

                                                           
25

 http://www.cert.se/om-cert-se 2011-05-03 11:44 
26

 http://www.kaspersky.com/se/ 2011-05-02 20:48 
27

 http://www.symantec.com/sv/se/index.jsp 2011-05-02 20:49 

http://www.idg.se/
http://www.cert.se/om-cert-se
http://www.kaspersky.com/se/
http://www.symantec.com/sv/se/index.jsp
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Utan en gemensam grund får undersökningen en försämrad trovärdighet då det skiljer för 

mycket mellan analysenheterna i fåfallsstudien.28  

För att granska de tre IT-angreppen kommer ett egentillverkat mätinstrument att användas. 

Detta instrument består av variabler som har tagits ur den vetenskapliga teorin framställd av 

Liddell Hart. Argumentationen och operationalisering för vald teori och variabler finns att få 

under kapitel 2.  

Mätinstrumentet kommer att bestå av en datamatris. Peter Esaiasson förklarar hur 

sambandet mellan analysenheter och variabler kan se ut: 

”Datamatrisen består av analysenheter(rader) och variabler(kolumner).  

Analysenheterna är de objekt som undersöks och variablerna visar hur egenskaperna 

hos dessa objekt varierar mellan de olika analysenheterna.” 29 

I författarens fall kommer ingen variation att undersökas utan enbart förekomsten av 

variablerna i respektive IT-angrepp. Det finns egentligen bara två sorters svar i författarens 

datamatris olika celler; ”JA” eller ”NEJ”. Författaren vill kontrollera förekomsten av 

variablerna inom varje analysenhet. Antingen förekommer variabeln i analysenheten eller 

inte. 

Genom att göra en analys av de tre IT-angreppen kommer författaren, med motivering, 

besluta om variablerna existerar i respektive IT-angrepp. Genom att använda två stycken 

variabelvärden erhåller författaren en förenklad bild av IT-angreppet. Dock kanske svaret 

kan uppfattas som tydligare än vad det egentligen är.  

Det har varit svårt att samla in data angående IT-angreppen eftersom mycket av den 

informationen är hemligstämplad. För att kunna öka reliabiliteten i undersökningen skulle 

fler analysenheter ha använts. På grund av den knapphändiga informationen som finns 

rörande de olika IT-angreppen blir detta en uppenbar brist i arbetet. Det skulle behövas mer 

information om tillvägagångssätt i IT-angrepp för att dra säkrare slutsatser. 

                                                           
28

 Esaiasson, s.113 
29

 ibid, s.52 
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Genom att använda sig av flera analysenheter tar undersökningen ett steg in i en statistisk 

undersökning30. För att använda en statistisk undersökning krävs slumpmässigt valda 

analysenheter. Fördelen med att använda sig av slumpvalda analysenheter i en 

undersökning, är att: Vi minimerar risken för att vi anpassar analysenheterna utefter vår 

hypotes/teori, blir mindre beroende av enstaka kännetecken/egenskaper hos 

analysenheterna, chansen ökar att vi får en variation som representerar de faktiska 

variabelvärdena, möjligheter till att få mer exakthet i teorin. 31 

I denna undersökning har författaren valt de IT-angrepp som har haft en större 

informationsmängd att tillgå. Därför kan undersökningen inte använda sig av slumpmässigt 

valda analysenheter då totala antalet är för få. 

 1.5 Avgränsningar 

Det geografiska rummet har ej någon begränsning då IT-angrepp inte styrs av geografin utan 

snarare kunskap. Internet är att betrakta som ett enda stort nätverk där aktörerna kan få 

direkt access till andra datorer placerade på andra sidan jorden. När en datoranvändare 

besöker en Internetadress, sker en nedladdning av hemsidan oavsett var personerna 

befinner sig.32 

Eftersom Internet inte är speciellt gammalt kommer författaren att fokusera på 2000-talet 

fram tills idag. Författaren kommer inte att granska passiva IT-angrepp som syftar till att 

bedriva underrättelsetjänst och införskaffa information s.k. dataintrång. Författaren kommer 

ej heller att behandla hemligt material, detta för att förenkla insamlingen av data. 

Undersökningen kommer ej heller att granska fysiska attacker för att slå ut IT-resurser. 

Motiveringen till varför just tre stycken IT-angrepp analyseras är att informationen om IT-

angrepp är bristfällig. Risken med att ha för få analysenheter är att trovärdigheten minskar 

ju färre analysenheter författaren har.  

För att skapa en gemensam grund för mätning, kommer enbart angreppen att granskas på 

den taktiska krigsföringsnivån. Detta på grund av att angriparen kan ha en direkt metod på 

                                                           
30

 Esaiasson, s. 53 
31

 ibid, s. 53 
32

 Andres S. Tanenbaum Computer Network Fourth Edition (Pearson Education New Jersey 2003), s.58 
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den taktiska nivån men en indirekt metod på den strategiska nivån33. Detta gör det svårt att 

mäta, om författaren inte har avgränsat sig till att enbart mäta angreppet på en viss nivå. 

Dock kommer författaren att diskutera angreppet även ur ett strategiskt perspektiv under 

diskussionskapitlet. 

1.6 Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom området har berörts av Major Håkan Engström ur den svenska 

Försvarsmakten. Engström skrev en uppsats om de två begreppen offensiv och defensiv 

krigsföring.34 Där analyserar Engström hur olika variabler, tagna från begreppen offensiv och 

defensiv krigsföring var applicerbara på den fjärde arenan, informationsarenan. 

Försvarsmakten har även publicerat verk avseende Informationsoperationer; 

Försvarsmaktens grundsyn informationsoperationer. 

I handboken Grundsyn informationsoperationer skrivs ”Med informationsoperationer är det 

möjligt att verka mot samtliga steg av beslutscykeln genom insatser på 

informationsarenan”35. Med detta stycke förklaras att informationsoperationer är 

applicerbara på manövertänkandet. Den indirekta och direkta metodiken sorterar under 

manövertänkandet36. Detta är en generalisering, boken tar inte upp möjligheterna att 

använda sig av renodlad IT-krigsföring inom den indirekta och direkta metoden.  

I Grundsynen Informationsoperationer kallas IT-krigsföringen för CNO37, vilket är 

benämningen för data och nätverksoperationer38. 

Författaren kommer att fördjupa sig ytterligare inom det offensiva begreppet och gå ner till 

olika anfallsmetoder, indirekta och direkta metoder.  

 

                                                           
33

 Beaufre, s. 103 
34

 Håkan Engström Offensiv och defensiv i tre olika arenor. Kan begreppen överföras till den fjärde. 
Försvarshögskolan 2009. 
35

 Försvarsmakten. Grundsyn Informationsoperationer. Stockholm 2007, s. 24 
36

 Försvarsmakten Militärstrategisk Doktrin, s. 82 
37

 Computer Network Operations 
38

 Försvarsmakten. Grundsyn Informationsoperationer, s. 24 
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Roland Heickerö på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har skrivit en försvarsanalys 

angående Informationskrig i cyberrymden39.  I denna rapport förklaras de olika begreppen 

inom IT-krigsföring. Heickerö behandlar även aktörer och antagonister inom cyberrymden. 

Med hjälp av denna text avser författaren få stöd för de olika begrepp som används i 

undersökningen. 

1.7 Källor och källkritik 

Författarens källors oberoende är viktigt. I detta fall är André Beaufres och Liddell Harts 

teorier ibland sina motpoler angående krigsföringsmetoderna40.  Dock hämtar de mycket av 

varandra i sina reflektioner. Hela studien kommer att baseras på litteraturstudier. Här 

kommer Internet att vara en stor tillgång. Eftersom att IT-angrepp publiceras på 

årsrapporter samt i nyhetsartiklar måste författaren få tillgång till dessa för att kunna avgöra 

om variablerna stämmer in på dessa angrepp. Detta ställer krav på flera trovärdiga källor. 

Att värdera den information som samlats in från nyhetsmedier är en av de stora bristerna i 

denna undersökning, då tillförlitligheten kan ifrågasättas. För att säkerställa trovärdigheten 

kommer författaren använda sig av Sammanställning av spionärenden från den svenska 

Säkerhetspolisen41. Även de internationellt erkända IT-säkerhetsföretagen Symantecs och 

Kaperskys rapporter, kommer användas. Nackdelen med att använda sig av privata 

säkerhetsföretag är att deras trovärdighet kan ifrågasättas då deras vinstintresse kan styra 

deras resultat. 

Med hjälp av dessa källor avser författaren kunna stärka tillförlitligheten på analysen som 

genomförs på IT-angreppen. Variationen av referenser ökar trovärdigheten då flera 

oberoende källor har lämnat samma rapport. 

                                                           
39

 Roland Heickerö Informationskrig i cyberrymden. Underlagsrapport December 2006, FOI-Totalförsvarets 
forskningsinstitut. 
40

 Beaufre, s. 102 
41 
http://www.sakerhetspolisen.se/download/18.715ba1a911a4e51b3028000918/Spionarenden2008.pdf#search
='Cyberattack+Estland' 
Spionärenden 2008 – en sammanställning av öppna källor 



FÖRSVARSHÖGKSOLAN                                               2011-03-30                      

Oskar Westman   18 

OP 08-11 MHS Karlberg 

1.8 Disposition 

Uppsatsen är indelad i fem delar. Kapitel ett är inledningen. Här presenteras 

problemformulering, syfte med bakgrund, frågeställning och metod.  

 

Kapitel två är det kapitel där undersökningen kommer att gå in på mer teoretiska delar. Först 

beskriver författaren den valda teorin därefter analyseras den och slutligen bryts den ner i 

olika variabler.  

 

Kapitel tre kommer att gå igenom empirin i undersökningen. Här kommer undersökningen 

att berätta allmänt om verktygen vid IT-angrepp. Allt detta för att skapa en förståelse för 

den arena där IT-krigsföringen verkar. 

Kapitel fyra kommer att behandla analys och resultat för de variabler som har tagits fram. 

Här appliceras variablerna på de olika analysenheterna som har valts ut. Först kommer de 

olika IT-angreppen att beskrivas, därefter kommer den indirekta och direkta metodens olika 

variabler att appliceras på respektive fall. Slutligen kommer en datamatris att presenteras 

med en sammanställning av resultatet.  

I kapitel fem kommer resultatet att behandlas. Här för författaren en diskussion om för och 

nackdelar med det givna resultatet. Svar på frågeställningen kommer presenteras här samt 

eventuella brister i undersökning. 

1.9 Centrala begrepp 

Manöverkrigsföring 

Manöverkrigsföring syftar till att slå mot motståndarens beslutscirkel. Genom att vara 

snabbare i sina rörelser och beslut, utmanövrerar angriparen sin motståndare. Denne hinner 

inte med och således förlorar slaget. 42 

En aktörs vilja till att fortsätta striden beror på olika faktorer. Den kan vila på moraliska 

och/eller materiella. Genom att slå mot en av motståndarnas tyngdpunkter kan angriparen 

nå ett snabbt avgörande. Tyngdpunkten kan vara svår att slå mot då den försvaras väl. 

                                                           
42

 Lind, s. 17 
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Angriparen attackerar därför motståndarens svagheter för att minimera sina egna skador 

och snabbt komma till avgörande. 

Genom att kartlägga vart motståndaren är svag kan angriparen planera sitt anfall på ett 

sådant stridsekonomiskt sätt som möjligt och avgöra kriget till sin fördel. Dessa svagheter 

kallas kritiska sårbarheter43. Tyngdpunkten står på olika ”ben”. Varje ”ben” kan ha kritiska 

sårbarheter.  

De kritiska sårbarheterna är dynamiska och förändras med tiden. Under en viss period är 

eventuellt motståndaren ej medveten om de svagheter som har uppstått i dennes försvar. 

Således är det svårt att analysera fram några större antal kritiska sårbarheter, sträva därefter 

att enbart identifiera ett fåtal.44 

Krigsföringsnivåer 

Den svenska militärstrategiska doktrinen delar in de olika krigsföringsnivåerna i fyra olika 

delar; taktiskt, operativt, militärstrategiskt och politisk-strategisk nivå45. Krigsföringsnivåerna 

berättar om den militära verksamhet som genomförs. Nivåerna är hierarkiskt uppbyggda och 

beskrivs enklast genom sina metoder, medel och mål. Vilken nivå man för krig på avgörs av 

målet med den militära verksamheten som genomförs.  

Taktisk nivå 

På taktisk nivå genomförs enskilda slag. Detta är den grundläggande nivån för all krigsföring. 

Att man som befälhavare misslyckas på den taktiska nivån kan få katastrofala effekter uppåt 

i kedjan. Här diskuteras det stridstekniska angreppet. I denna undersökning är metoden på 

angreppet ett taktiskt perspektiv.  

Operativ nivå 

Operativ nivå behandlar samordningen mellan olika taktiska operationer. Genom att ha en 

väl genomtänkt operativ plan kommer du få svar på Hur du ska vinna slaget, men den ger 

inget svar på hur enheter skall segra i kriget.  

                                                           
43

 Jerker Widén & Jan Ångström Militärteorins grunder (Stockholm: Försvarshögskolan 2004), s. 96 
44

 Svenska Försvarsmakten Militärstrategisk doktrin, s. 69 
45

 ibid, s. 69 
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Militärstrategisk nivå 

Inom militärstrategin samordnas de nationella och internationella resurserna på ett eller 

flera områden där kriget äger rum. Militärstrategin skall ge svar på Hur kriget skall vinnas. 

Jämför det gärna med den operativa nivån(se ovan).  

Politisk-strategisk nivå 

På politisk-strategisk nivå hanteras diplomatin och den säkerhetspolitiska samordningen 

mellan länder och internationella allianser. 

 

2.  TEORETISKT RAMVERK 

2.1 Indirekt metod 

”All warfare is based on deception. Hence, when able to attack, we must seem unable; when 

using our forces, we must seem inactive; when we are near, we must make the enemy 

believe that we are away; when far away we must make him believe we are near. Hold out 

baits to entice the enemy. Feign disorder, and crush him 

In all fighting, the direct method may be used for joining battle, but the indirect methods will 

be needed in order to secure victory.” 

Sun Tzu, The art of War-500 B.C46 

Vid användandet av en indirekt metod undviker angriparen sin motståndares starka sida och 

systematiskt utnyttjar dennes svaga för att slå mot kritiska sårbarheter47.  Den indirekta 

metoden är en handlingsplan som avser militär seger med militära medel.   

”… not so much to seek battle as to seek a strategic situation 

so advantageous that if it does not in itself produce the decision, 

its continuation by a battle is sure to achieve this”48 

                                                           
46 Basil Henry Liddell Hart, Strategy,The Indirect Approach. (London, Faber & Faber 1967), s.11-12 
47

 Beaufre, s. 102 
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Detta skrev Sir Basil Henry Liddell Hart för att förklara den indirekta metodens mål och syfte. 

Sökandet efter så fördelaktiga styrkeförhållanden som möjligt, pågår hela tiden i striden.  

Det är den fundamentala delen inom den indirekta metoden. Genom manöverkrigsföring 

genomförs angrepp på motståndaren som inte alltid behöver vara materiella angrepp utan 

även psykologiska. Angreppet har en geografisk karaktär och är bundet till ett område49.  

Den aktör som använder sig av den indirekta metoden har ofta ett sämre resursläge och blir 

således tvungen till att använda sig av den indirekta metoden för att jämna ut 

styrkeförhållandena.50  

Liddell Hart använder sig av två dimensioner, en psykologisk sfär och en fysisk sfär.  

I den fysiska sfären ska aktören sträva mot att nyttja the line of least resistance51.  

I den psykologiska delen ska angriparen sträva efter att nyttja the line of least expectation.52 

I den fysiska delen används den faktiska rörelsen i syfte att genomföra en överraskning i den 

psykologiska delen. Denna överraskning ger i sin tur ökad kraft åt rörligheten. Genom att slå 

samman dessa två dimensioner skapar aktören möjligheter för att uppnå störst verkan i 

anfallet enligt Liddell Hart. 

För att åstadkomma en överraskning i den psykiska delen krävs det att man utför snabba 

manövrar i syfte att förvirra fienden. När motståndaren blir omedveten om aktörens nästa 

drag har denne uppnått överraskning. Liddell Hart benämner detta distraction och 

dislocation. För att nå störst effekt krävs alltså dislocation och distraction53 i båda sfärerna 

enligt Liddell Hart. Syftet med den indirekta metoden är att skapa en förändring i den givna 

situationen, en förändring som är till aktörens fördel.54  

Att vilseleda sin motståndare genom manövrar och neka denne information om uppsatta 

mål resulterar i att motståndaren lever i okunskap om angriparens egentliga avsikt. Detta 

försvårar för motståndaren att besluta om var motåtgärderna skall sättas in i tid och rum. 

                                                                                                                                                                                     
48

 Basil Henry Liddell Hart, Strategy. (London, Faber & Faber 1967), s.325  
49 Beaufre, s. 103 
50

 ibid, s. 102 
51 Liddel Hart Strategy, s.327 
52

 ibid, s.327 
53

 ibid, s.326 
54

 Rekkedal, Nils Marius. Modern krigskonst (Stockholm: Försvarshögskolan, 2002),s. 314 
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Liddell Harts indirect approach är en av de grundstenar som manövertänkandet vilar på idag 

men det finns även kritiker mot metoden.55 

 

Kritiken som har presenterats mot den Indirekta metoden är att den är bunden till sitt 

geografiska avsnitt. Militärteoretikern André Beaufre kritiserar Liddell Harts teori, han menar 

att krig går att vinna med andra medel än militära. Han talar om den Indirekta Strategin56. 

Ett exempel på detta är införskaffandet av kärnvapen. Utan att behöva använda dessa så har 

krig undvikits menar André Beaufre. Han placerar den indirekta metoden inom den direkta 

strategin. Det fysiska angreppet kommer alltid att vara en direkt åtgärd medan 

införskaffandet av andra medel än militära kan ge seger utan strid. Genom användandet av 

den indirekta strategin minskar handlingsfriheten för motståndaren. Högst upp på listan är 

kärnvapen. Denna åtgärd begränsar motståndarens handlingsalternativ pga. rädslan för 

repressalier från ägaren av kärnvapenspetsarna. Det kan även röra sig om användningen av 

ekonomiska medel och handelsvaror för att på detta sätt påverka sin motståndare. 

André Beaufre skriver på följande sätt om den indirekta strategin: 

”Konsten att bäst kunna utnyttja den begränsande marginalen 

för handlingsfrihet, som ligger utom räckhåll för kärnvapens avskräckningseffekt, 

och att inom dessa marginaler hemföra viktiga avgörande framgångar, 

trots den ibland påtagliga begränsningen ifråga om de militära maktmedel,  

som därvid kan användas.” 57 

 

Det finns även andra teoretiker som har kritiserat den indirekta teorin. Bland annat Shelford 

Bidwell, som hävdar i sin bok Modern Warfare, att den indirekta metoden inte varit 

avgörande eller en framgångsfaktor i något av de slag som skett under 1900-talet.58 
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2.2 Direkt metod 

Den direkta metoden är den indirekta metodens motsats. Här undviker aktörerna inte 

varandras starkare sidor utan försöker nå ett snabbt avgörande genom en styrkemätning. 

Här angriper en av aktörerna punkter hos motparten som inte anses vara kritiska 

sårbarheter men som ändå kan leda till seger. Med detta menas att angreppspunkten inte 

anses som en svaghet, snarare räknar motståndaren med att angriper kommer anfall och 

således förbereder sig för försvar. Ofta så sker det en kombination av den indirekta och 

direkta metoden för att erhålla den önskade effekten. Om de båda aktörerna använder sig 

av den direkta metoden så är risken överhängande stor att den fortsatta striden blir en form 

av ett utnötningskrig, likt skyttegravskrig, som under det första världskriget.59 

2.3 Analys av Indirekt och Direkt metod 

Undersökningen har hittills enbart behandlat teorierna. I analysen kommer författaren att 

plocka ut de variabler som är unika för den enskilda metoden. På detta sätt läggs en grund 

för minsta gemensamma nämnare när författaren analyserar de olika IT-angreppen. När 

variablerna är fastslagna kommer de att appliceras på olika utvalda IT-angrepp. Variablerna 

ses som indikatorer i analysen.  

 

2.3.3 Operationalisering och beskrivning av variabler 

Indirekt metod 

Line of least resistance-  När en aktör använder sig av den indirekta metoden nyttjar denne 

sig av de sårbarheter och svagheter som har identifierats. Detta för att slå motståndaren ur 

balans och gå segrande ur striden. Det är en vital del i den indirekta metoden60. Liddell Hart 

berättar om The Line of least resistance som den linje som erbjuder minst motstånd I 

anfallet.61 Därför anser författaren att detta är en variabel att ta med I mätningen. Genom 

att granska de valda IT-angreppens mål, kommer författaren att kunna dra slutsatser ifall en 
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svaghet utnyttjades. Kontentan av slutsatserna kommer att besvaras med ett ”JA” – det 

användes en svaghet eller ”NEJ”- ingen svaghet användes i anfallet.  

En IT-attack som angriper ett kärnkraftverk via en känd bakdörr i det installerade system är 

ett exempel på att utnyttja en svaghet. 62 

Line of least expectation- För att kunna nyttja sig av den indirekta metoden i ett angrepp 

krävs oftast handlingsalternativ. Motståndaren skall vara oförberedd och inte känna till 

aktörens nästa drag. Line of least expectation går hand-i-hand med Line of least resistance. 

En motståndare som är medveten om Line of least resistance kan omöjligt bli utsatta för ett 

angrepp på Line of least expectation.63 Liddell Hart menar på att denna linje hantera den 

psykologiska överraskningen av ett anfall. Författaren anser att denna variabel måste vara 

med i mätningen på grund av att den indirekta metoden bygger på två sfärer; den fysiska 

och den psykiska64. 

Ett IT-angrepp mot samhällsviktiga system under en pågående konflikt kommer att dra 

resurser från den stridande nationens frontlinjer. Det kommer även att skapa en instabilitet i 

landet så den civila befolkningen blir drabbad. Detta behöver inte betyda att systemen är 

obevakade men den drabbade nationen har kanske inte räknat med de psykologiska och 

fysiska konsekvenserna av angreppet. Genom att angripa ett systems svagheter utan att 

underhållspersonalen är medveten om detta krävs överraskning. Om svagheterna är kända 

men risken för ett angrepp är låg, så kommer personalen inte att vara förberedd ifall 

systemet blir angripet. Den angripne har en stark tro på att dess IT-system är säkert och väl 

skyddat.65 Genom att använda sig av Line of least expectation angriper aktören ett område 

som motståndaren inte hade trott var möjligt. 

God manöverförmåga(förmåga att förflytta sig) - För att använda sig av den Indirekta 

metoden krävs en högre grad av rörlighet och manöverutrymme, mer än vad den Direkta 

metoden kan erbjuda. Eftersom att manöverkrigsföring bygger på användandet av den 

indirekta metoden, faller det naturligt att manöverförmåga är en faktor att beakta.  
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Att angripa en motståndares sida kan tyckas vara en taktisk indirekt metod, men den 

kommer att upphöra så fort motståndaren möter sin front mot angriparens66. Om 

angriparen parerar attacken så har den indirekta metoden upphävts. 

Genom att ta bort de digitala spåren efter sig i ett angrepp eller vilseleda sin motståndare 

genom användandet av olika IP-adresser, har angriparen använt sig av manöverutrymme. 

Det finns ingen möjlighet för motståndaren att parera den attack som genomförts. Genom 

att använda sig av DDOS-attack kommer det bli svårt att angripa källan till anfallet då det är 

flera tusentals datorer som samtidigt gör angreppet från flera olika platser runt om i världen. 

IT-angrepp handlar mycket om manöverförmågan och flexibel i ”cyberrymden”.  

Genom användandet av dataprogram som är specialiserade för ett specifikt operativsystem 

reduceras manöverförmågan på den taktiska nivån. En s.k. trojan som är specialiserad för PC 

datorer kommer inte att fungera på Macintosh olika hårdvaror. Trojanen är programmerad 

att fungera på PC och inte Macintosh. Om företag är duktiga med att uppdatera sina system 

kommer det att bli svårt att angripa dem digitalt. Som organisation begränsar de sin 

motståndares manöverutrymme genom att uppdatera dina system så att de klarar av dagens 

IT-hot.  

Direkt metod 

Angriper tyngdpunkt utan kritisk sårbarhet- Vid denna variabel bryr sig inte angriparen om 

att söka upp motståndarens kritiska sårbarheter. Denne fokuserar enbart på att angripa 

motpartens tyngdpunkt direkt. Detta är den vitala skillnaden mellan den direkta och 

indirekta metoden. Angriparen ”nöter” ner sin motståndare, vilket kräver en del resurser. 

Författaren anser att denna variabel måste vara med i mätningen eftersom den är 

motsatsen till Line of least resistance. 

För att mäta detta kommer författaren göra ett antagande. Att angripa ett system som är 

specialiserat för att möta en attack är att klassificeras som direkt metod. Den teoretiska 

definitionen av den direkta metoden var att angriparens huvudstyrka möter motståndarens 

huvudstyrka för en kraftmätning. När en hemsida blir överbelastad av för många besökare 
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kollapsar den och blir obrukbar. Angriparen väljer att ”nöta” ner systemet tills det 

kollapsar.67 

Begränsad handlingsfrihet- Denna variabel talar om huruvida handlingsmöjligheterna i 

anfallet har varit stora. En operation som går ut på att aktören anfaller frontalt på grund av 

brist på alternativ och manöverutrymme, är en direkt metod. Liddell Hart talar om 

koncentrationen av trupper som begränsar handlingsmöjligheterna.68 Ett anfall som 

koncentrera all sin styrka på ett område, begränsar sig själv. Handlingsmöjligheterna blir 

reducerande. 

I detta fall har IT-angreppet blivit så begränsat att det inte går att finna några svagheter och 

således leder det till att aktören kommer att angripa den del av systemet som ger en 

öppning in, trots att den vägen är att anses som dålig och/eller svåråtkomlig. 

2.3.4 Variabler 

Matris 1.    De indirekta och direkta metodernas variabler 

Indirekt metod Direkt metod 

-Line of least resistance  

-Line of least expactation 

-God manöverförmåga 

-Angriper tyngdpunkt utan kritisk sårbarhet 

-Begränsad handlingsfrihet 

Denna matris är resultatet av den kvalitativa textanalys som författaren har gjort.  

De ovanstående variablerna är de som kommer att användas i mätningen och studien av 

analysenheterna. Variablerna är, enligt författarens analys, unika för sin respektive 

angreppsmetod. På detta sätt har författaren bestämt vad som ska mätas. Varje variabel 

kommer att erhålla ett värde utefter den analys som författaren gör på analysenheterna. 

Genom att granska analysenheterna med hjälp av variablerna kommer författaren att kunna 

besvara deras förekomst inom respektive analysenhet. 
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3.     EMPERI 

3.1 Bakgrund 

Internet tog sin början 1990-talet, innan dess var det mer känt som ett amerikanskt 

försvarsprojekt ARPNET (Advanced Research Projects Agency Network) och inom 

universitetsvärlden som SUNET (Swedish University Computer Network). 69 

Idag är en majoritet av det svenska folket uppkopplade på Internet och andra nätverk, via sin 

mobiltelefon eller dator. Trots att Internet inte är mer än 15 år gammalt så har få svenskar 

någon djupare erfarenhet av hanteringen av Internet70. Gränserna mellan den tekniska 

utrustningen i samhället och Internet blir mer och mer diffusa. Allt fler datorer och maskiner 

är uppkopplade på Internet för att öka effekten av produktion. 

Historien om datavirus och trojaner sträcker sig längre tillbaka än Internets födelse. Det 

första viruset fanns redan 1981 och spreds via Apple II datorernas floppydisk. Det kallades 

Elk Cloner71 och visade ett rim på datorns skärm. Rimmet förklarade alla åtgärder som 

kommer att ske på datorn när viruset är klart.  

Ett IT-angrepp (en infologisk attack) kan omfatta allt från övervakning av aktörers datatrafik 

till förstörning av system men olika grader av konsekvenser. En attack kan delas in i två 

delar72, Aktivt eller passivt. En aktiv attack innebär att datafiler och information ändras 

medan en passiv attack menas på att aktören agerar tredje part och avlyssnar trafik mellan 

två eller fler parter.  

Exempel på IT-angrepp kan vara följande: 

 Dataintrång i syfte att upprätta en förbindelse till ett system med olika delar. 

 Påverka stabiliteten i systemet genom att illasinnad programvara installeras på det 

angripna systemet. 
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 Utstörning av system. T.ex. trådlösa routrar. Konstruktion av felfunktioner, 

operatören ändrar på IP-adresser vilket resulterar i att data som skickas inte hittar 

rätt. 

 Överbelastnings attacker s.k. DOS-attacker Denial of Service 

 Fjärrstyrning av system via bakdörrar i system eller krypto forcering 

 Vilseledning, lurar motståndaren att acceptera den illsinnade programvaran 

 Manipulering av information 

 Avlyssning av trafik 

 Förstörning av system, via Elektromagnetiska pulsvapen. 

Punkterna ovan är hämtade från Roland Heickerös rapport.73 

3.2 Aktörernas medel och resurser. 

3.2.1 DDOS-attack 

Distribuerad överbelastnings attack (DDOS-attack)74, är en attack där motståndaren har tagit 

kontroll över flera datorer och genomför ex antal förfrågning till ett ensamt system. Då det 

angripna systemet inte klara av att hantera sådant stort antal datorer kommer systemet att 

crasha. T.ex. när för många människor vill besöka en hemsida samtidigt kan det resultera i 

att webbservern går ner då den inte klarar av att besvara alla förfrågningar från datorerna, 

som besöker hemsidan. Aktören överbelastar systemet. Detta kan givetvis ske omedvetet 

också, då en hemsida, av en ren händelse, får för många besökare samtidigt. 

3.2.2 Malware 

Trojaner, virus och maskar samlas oftast in under ett gemensamt namn Malware75. Dessa 

program syftar till att angripa system som de är specialiserade för. En trojan är ett program 

som ser vänligt ut. Personen som får det på sin dator märker det inte först eftersom att 
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han/hon tror att det är ett nyttoprogram. Men så fort programmet startas så påbörjas 

hemskheterna som trojanen är programmerad att utföra, den utnyttjar svagheter i systemet. 

Maskar och virus är självreproducerande datakod. Maskar förökar sig via nätverk och 

belastar systemets kanaler till andra enheter. På detta sätt kan hela företagsnätverk ligga 

nere pga. att nätverket är drabbats av en mask. Ett virus förökar sig via program. Den måste 

få fäste i ett av de program som finns i systemet. Ett virus kräver i regel att användaren 

medverkar för att spridningen skall ske. Medan en mask kan sprida sig utan att den utsatte 

gör något särskilt.76 

4.  ANALYS OCH RESULTAT AV FALLSTUDIERNA 

4.1 Inledning 

Under detta kapitel granskas de valda analysenheterna. Variablerna från respektive metod 

appliceras på analysenheterna. Analysenheterna kommer att beskrivas. Resultatet kommer 

att redovisas i datamatrisen.  

4.2 IT-angrepp 

4.2.1 Kärnkraftverket i Iran 

Sommaren 2010 drabbades det Iranska kärnkraftverket Bushehr av trojanen Stuxnet. Den 

spreds via USB-lagringsutrymme samt via lokala nätverk. Trojanen var programmerad att 

sprida sig när den kom i kontakt med lokala nätverk för att säkerställa att den förr eller 

senare skulle komma i kontakt med slutmålet. Slutmålet för trojanen var SCADA-systemen 

som är utvecklade av Siemens77. SCADA-systemet är hård- och mjukvara som kontrollerar 

centrifugerna för urananrikning. Trojanen utnyttjar svagheter i winCC siemens system men 

även generella svagheter i Windows olika komponenter.  

Trojanen är uppdelad i två delar. En del som manipulerar systemet och ändrar på de värden 

som styr industriprocessen. Den andra delen skickar falska data till operatörerna och 
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vilseleder dem till att tro att allt är normalt. En femtedel av datorerna för centrifugering 

beräknas ha stängts ner.78 

Line of least resistance 

Genom att använda sig av en trojan i angreppet på kärnkraftverket har angriparen använt sig 

av svagheter i systemet för att åstadkomma skada. Här används ingen forcering eller dylikt. 

Genom efterforskning har den/de som konstruerade trojanen identifierat vilka system som 

använts samt vilka svagheter det har. Genom att använda sig av s.k. windows-zero exploits79 

har aktören lyckats få tillgång till vitala systemfiler för kärnkraftverket och därefter 

manipulerat dem med hjälp av trojanen. Den indirekta metoden syftar till att utnyttja 

svagheter hos motståndaren för att förändra styrkeförhållandena. Med detta angrepp anser 

författaren att variabelvärdet ska vara ett ”JA”.80 

Line of least expectation 

När trojanen angrep kärnkraftverkets kontrollsystem gjorde den det på ett sätt som tyder på 

att det skyddande systemet inte kände till de svagheter som fanns. Om personalen på plats 

hade varit medveten om riskerna men inte ansett att en motståndare skulle vara kapabel att 

genomföra ett sådant angrepp så är variabelvärdet uppfyllt också där. Oavsett vilket, var 

personalen inte förberedd på det angrepp som skedde. Istället för agera blev personalen 

tvungen att reagera på den aktion som genomfördes och påbörja reparation.81 

God manöverförmåga 

Författaren har svårt att se någon koppling mellan operationaliseringsindikatorn och 

angreppet mot Irans kärnkraftverk. Det var ett enskilt angrepp, dock sofistikerat, men den 

saknade rörligheten. Trojanen var specialiserad för just själva SCADA-systemet. Om det 

visade sig att trojanen var felprogrammerad så hade den varit verkningslös. Det fanns ingen 
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redundans i angreppet vad författaren har lyckats komma fram till. Därför erhåller denna 

variabel värdet ”NEJ”. 

Angriper icke kritisk sårbarhet 

Författaren anser att angreppet var specialiserat mot en svaghet/sårbarhet i systemet. 

Således uppfyller inte IT-angreppet denna variabel. Variabelvärdet blir ”NEJ”. 

Begränsad handlingsfrihet 

Trojanen var specialiserad på just ett område vilket gör den begränsad i sina 

handlingsalternativ. Trojaner, maskar och virus programmeras för att använda sig av de 

svagheter som är identifierade på det system som önskas angripas. 82  

Variabeln erhåller värdet ”JA”. Angreppet hade begränsad handlingsfrihet. 

4.2.2 Franska flygvapnet 

Den 12 januari infekterades den franska marinens intranät av en mask vid namn Conficker. 

Microsoft hade tidigare varnat det franska försvaret om att deras system bör uppdateras för 

att klara av nya hot. Detta skedde aldrig. Resultatet blev att intranätet Intramar hos den 

franska marinen slogs ut. Två dagar senare fattades beslutet om att de infekterade 

datorerna skall isoleras. Effekten av detta blev att de franska stridsflygen Rafael blev 

ståendes på marken, då masken hade slagit mot de nätverk som levererar färdplanerna till 

piloterna. Den indirekta effekten av angreppet blev att det franska stridsflyget inte kunde ge 

någon verkan i luften. Det råder fortfarande oklarheter hur masken kom in i systemet, men 

många tecken tyder på att det har förts över via ett flashminne i form av en USB-sticka. 

Under tiden som masken var verksamt på nätverket, fick den drabbade delen av försvaret 

använda sig av telefon, fax och post.83 

Line of least resistance 

Motivet till angreppet mot den franska marinen är fortfarande oklart, men faktum kvarstår 

att den indirekta verkan resulterade i att det franska flygvapnet blev stående på marken. 

Masken är konstruerad på ett sådant sätt att den utnyttja de svagheter som den är 
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programmerad för. All programmering syftar till att personen som bygger masken känner till 

vilket system som används samt vilka svagheter som finns. Utan denna kännedom kan inte 

programmen konstrueras, eftersom angriparen inte känner till vad det är den skall anfalla. 

Det krävs alltså en stor del underrättelser för att skapa ett lyckat anfall med en trojan, mask 

eller virus. Detta var på den taktiska krigsförningsnivån men ser på den militärstrategiska 

nivån blev det ett hårt slag mot den franska försvarsmakten som blev tvungna att ha sin 

flygplan på marken.84 Författaren har gett variabelvärdet ”JA” eftersom att masken utnyttjar 

svagheter i systemet för att angripa nätverket. 

Line of least expectation 

Likt anfallet mot det Iranska kärnkraftverket blev resultatet av angreppet att den franska 

marinens och dess flyg blev förlamat vid anfallet. Ett okänt antal datorer fick isoleras för att 

bekämpa denna datamask. Det franska intranätet Intramar släcktes ner under två dagar 

innan beslut om karantän av de infekterade datorerna, kom. Slutsatsen blev att den franska 

marinen inte var förberedd på ett angrepp av denna art. Det franska stridsflyget Rafael, blev 

stående på marken.85 Författaren anser att värdet är ”JA”. Undersökningen har inte hittat 

någonting som tyder på att de var förberedda på angreppet. Det franska försvaret hade även 

fått rekommendationer av Microsoft att uppdatera sitt system men inte ansett det värt 

resurserna.86 

God manöverförmåga 

Eftersom masken var konstruerad för det angripna systemet blir denna variabel svår att 

identifiera på den taktiska nivån. Om den franska militären hade uppdaterat sitt system som 

Microsoft rekommenderat dem att göra, så hade denna incident inte ägt rum87. Detta är en 

svaghet med angreppet; det är specialiserat att angripa en punkt och ingen annan. Allting är 

beroende på vad programmeraren har skrivit för kod till datamasken, vilka kommandon har 

angriparen gett sitt program. Författaren har gett variabeln värdet ”NEJ” på denna 

analysenhet.  

                                                           
84http://www.idg.se/2.1085/1.210674 2011-05-05 11:14 
85

 Ibid. 
86 ibid 
87 ibid 

http://www.idg.se/2.1085/1.210674


FÖRSVARSHÖGKSOLAN                                               2011-03-30                      

Oskar Westman   33 

OP 08-11 MHS Karlberg 

Angriper icke kritisk sårbarhet 

Datamasken var konstruerad för att angripa en sårbarhet, en svaghet i systemet. Det fanns 

ingen redundans hos systemet som kunde bekämpa masken. Ett system som kan bekämpa 

sådana åtgärder har inte en sårbarhet som kan utnyttjas. Därför anser författaren att 

variabelvärdet på denna punkt är ”NEJ”. Hade systemet varit uppdaterat så hade masken 

varit verkningslös. 

Begränsad handlingsfrihet 

Angreppet var av den arten att den inte innehöll någon redundans. Precis som författaren 

har förklarat tidigare så är masken programmerad för just det system som den franska 

marinen använder. Därför kommer masken att ha en begränsad handlingsfrihet. Värdet blir 

”JA” 

4.2.3 DDOS-attack mot Estniska myndigheter 

Den 30 april 2007 påbörjades en massiv attack mot de estniska myndigheterna och banker. 

Genom att överbelasta myndigheternas samt bankernas webbservar lamslogs landet. 

Attacken är att klassificera som en distribuerad överbelastningsattack dvs. det var en 

medveten handling och inte en tillfällighet att det var tiotusentals datorer som besökte 

webbservrarna, vilket resulterade i att systemen kollapsade.  

Sitic (Sveriges nätverksäkerhets avdelning inom Post och Telestyrelsen, numera en 

fristående enhet, vid namn CERT. www.cert.se) noterade via sina system att 

nätverksaktiviteten ökade markant den 30 april 2007. Attacker genomfördes mot hemsidor 

och nätverksplatser. Den estniska regeringens webbserver gick också ner pga. 

överbelastning.88 Datorer från flera olika länder användes i angreppet, vilket gör det svårt att 

spåra angriparen. 

Line of least resistance 

Eftersom en DDOS-attack bygger på principen att angriparen överbelastar ett system, så är 

motståndarens kapacitet att ta emot digitala förfrågningar, det avgörande. Om det estniska 

myndigheterna hade haft tillräcklig datorkraft hade kanske vissa delar av angreppet 

undvikits.  
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När angriparen tillsammans med 10 000-tals datorer angrep de estniska bankerna och 

myndigheterna angrep dem inte den svagaste punkten.  Vad den svagaste punkten är, kan 

inte författaren inte uttala sig om.  

Definitionen av en direkt metod är att angriparen använder sig av styrka för att ”nöta” ner 

sin motståndares försvar.89Så var fallet vid detta angrepp. Angriparen använder sig av stort 

antal datorer för att genomföra sitt angrepp. Därefter börjar den att ”nöta ner” bankernas 

och de estniska myndigheternas servrar. Det skickades så många förfrågningar att tillslut 

klarade servrarna inte av att hantera datamängden och kollapsade. Författaren har här valt 

att ge denna variabel värdet ”NEJ”. 

Line of least expectation  

Attacken kom helt oväntat för de estniska bankerna och myndigheterna . De lamslog landet 

under en period. Med detta anser författaren att den psykologiska överraskningen fanns där. 

De hade inte förväntat sig ett massivt angrepp på nationens olika servrar. Hotet och riskerna 

fanns där hela tiden men att det skulle komma i sådan stor skala var de inte förberedda på. 

En DDOS-attack bygger, som författaren tidigare nämnt, med hjälp av flera datorer på ett 

”lagligt” sätt skickar digitala förfrågningar till en server. Om en myndighet är van vid många 

besökare har de även en viss beredskap för detta. När en angripare använder sig av så 

många datorer samtidigt klarar inte systemet av detta. Variabelvärdet blir ”JA” 

God manöverförmåga 

När angriparen använder sig av en DDOS-attack uppstår problem med att spåra förövaren. 

Angreppet kommer från flera datorer. Angriparen hade även möjlighet att själv välja vilken 

server den ville angripa. Den var inte låst till ett visst system utan kunde själv avgöra vilken 

hemsida den ville skulle bryta ner. Med hjälp av flera tusen datorer var detta angrepp 

möjligt. Författaren anser att värdet på variabeln blir ”JA” med tanke på svårigheterna med 

att spåra angriparen samt att valmöjligheten av mål var många. 
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Angriper icke kritisk sårbarhet 

Här anser författaren att en icke kritisk sårbarhet blev angripen. Servrarna var gjorda för att 

klara av detta men inte i så stor utsträckning. Motståndaren ”nötte ner” den angripnes 

försvar till kollapsen var ett faktum. Författaren menar på att det kan liknas vid en motorväg. 

Vid för mycket trafik kommer även denna väg att uppleva köer. Den är gjord för att klara av 

tung trafik men inte i för stor utsträckning. Värdet blir därför ”JA” 

Begränsad handlingsfrihet 

Författaren inte har lyckats finna någon information om myndigheternas eller bankernas IT-

säkerhet, vilket givetvis är känslig information. DDOS-attacken kunde riktas in mot vilken 

webbserver som angriparen behagade. Den var inte styrd till att ett visst system. Skulle ett 

angrepp ha misslyckats kunde angriparen gå vidare till en ny webbserver eller öka antalet 

nedladdningar från servern. På detta sätta är det angriparen som styr angreppsflödet. Det 

finns en redundans i angreppet. Författaren har gett denna variabel värdet ”NEJ” 

4.3 Datamatris med analysenheter och variabler 

Matris 2- Mätinstrumentet samt resultat av analysen 

                 Variabel 
 
Analysenhet 

Line of least 

resistance 

Line of least 

expectation 

God 

manöverförmåga 

Angriper icke 

kritisk sårbarhet 

Begränsad 

handlingsfrihet 

Kärnkraftverk 

Iran 
JA JA NEJ NEJ JA 

Franska 

Marinen 
JA JA NEJ NEJ JA 

Nätattack 

Estland 
NEJ JA JA JA NEJ 

 

Matrisen ovan är en sammanställning av de variabelvärden som studien av analysenheterna 

har resulterat i. Denna matris ger en god överblick över de resultats som erhållits.  

Det är utifrån dessa värden som författaren kommer att dra sina slutsatser i diskussionen. 

Varje analysenhet äger en rad i tabellen och varje variabel äger en kolumn. 

Författarens initiala slutsats är att den direkta och indirekta metoden är användbar på IT-

krigsföringen med vissa undantag.  Det som ligger i fokus för bedömningen är utnyttjandet 

av sårbarheter eller frånvaron av detta. 
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5.  SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

När resultaten granskas speglar de den problematik som finns inom de mekaniska anfallen. 

Att angriparen har en direkt metod på den taktiska nivån utesluter inte att den indirekta 

metoden används på den operativa och militärstrategiska nivån. Genom att granska DDOS-

attacken mot de estniska bankerna och myndigheterna kan författaren se ett tydligt tecken 

på detta. Genom att använda sig av en direkt metod på den taktiska nivån kan motståndaren 

använda sig av en indirekt metod på de övriga krigsföringsnivåerna. En nations banker samt 

myndighetsservrar är vitala för att det vardagliga livet skall fungera, allt från den enskildes 

till staters användande av banker för att genomföra sina transaktioner.  Genom att använda 

sig av DDOS-attack anser författaren att den direkta metoden har använts inom IT-

krigsföringen. Detta svara upp mot frågeställningen hur den direkta metoden kan appliceras 

på IT-krigsföringen. 

 

Sett från den militärstrategiska nivån används en indirekt metod när samhällsviktiga 

anläggningar slås ut. Detta kan skapa förvirring bakom fiendens linjer utan att genomföra 

något väpnat anfall. Nationen har inte längre tillgång till den ekonomi som bankerna har att 

erbjuda ifall delar av landet skall gå ut i krig.  På detta sätt har angriparen lyckats vinna delar 

av kriget utan att avfyra ett skott. Detta stämmer även överens med de citat som författaren 

hänvisar till i början av undersökningen (se sida 6 Bakgrund). 

”Att utkämpa ett hundra strider och vinna ett hundra segrar är inte det finaste av fina. En 

strategi som ger seger utan strid är överlägsen detta”90.  Att beakta är definitionen av vad 

strid/krig är. Om definitionen av strid är att soldater kämpar mot andra soldater med 

mekaniska metoder så ger IT-krigsföringen stora möjligheter till att uppfylla Sun Zis teorier 

kring strategi. Men om strid/krig är applicerbart även inom IT-krigsföring faller givetvis även 

IT-krigsföringen som den strategi som enskilt kan uppfylla Sun Zis teorier. Eftersom 

angriparen faktiskt har använt sig av ett digitalt väpnat angrepp. 

I angreppet mot Irans kärnkraftverk kan den indirekta metoden appliceras. Här slås 

samhällsvikig anläggning ut och om det vill sig riktigt illa, släpps radioaktiva partiklar ut. 

                                                           
90 Sun Zi, s. 25. 
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Detta angrepp hade kunnat leda till att ett ”digitalt Hiroshima” kunnat uppstå. Detta 

kommer i sin tur att dra stora resurser från fronten, både personellt, materiellt och 

moraliskt. Själva angreppet i sig på Irans kärnkraftverk var av den sorten att den bygger på 

de svagheter som hade identifierats. Angriparen har alltså aktivt (eller av en slump) upptäckt 

svagheter hos sin motståndare och bygger ett program som utnyttjar just denna del.  

Angreppet på den franska marinen fick till ett sådant resultat att stridsflygplanen blev 

stillastående på marken. Detta angrepp var ett exempel på indirekt metod då programvaran 

var av den sort att den utnyttjar de svagheter som finns i systemet.  

Författaren har upptäckt via sina analyser att den digitala indirekta metoden inte alltid 

handlar om att ha god rörlighet och manöverförmåga utan snarare väldigt goda 

underrättelser. För att skapa ett program krävs information om den miljö som programvara 

skall verka i. En DDOS-attack utnyttjar inga sårbarheter på den takiska nivån. Att hemsidor 

får besökare är ingen nyhet. Svagheten består av att servrarna inte klarar av en sådan 

massivt belastning. Att angriparens huvudstyrka mot motståndarens huvudstyrka, trots stora 

skillnader i antal soldater och materiel, skall även detta klassas som direkt metod. Enligt 

Liddell Hart är kännetecknet för den indirekta metoden nyttjandet av svagheterna och 

sårbarheterna hos motståndaren91, därför anser författaren att malware är en digital 

produkt för indirekt IT-krigsföring och DDOS-attack ett angrepp av direkt metod. 

Genom att använda sig av malware inom IT-krigsföring använder sig en angripare av den 

indirekta metoden oavsett var denne befinner sig världen.  

Syftet med arbetet var att granska huruvida den svenska militärstrategiska doktrinen är 

tillräcklig, kopplat till dagens IT-krigsföring. 

Författaren anser att studien visar att den svenska militärstrategiska doktrinen till stor del är 

applicerbar på IT-krigsföring. Dock finns undantag beroende på hur en motståndare 

angriper, vilket system(program) användes. DDOS-attacken, som författaren anser vara en 

direkt metod, kan vara extremt verkansfull och bör inte undvikas trots att den i denna 

undersökning klassas som direkt metod. Enligt den svenska doktrinen skall den indirekta 
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metoden ”användas så långt som det är möjligt”92 men enligt författaren kan en DDOS-

attack mycket väl uppfylla de krav på verkan, som den indirekta metoden har. Således 

behöver inte angripare följa uppmaningen att använda sig av den indirekta metoden så långt 

som möjligt inom IT-krigsföringen. 

Problematiken med att applicera den indirekta och direkta metoden på IT-krigsföringen är 

det används i ett helt annat rum än det mekaniska anfallet. Gemensamt är dock utnyttjandet 

av svagheter och forceringen/utnötningen av motståndarens försvar. 

IT-angreppet på Irans kärnkraftverk samt den franska marinen är enligt undersökningen en 

indirekt metod. Dock att beakta är att alla variabler inte fungerar likadant på ett mekaniskt 

anfall som i IT-krigsföring (läs manöverförmåga).  

Denna undersökning kan även relateras till den text som Major Håkan Engström skrev, 

Offensiva och defensiva inom informationsoperationer.  Författaren för denna uppsats tar 

ytterligare ett steg och analyserar den offensiva sidan med inriktning på den indirekta och 

direkta metoden. 

De begränsningar som författaren har sett med sin undersökning är att IT-krigsföringen är så 

pass ny att det är ett känsligt ämne att diskutera. Framförallt vad gäller förmågor, metoder 

och kostnader. Som författaren har nämnt uppstår det problem med hur ett anfall skall 

mätas. Eftersom att angriparens resurser ofta är svåra att beräkna kan författaren enbart 

spekulera i vad kostnaderna har varit. Att mäta hur kostnadseffektivt ett IT-angrepp är, kan 

bli problematiskt då det är svårt att värdera den insats som angriparen gjort. För att kunna 

avgöra ifall en metod var indirekt eller direkt krävs ofta ett facit på de krig eller slag som 

genomfördes. Det är först i efterhand som en fullständig granskning kan ske och en korrekt 

utvärdering kan göras. Bristerna med detta arbete är den knapphändiga 

informationstillgången angående olika IT-angrepp. Det skulle behövas mer data och fler 

analysenheter för att stärka resultatet i denna undersökning.  

Fortsatta studier på denna undersökning anser författaren bör vara en genomgång av de 

olika typattackerna som finns inom IT-krigsföringen. Analysera dem och placera inom 
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indirekta eller direkta metoden. Den genomförda undersökningen hanterar enbart olika 

historiska IT-angrepp med tillhörande metod. 

Författaren ser även att det skulle behövas en definition inom IT-krigsföringen kopplat till de 

grundläggande förmågorna verkan, rörlighet, Und/Info, Ledning, Uthållighet och Skydd.93 

Sammanfattningsvis menar författaren att studien visar att såväl den indirekta som den 

direkta metoden kan appliceras på nutidens IT-angrepp. Likaså menar författaren att studien 

visar att den svenska militärstrategiska doktrinen är i stora delar applicerbar på dagens IT-

krigsföring. 
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