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TRADITIONELL STRATEGI - MOT BOKHYLLAN ELLER CYBERRYMDEN? 
 
Sammanfattning: 
Den traditionella strategiska skolan består av en uppdelning mellan civilt och militärt. Begreppspar 

som offensiv/ defensiv, avskräckning/ påtvingande, direkt eller indirekt strategi i kombination med 

miljö och geografi är viktiga utgångspunkter. Men går det teoretiska ramverk som till stor del här-

stammar från von Clausewitz att tillämpa på cyberrymden? En miljö som präglas av att den för-

ändras så fort någon ansluter en ny dator, till stor del saknar geografiska gränser och där skillnaden 

mellan militärt och civilt suddats ut. Detta prövas genom att analysera begreppens tillämpning på 

Estlands, Finlands, Norges och EU:s cybersäkerhetsstrategier. 

 
Syftet med denna uppsats är att pröva hur väl den traditionella strategiska skolan erbjuder analys-

verktyg för strategier inom cyberrymden, samt att studera hur olika aktörer hanteras och samord-

nas. Vidare syftar uppsatsen till att försöka utröna hur närliggande nationer och viktiga samarbets-

organisationers strategier kan ge vägledning vid utformning av en svensk cyberhetssäkerhetsstra-

tegi. Detta gäller avseende såväl teoriutveckling avseende strategi samt formuleringen av mål, me-

del och metoder.  

 

Resultatet visar att teorierna fortsatt är tillämpbara, även om en viss förskjutning av begreppens 

innebörd förekommer. Samtliga av de studerade strategierna är defensiva till sin karaktär och kan 

anses utgöra exempel på indirekta strategier. Finland och EU:s strategier är mer tydligt hållna än 

Estlands och Norges och bör kunna ge god vägledning vid utformningen av en svensk cybersäker-

hetsstrategi. 
 
 
Nyckelord:  

Strategi, cyber, mål, medel, metod, miljö. 
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IKT/ICT   Informations och kommunikations teknologi. 
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1. Inledning  
 

Traditional concepts related to security do not translate easily into the cyber do-

main. Military concepts such as deterrence, coercion, defence and attack are not 

usable in their ordinary meaning.1
 

 

Detta är en av de slutsatser som forskare dragit som en konsekvens av cyberrymdens speciella 

egenskaper. Men är cyberrymden verkligen så speciell som citatet vill påskina? 

 

1969 kopplades en dator på UCLA ihop med en dator på Stanfords forskningsinstitut SRI, och 

ett meddelande sändes mellan de två datorerna. Denna teknik byggde på noder, precis som 

nuvarande Internet gör. Vad ingen kunde föreställa sig 1969 var att detta skulle vara inled-

ningen på en omfattande sammanflätning av världens nationer och ett medium för transakt-

ioner, informationsutbyte och handel. 

 

Idag är cybersäkerhet och cyberhot en del av de allra flesta nationers säkerhetspolitiska och 

strategiska agenda. Från slutet på 1990 talet har möjligheten till cyberkrigföring funnits på 

agendan, redan år 2000 formulerade Ryssland The Information Security Doctrine of the Rus-

sian Federation.
2
 Dock var det först efter de omfattande överbelastningsattackerna mot Est-

land, Lettland och Georgien under 2007-2008 som utvecklingen av cybersäkerhetsstrategier 

tog fart på allvar.
3
 I oktober 2010 inrättades U.S. Cyber Command, något som i det närmaste 

kan beskrivas som en ny vapengren i USA.
4
 

 

I samband med kalla krigets slut under senare delen av av 1980-talet, påbörjades en utvidg-

ning av det traditionella säkerhetsbegreppet där säkerhet var en uteslutande militär fråga. När 

det traditionella väst mot öst scenariot upphörde, ställdes de strategier och det strategiska tän-

kandet som genomförts under det kalla kriget inför en utmaning.
5
 Resultatet av denna utma-

ning utmynnade i att hot inte längre bara är något som bekämpas med militärmakt, utan med 

en palett av säkerhetspolitiska maktmedel där det militära maktmedlet är ett i mängden.
6
 Ex-

empel på hot som inryms i det vidgade säkerhetsbegreppet är: ekonomi, miljöförstöring, soci-

ala, organiserad brottslighet, brott mot mänskliga rättigheter, cyberhot, energiförsörjning, 

klimatförändringar, terrorism, spridning av massförstörelsevapen m.m.
7
 

 

                                                        
1 Sipäle, Joonas och Raitasalo, Jyri, From containing threats to managing risks: Western perceptions on 
war and the use of military force, The emerging global security environment, Strategic yearbook 2012-2013 
(Stockholm: Försvarshögskolan, 2013), s. 263. 
2 European Union Agency for Network and information security. (2014-02-24). ENISA. Hämtad 2014-02-
24 från ENISA: 
https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/national-cyber-security-strategies-
ncsss/national-cyber-security-strategies-in-the-world 
3 Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, Rapport om Cyberförsvar – FORBE uppdrag 6, bi-
laga 1 (Stockholm: Försvarshögskolan, 2012), s. 18. 
4 Alexander, Keith. (2013-03-12), U.S Department of Defense. Hämtad 2014-02-24 från U.S. Department of 
Defense: 
http://www.defense.gov/home/features/2013/0713_cyberdomain/docs/Alexander%20testimony%20M
arch%202013.pdf 
5 Buzan, Barry, “Rethinking security after the cold war”, Cooperation and Conflict, March 1997 32: 5-28, s. 
9. 
6 Matlary, H Janne, European Union security dynamics (New York, Palgrave Macmillan, 2009), s. 23. 
7 Europeiska unionens råd, En Europeisk Säkerhetsstrategi- ett säkert Europa i en bättre värld, (Luxem-
burg: Europeiska unionens publikationsbyrå), 2009, s. 11-15.   
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Den speciella karaktären hos cyberrymden präglas av geografiskt oberoende, den låga spår-

barheten till aktörer, de omfattande privata intressena, det ömsesidiga beroendet av internet 

för informationsöverföring och transaktioner inom såväl statlig som civil sektor och svårig-

heten att skilja på civila och militära system. 

 

President Barack Obama benämnde i maj 2009, cyberrymden som en ny värld:”This world – 

cyberspace- is a world that we depend on every single day…[it] has made us more intercon-

nected than at any time in human history”.
8
 

 

Denna nya ”värld” har genomgått en explosionsartad utveckling under de senaste tjugo åren, 

där teknikutvecklingen och möjligheterna hos internet har skapat fantastiska möjligheter. Ut-

vecklingen har även skapat helt nya hot och sårbarheter där ett brett spektrum av aktörer från 

enskilda individer till stater kan verka.  

 

Dessa hot inryms inom det vidgade säkerhetsbegreppet som nämnts ovan, men har en karak-

tär som är helt ny och i likhet med kalla krigets slut ställs den traditionella synen på strategi 

inför en utmaning.  

 

Sverige har ännu inte formulerat någon strategi för nationell cybersäkerhet, men ett arbete på-

går under ledning av Erik Wennerström, generaldirektör vid brottsförebyggande rådet, med 

att skapa kunskap och underlag inför upprättandet av en nationell strategi.
9
  

 

Att utvecklingen ställer nya krav även på en svensk säkerhetsstrategi framgår av riksdagsde-

batten från den 29 januari 2014 där följande inlägg utgjorde del av debatten. 

 
Sverige saknar en egen cyberstrategi. Våra grannländer har upprättat en sådan, och vi måste 

koppla en svensk cyberstrategi till en nordisk cyberstrategi. Försvarsberedningen bör ta tag i detta, 

men riksdagen bör också uttala att vi ska ha det. Det är egentligen obegripligt att Sverige inte har 

utvecklat en sammanhållen nationell cyberstrategi. Det är viktigt att markera det.
10

 

  
 

Herr talman! Sverige måste skapa sig en ny säkerhetsstrategi som vilar på en bredare grund än den 

vi har i dag. En säkerhetsstrategi är inte längre något exklusivt för det militära försvaret, utan har 

sin giltighet över hela samhället. Globalisering innebär att det inte går någon skarp gräns mellan 

extern och intern säkerhet, mellan civila och militära åtgärder. En modern nationell säkerhetsstra-

tegi måste omfatta alla dessa aspekter. 
11

  

 

Även försvarsmakten ser behovet av att utveckla förmågan att verka i cyberrymden. I 

perspektivstudien 2013 föreslås en utveckling av den defensiva förmågan, dessutom fö-

                                                        
8 Obama, Barack, International strategy for cyberspace (Washington: The White house, 2011), s. 3. Hämtad 
2014-02-25 från: 
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/international_strategy_for_cyberspace.pdf  
9 Regeringen, Kommittédirektiv 2013:110 - Strategi och mål för hantering och överföring av information i 
elektroniska kommunikationsnät och it-system (Stockholm: Regeringskansliet, 2013). 
10 Hultqvist, Peter, Riksdagens protokoll Riksdagens protokoll 2013/14:62 onsdagen den 29 januari, Anfö-
rande 27, Hämtad 2014-02-25 från: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-snabbprotokoll-2013_H10962/ 
11 Rådberg, Peter, Riksdagens protokoll Riksdagens protokoll 2013/14:62 onsdagen den 29 januari, Anfö-
rande 28, Hämtad 2014-02-25 från: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-snabbprotokoll-2013_H10962/ 
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reslås att man skall erhålla uppdraget att utveckla en offensiv cyberförmåga.
12

 Dessa 

förmågor skulle i sådant fall kunna öka handlingsutrymmet vid utformningen av en 

svensk cybersäkerhetsstrategi.  

 

Den teori som kommer att utgöra grunden för analysen är den syn på strategi som växte fram 

under perioden från napoleonkrigen fram till det kalla krigets slut, och som i stor utsträckning 

dominerat utformandet av nationella säkerhetsstrategier fram till nutid. 

De centrala begreppen i denna teoribildning benämns i denna uppsats som den tradit-

ionella strategiska skolan. Denna kan generellt sägas göra en uppdelning mellan det mi-

litära maktmedlet och övriga maktmedel som diplomati, information och ekonomi. 

Samordning av dessa medel i syfte att uppnå politiska målsättningar kan sägas utgöra 

essensen av den överordnade strategin (grand strategy), medan metoden för hur medlen 

används i syfte att uppnå målen kan sägas utgöra de mer specifika strategierna, t.ex. mi-

litärstrategi. 

 

Aktörerna är traditionellt stater och en strikt åtskillnad görs mellan civilt och militärt. 

Några av de begrepp som används är direkt/ indirekt strategi, avskräckning, tvångsmakt, 

offensiv och defensiv.  

En av de vanligaste definitionerna av strategi, det som idag benämns politisk strategi 

enligt svensk doktrin, lyder enligt följande:  

 
For the role of grand strategy – higher strategy – is to co-ordinate and direct all the resources of a 

nation, or band of nations, towards the attainment of the political object of the war – the goal de-

fined by fundamental policy.
 13

 

 

1.1 Problemformulering 
Frågan är om den ovan nämnda teoretiska begreppsapparaten lämpar sig för att hantera 

den nya karaktären hos de hot som uppstår inom cyberrymden då den präglas av en 

sammanflätning av militärt och civilt, saknar geografiska gränser och där nya aktörer 

har en betydande roll medan andra aktörer är oerhört svåra att identifiera. Därmed väcks 

frågan om det är dags att vidareutveckla de traditionella strategiska teorierna för att 

bättre hantera dagens vidgade säkerhetsbegrepp.  

 

Ett område som uppenbart faller utanför de strategiska begreppen redan innan en när-

mare studie av det empiriska materialet är genomförd, är den samordning av civilt-

militärt och offentligt-privat som cyberrymdens karaktär ställer krav på. Det är därför 

särskilt intressant att studera hur denna samordning hanteras i det empiriska materialet. 

 

Utformingen av strategier behöver stöd av ett fungerande analytiskt ramverk. Faktumet att 

Sveriges grannländer och EU har formulerat strategier för cybersäkerhet kan ge vägledning 

avseende detta ramverk för utformningen av en svensk strategi. De redan befintliga strategi-

erna hos våra troliga samarbetspartners kan även ge en inriktning kring mål medel och meto-

der inför ett svenskt arbete med en motsvarande strategi. Detta med hänsyn till att stora skill-

nader mellan en svensk strategi och troliga samarbetspartners skulle försvåra möjliga samar-

betslösningar och således ej är önskvärda. 

                                                        
12Försvarsmakten, Försvarsmaktens redovisning avperspektivstudien 2013 (Stock-
holm: Försvarsmakten, 2013), s. 53.   

 
13 Liddell Hart, Basil, Strategy - second revised edition (New York: Meridan, 1967[1991]), s. 322. 
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1.2 Syfte och frågeställning  
Syftet med denna uppsats är att pröva hur väl den traditionella strategiska skolan fungerar 

som analysverktyg för strategier inom cyberrymden, samt att studera hur olika aktörer hante-

ras och samordnas. Vidare syftar uppsatsen till att försöka utröna hur närliggande nationer och 

viktiga samarbetsorganisationers strategier kan ge vägledning vid utformning av en Svensk 

cyberhetssäkerhetsstrategi. Detta gäller avseende såväl teoriutveckling avseende strategi samt 

formuleringen av mål, medel och metoder.  

 

1.2.1 Forskningsfrågor 

1. På vilket sätt används i förekommande fall de begrepp som representerar den tradit-

ionella strategiska teorin, i de analyserade strategierna?  

2. Hur hanterar strategierna samordning av civilt – militärt och offentligt – privat? 

3. Vilken vägledning kan Sverige få i utformandet av en nationell cybersäkerhetsstrategi 

från analysresultatet av våra grannländers och EU:s strategier? 

 

1.3 Material och avgränsningar 

1.3.1 Material och källkritik 

För att identifiera och definiera för analysen centrala begrepp, nyttjas boken Om kriget av 

Carl von Clausewitz
14

, samt boken Strategy av Sir Basil Liddell Hart.
15

 Dessutom används 

Modern Strategi av André Beaufre
16

, The Strategy Bridge
17

 och Making strategic sense of cy-

ber power av Colin S Gray.
18

 För att beskriva den svenska synen på strategi används Mili-

tärstrategisk doktrin (MSD12) utgiven av försvarsmakten.
19

 Undersökningsmaterialet består 

av cybersäkerhetsstrategierna för Norge, Finland, Estland och Europeiska unionen.  

 

Samtliga strategier är nedladdade från ENISA som är Europeiska unionens samarbetsorgan för 

nätverks och informationssäkerhet och får anses uppfylla äkthetskriteriet, d.v.s. de är vad de 

utger sig för att vara.
20

 Dock kan man föra ett kritiskt resonemang kring huruvida källorna re-

presenterar vad nationerna och EU verkligen avser att genomföra. I en säkerhetsstrategi finns 

det sannolikt anledning att dölja förmågor eller avsikter. Dock är detta ej en besvärande faktor 

för denna uppsats då avsikten är att studera begreppsanvändningen och hur strategierna ut-

trycker sig snarare än att studera vad de representerar i form av förmågor och avsikter.  

 

Estlands cybersäkerhetsstrategi är utgiven av det estniska försvarsdepartementet 2008.
21

 Stra-

tegin är framtagen av försvarsdepartementet i samarbete med utbildningsdepartementet, justi-

                                                        
14 Von Clausewitz, Carl, Om Kriget (Stockholm: Bonniers, 1991). 
15 Liddell Hart, (1967).  
16 Beaufre, André, Modern strategi för krig och fred (Stockholm: epan, Norsteds & Söner, 1963). 
17 Gray, Colin S, The Strategy Bridge (Oxford: Oxford university press, 2010). 
18 Gray, Colin S, Making strategic sense of cyber power: why the sky is not falling (Carlisle Barracks: U.S. Ar-
my war college press, 2013). 
19 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin med doktrinära grunder (MSD12)(Stockholm: Försvarsmak-
ten, 2011). 
20 Thurén Torsten, Källkritik (Stockholm: Liber AB, 2005), s. 19.  
21 Estonian Ministry of defence, Cyber security strategy (Tallin: Ministry of defence, 2008), hämtad 2014-
02-24 från ENISA: http://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/national-cyber-security-
strategies-ncsss/Estonia_Cyber_security_Strategy.pdf 
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tiedepartementet, finans och kommunikationsdepartementet, inrikesdepartementet och utri-

kesdepartementet.
22

  

 

Finlands cybersäkerhetsstrategi är utgiven av det finska försvarsdepartementet 2013.
23

  

 

Norges cybersäkerhetsstrategi är utgiven 2012 av fyra ministrar som vardera representerar ett 

departement.
24

 Justitie och beredskapsministern, Försvarsministern, Samferdselsministern och 

Fornynings-, administrations och kyrkoministern.
25

  

 

Europeiska Unionens cybersäkerhetsstrategi är utgiven 2013 av EU:s utrikestjänst och EU 

kommissionen.
26

  

 

Motivet till varför just dessa cybersäkerhetsstrategier har valts som empiriskt material är två-

delat. Det första motivet är att staterna är liknande Sverige avseende befolkningsmängd, poli-

tiskt styre och teknikutveckling. Det andra motivet är geografiskt då staterna utgör grannlän-

der och EU utgör det viktigaste samarbetsforumet för Sverige avseende utrikespolitik, detta 

understryks även av det uttalande av Peter Hultqvist som citeras i uppsatsens inledning.
27

 Den 

geografiska kopplingen är inte enbart det faktum att länderna är geografiskt nära varandra. 

Även cyberrymdens geografi är en faktor då en av de största datakablarna i öst-västlig rikt-

ning passerar Sverige. I det kommittédirektiv där regeringen uppdrar åt utredaren att skapa ett 

förslag på en svensk strategi, framgår även att EU:s och kringliggande nationers strategier 

skall beaktas vid arbetet med en svensk strategi.
28

 

                                                        
22 Estonian Ministry of defence, (2008), s. 8. 
23 Finnish Ministry of defence, Finland’s cyber security strategy (Helsingfors: Ministry of defence, 2013), 
hämtad 2014-02-24 från ENISA: http://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/national-
cyber-security-strategies-ncsss/FinlandsCyberSecurityStrategy.pdf 
24 Departementene, Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet (Oslo: Departementene, 2012), hämtad 
2014-02-24 från ENISA: http://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/national-cyber-
security-strategies-ncsss/Norway_Cyber_Security_StrategyNO.pdf 
25 Departementene, (2012), s. 6. 
26 European Commission, Cybersecurity strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyber-
space (Bryssel: EAAS, 2013), hämtad 2014-02-24 från EU –EAAS: 
http://www.eeas.europa.eu/policies/eu-cyber-security/cybsec_comm_en.pdf 
27 Hultqvist, (2014). 
28 Regeringen, (2013), s. 8. 
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Figur 1 Internets huvudledningar genom Europa.29

 

Som kartbilden ovan visar, utgör Sverige en cybergeografiskt viktig del för Norge, Finland 

och Estlands anslutning till Internet. Något som ytterligare motiverar valet av Estlands stra-

tegi som empiriskt underlag är faktumet att Estland lyckades rida ut ett av de hittills kända 

största cyberangreppen under 2007.
30

 Estland kan därmed antas ha implementerat en bety-

dande empirisk kunskap i sin cybersäkerhetsstrategi. 

1.3.2 Begreppsanvändning 

Cyberrymden:   En miljö formad av fysiska och icke fysiska komponenter karaktärise-

rad av användandet av datorer och det elektromagnetiska spektret, för 

att lagra, utbyta och modifiera data genom nyttjandet av datorer.
31

 

 

Informationssäkerhet: Informationssäkerhet innebär att informationen är tillgänglig, riktig, 

konfidentiell och spårbar.
32

  

 

Cybersäkerhet:  Förmågan att skydda sig mot och hantera alla hot från antagonister 

(enskilda individer, kriminella, terrororganisationer till statliga eller 

stats stödda aktörer), men även hot och risker som kan orsakas av 

slarv, miljökatastrofer, olyckor etc.
33

 

 

                                                        
29 Karta, hämtad 2014-03-21 från: http://www.vatp.lv/en/information-and-communication-technology-
ict-enterprises 
30 Estonian Ministry of defence, (2008), s. 6. 
31 Schmitt, Michael N. The Tallin manual on the international law applicable to cyber warfare (New York: 
Cambridge university press, 2013), s. 211. 
32 Informationssäkerhet, hämtat 2014-03-05 från MSB: 
https://www.informationssakerhet.se/sv/informationssakerhet/allmant/ 
33 Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, (2012), bilaga 1, s. 9. 
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Cyberförsvar:  Den aktiva komponenten i en strategi som syftar till att med militär-

makt och andra nationella säkerhetsförmågor möta och motverka kva-

lificerade (resursstarka aktörer).
34

 

 

Cyberangrepp:  Handlingar genomförda via datornätverk syftande till att störa, för-

neka, degradera eller manipulera information i datorer eller datornät-

verk, eller förstöra datorerna eller nätverket.
35

  

 

Civilt-militärt:  Den gränsdragning som uppstår mellan det militära maktmedlet och 

övriga maktmedel eller offentliga/ privata institutioner.
36

  

 

Offentligt-privat:  Offentligt representeras av statliga myndigheter, länsstyrelser, lands-

ting och kommuner. Privat representeras av samtliga privata aktörer 

från organisations till individnivå.
37

 

1.3.3 Avgränsningar 

Avseende val av strategiska teorier begränsas dessa till de begrepp som behandlas under kapi-

tel 2. Denna avgränsning sker med anledning av att uppsatsens fokus är den traditionella stra-

tegiska skolan som i sin tur utgör grunden för övriga strategier.  

 

Uppsatsen analyserar endast de cybersäkerhetsstrategier som är producerade av våra grann-

länder samt Europeiska unionen då de bedöms kunna utgöra bäst vägledning för utformning-

en av en svensk strategi. Av utrymmesskäl analyseras inte stormakternas strategier trots att 

detta kunnat vara intressant för analysen av nyttjandet av den strategiska teorin. 

1.4 Forskningsläge 
Att cyberrymden utmanar de traditionella strategiska begreppen är uppmärksammat av de 

flesta nutida strateger, mycket av forskningen tar sitt avstamp i det koncept som benämndes 

Revolutuion in military affairs(RMA). Huvuddelen av forskningen kring cyberrymden och 

strategi riktar sig dock mot att värdera betydelsen av cyberangrepp som vapen. Inte sällan 

görs jämförelser med den omvälvningen som skedde i samband med kärnvapnens inträde på 

den strategiska arenan. En av forskarna som har detta fokus är Kenneth Greers i sin artikel, 

Strategic cyber defense: which way forward?
38

 Några som bidragit till forskningsläget inom 

området gällande de strategiska teorierna är Joonas Sipälä och Jyri Raitasalo som konstaterar 

att: “Traditional concepts related to security do not translate easily into the cyber domain, 

Military concepts such as deterrence, coercion, defence and attack are not usable in their ordi-

nary meaning”.
39

  

 

                                                        
34 Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, (2012), bilaga 1, s. 9. 
35 Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, (2012), bilaga 2, s. 6. 
36 Författarens definition inspirerad av: Försvarsdepartementet, Förordning med instruktion för försvars-
makten (SFS 2007:1266) hämtad 2014-05-07 från: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20071266-med-ins_sfs-2007-1266/. 
37 Krisberedskapsmyndigheten, Handbok i privat-offentlig samverkan inom området krisberedskap, (2008), 
s. 11, hämtad 2014-04-23 från: https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26160.pdf   
38 Greers, Kenneth, “Strategic Cyber Defense: Which way Forward?”, Journal of Homeland Security and 
Emergency Management: 2012, Vol. 9:Iss. 1, Article 2.  
39 Sipäle, Joonas och Raitasalo, Jyri, From containing threats to managing risks: Western perceptions on 
war and the use of military force, The emerging global security environment, Strategic yearbook 2012-2013 
(Stockholm: Försvarshögskolan, 2013), s. 263. 
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Även centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier har studerat ämnet som en förbere-

delse inför skapandet av en svensk cybersäkerhetsstrategi. Som en fortsättning på det arbetet 

genomförs som ovan nämnt även ett nationellt arbete under ledning av Erik Wennerström, 

generaldirektör vid brottsförebyggande rådet. 

Ett av de senast publicerade arbetena inom området är Making strategic sense of cyber power 

av Colin S. Gray. Monografin är utgiven 2013 och behandlar samma tema som denna uppsats. 

Gray har prövat huruvida den teoretiska beskrivning av strategin bestående av de tjugotvå 

”dicta” som han förespråkar, är funktionell även på cyberrymden.
40

  

Detta gör han genom att teoretiskt pröva sina tjugotvå ”dicta” utifrån tre kontexter: generell 

strategisk teori, geografi och information. Han kommer bland annat till slutsatsen att samtliga 

”dicta” utom nummer två är förenliga med cybermaktmedlet. ”Dicta” nummer två samman-

faller med Grays definition av militärstrategi: “the direction and use made of force and the 

threat of force for the purposes of policy as decided by politics”.
41

 Grays motiv till att definit-

ionen ej passar in på cybermaktmedlet är att cyber som enskild företeelse inte kan tillämpa 

våld (force).
42

   

 
Forskningsläget kan som ovan antyds sägas vara polariserat där Sipälä och Raitasalo påpekar 

att begreppen får en annan betydelse, medan Gray i sin forskning konstaterar att endast defi-

nitionen av militärstrategi är utmanad. Ambitionen med denna uppsats är att anknyta till tidi-

gare forskning genom att prova några av de traditionella strategiska teoretiska begreppen på 

befintliga cybersäkerhetsstrategier. Vidare är ambitionen att söka vägledning inför skapandet 

av en Svensk cybersäkerhetsstrategi.  

 
Ron Deibert vid the Canada Centre for Global Security Studies har analyserat Canadas cyber-

säkerhetsstrategi och ger följande förbättringsförslag:
43

 

1. En tydligare målbild och vision. 

2. Den internationella dimensionen av cybersäkerhet måste förtydligas. 

3. Canadensiska säkerhetsmyndigheter bör vara öppna med sina uppdrag. 

4. Vad är målet med säkerheten? Förtydliga balansen mellan grundläggande rättigheter 

och säkerhet. 

5. Skapa lagkrav på att avslöja upptäckta säkerhetsluckor. 

6. Utveckla en utrikespolitik för cyberrymden. 

Deibert noterar även avsaknaden av strategiska begrepp och koncept i Canadas strategi:  
 

Questions of whether and how traditional concepts of strategic thought, such as deterrence, apply 

in the cyber domain are now very much alive in strategic studies literature (but oddly absent from 

Canada’s Cyber Security Strategy).
44

 

  

                                                        
40 Gray, (2013), s. 2. 
41 Gray, (2013), s. 13. 
42 Gray, (2013), s. 13. 
43 Deibert, Ron, Distributed security as Cyber strategy: Outlining a Comprehensive approach for Canada in 
Cyberspace (Toronto: CDFAI, 2012), s. 15-23. 
44 Deibert, (2012), s. 13. 
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2. Teori & begreppsligt analysramverk 

2.1 Strategisk teori 
Som framgår av problemformulering och syfte ovan så är det centralt med ett fungerande teo-

retisk ramverk vid skapandet av strategier. I syfte att kunna pröva huruvida det existerande 

ramverket fungerar på det relativt nya fenomen som cyberrymden utgör, så krävs en fastställd 

referens att genomföra analysen emot. En kondensering av de centrala utgångspunkterna i det 

jag valt att benämna som den traditionella strategiska skolan är därför nödvändig. 

2.1.1 Introduktion till strategisk teori 

Redan ca 490 före kristus formulerade Sun Tzu sitt verk The art of war i vilket han samlar fi-

losofier kring krigföring och strategier ur en stats perspektiv.
45

 Dock har inte Sun Tzu kommit 

att influera det västerländska strategiska tänkandet i särskilt stor utsträckning.  

 

En filosof och tänkare som däremot satt närmast avgrundsdjupa spår i det västerländska stra-

tegiska tänkandet är Carl von Clausewitz som under perioden 1816-1831 skrev sitt verk Om 

Kriget.
46

 Von Clausewitz var officer i den preussiska armén och kom under sin livstid att upp-

leva revolutions- och napoleonkrigen. Dessa får antas ligga till grund för hans filosofier och 

tankar om kriget.
47

 Von Clausewitz var emot dogmatiska och specifika regler för krigets fö-

rande, utan strävade efter att beskriva krigets natur och karaktär.
48

  

 

Von Clausewitz definierade strategi enligt följande: ”Enligt vår indelning utgör taktiken läran 

om stridskrafternas användning i strid och strategin läran om stridens utnyttjande för att nå 

krigets syfte”.
49

 Denna definition måste ses i kontexten av att von Clausewitz även skrev att 

krig endast är en förlängning av politiken med andra medel, krigets syfte är alltså att uppfylla 

de politiska målsättningarna.
50

 Ytterligare ett bidrag som fått stor betydelse i nutida plane-

ringsmetoder är tyngdpunktsbegreppet.  Von Clausewitz definierade tyngdpunkt enligt föl-

jande:  

 
Man måste ha klart för sig vad som utgör de båda (krigförande) staternas viktigaste egenskaper. 

Av dem bildas en tyngdpunkt, ett centrum av kraft och rörelse på vilket allt beror. Det är mot 

denna som vår kraftsamling skall riktas.
51

 

 

Redan hos von Clausewitz går alltså att återfinna en mål – medel diskurs där strategin handlar 

om att nyttja militära medel för att uppnå politiska mål. De aktörer som von Clausewitz ansåg 

vara centrum för strategi var som framgår av citatet ovan, stater. Duellen mellan staternas ar-

méer och växelverkan mellan motståndarnas viljor utgör en central del av teorierna.
52

  En kri-

tik som senare framförts mot von Clausewitz är att hans definition är för snäv och krymper 

ned strategi till enbart genomförandet av striden, där strid är det enda medlet för att nå det 

strategiska målet.
53

 Oavsett kritiken så är det tydligt att von Clausewitz beskrivningar av kri-

                                                        
45 Gray, (2010), s. 264. 
46 Gray, (2010), s. 1. 
47 Wedin, Lars, Reflektioner över ämnet strategi (Stockholm: Försvarshögskolan, 2002), s. 28.  
48 Von Clausewitz, (1991), s. 12. 
49 Von Clausewitz, (1991), s. 88. 
50 Von Clausewitz, (1991), s. 42. 
51 Von Clausewitz, (1991), s. 606.  
52 Von Clausewitz, (1991), s. 29-32. 
53 Liddell Hart, (1967), s. 319. 
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gets dynamik och natur där friktioner, osäkerheter, växelverkan mellan anfall och försvar och 

många fler begrepp, lever kvar och återkommer hos efterföljande strateger. 

 

Antoine Henri Jomini levde i likhet med von Clausewitz under eran då Napoleonkrigen präg-

lade synen på krig och strategi. Jomini var i många avseenden en motpol till von Clausewitz, 

framförallt avseende synen på strategin. Clausewitz var som ovan nämnt emot att försöka 

skapa strikta regler för krigets förande, medan Jomini hade en närmast positivistisk syn på 

detsamma. Jomini ansåg att strategi endast avgjorde var man skall agera och strävade efter att 

skapa tydliga handlingsregler för detta.
54

 

 

Nästa stora avtryck i den västerländska synen på strategi fick vänta till tiden efter första 

världskriget. 1929 definierade sir Basil Liddell Hart strategi som följande:”the art of distrib-

uting and applying military means to fulfil the ends of policy”.
55

 I likhet med von Clausewitz 

definition återfinns mål och medel i denna, dock är den inte lika smal som von Clausewitz 

krigsfokuserade definition, utan omfattar även nyttjandet av det militära maktmedlet i freds-

tid.
56

 Liddell Hart utvecklade även begreppet grand strategy som omfattar samordningen av 

nationens alla maktmedel i syfte att nå det politiska målet. 

 
For the role of grand strategy – higher strategy – is to co-ordinate and direct all the re-

sources of a nation, or band of nations, towards the attainment of the political object of 

the war – the goal defined by fundamental policy.
 57

 

 

Som framgår av definitionen ovan anser även Liddell Hart att de huvudsakliga aktörerna 

inom strategin är stater och dess resurser. 

De resurser eller maktmedel som Liddell Hart räknar upp i sin teori är ekonomiskt tryck, di-

plomati, handel, och etiskt tryck som skall syfta till att påverka en motståndares vilja.
58

 I 

samband med diskussionen om grand strategy kommer Liddell Hart även fram till att det yt-

tersta målet med krig är att uppnå en bättre fred och att det är av yttersta vikt att hela tiden 

väga det egna handlandet mot den fred som man strävar efter.
59

 Denna diskussion för oss in 

på ytterligare ett av Liddell Harts bidrag till den strategiska teorin, nämligen indirect appro-

ach.  

 

Liddell Hart konstaterade att strid endast är ett av medlen och att strategens ansvar är att söka 

en situation som är så fördelaktig att om inte situationen själv fäller avgörandet, så kommer 

den efterföljande striden garanterat att göra det.
60

  Detta kan tolkas som en introduktion av ett 

nytt begrepp i det teoretiska ramverket där man för första gången talar om metod i kombinat-

ion med mål och medel. Sökandet efter den fördelaktiga situationen som Liddell Hart skriver 

om, kan även relateras till uppsökandet av den tyngdpunkt som von Clausewitz beskriver. 

 

André Beaufre hämtade sina erfarenheter från andra världskriget och den efterföljande kärn-

vapen eran. Han träffade tidigt i sin karriär som officer i den franska armén, Liddell Hart som 

kom att utgöra en inspirationskälla för Beaufre.
61

 Beaufre strävade efter att åskådliggöra väx-

                                                        
54 Wedin, (2002), s. 34. 
55 Liddell Hart, (1967), s. 321. 
56 Widén, Jerker och Ångström, Jan, Militärteorins Grunder (Stockholm: Försvarsmakten, 2005), s. 56. 
57 Liddell Hart, (1967), s. 322. 
58 Liddell Hart, (1967), s. 322. 
59 Liddell Hart, (1967), s. 353. 
60 Liddell Hart, (1967), s. 325. 
61 Beaufre, (1963), s. 7. 
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elspelet mellan två viljor och definierade strategi på följande sätt: ”konsten att uppfatta och 

behärska en växelverkan mellan viljor, som använder sig av maktmedel för att avgöra sin in-

bördes konflikt.”
62

 

Denna definition av strategi har ej fått särskilt stort fäste i den traditionella strategiska skolan 

och kan kritiseras bland annat för att den inte behandlar det politiska målet och är för generell 

i och med nyttjandet av begreppet ”konflikt”.
63

 

Däremot har Beaufre bidragit med andra substantiella inlägg i den strategiska skolan, han 

skriver om mål och medel samt mönster för strategin, där han formulerar ett allmänt mål för 

strategin. 

 
Syftet är att uppnå ett avgörande genom att skapa och utnyttja en situation, som medför 

en tillräcklig grad av moralisk upplösning hos motståndaren för att förmå honom att ac-

ceptera de villkor man vill påtvinga honom.
64

  

 

Medlen för strategin är formulerade ur ett bredare perspektiv där Beaufre konstaterat att 

”en skala av materiella och moraliska medel från kärnvapenbombning till propaganda 

eller handelsavtal.” finns att tillgå för att uppnå målen.
65

 Därefter räknar Beaufre upp ett 

antal mönster för strategin: 1) det direkta hotets, 2) den indirekta påtryckningen, 3) de 

succesiva aktionerna, 4) totalt utdraget krig på låg militär nivå, 5) kamp med våldsme-

del syftande till militär seger.
66

  

 

Dessa kopplas senare till begreppen indirekt och direkt strategi där direkt strategi inne-

bär att man försöker nå ett avgörande eller en avskräckningseffekt med militära medel.
67

 

Indirekt strategi enligt Beaufre är ej att likställa med Liddell Harts ”indirekt approach”, 

utan indirekt strategi syftar till att nå ett avgörande med andra medel än det militära, där 

det militära maktmedlet endast har en stödjande roll.
68

 Däremot har Beaufre sorterat in 

begreppet Indirekt metod under direkt strategi. Med begreppet indirekt metod avses 

motsvarande som Liddell Harts ”indirect approach”, det vill säga att sträva efter ett mi-

litärt avgörande genom utmanövrering på slagfältet.
69

 För att slutföra sammanfattningen 

av den indirekta strategin så delar Beaufre upp även den i yttre och inre manöver. Den 

yttre manövern riktas mot omvärlden, där det gäller att skapa så stor handlingsfrihet 

som möjligt för det egna agerandet.
70

 Den inre manövern handlar om genomförandet av 

operationer i det geografiska område där resultaten av maktmedlens nyttjande skall 

nås.
71

 

 

Beaufre för även in miljökontexten i sin skrift där han trycker på att strategen måste be-

akta den ständigt pågående förändringen av miljö och förutsättningar till följd av tek-

nologiska framsteg.
72

 

 

                                                        
62 Beaufre, (1963), s. 21-22. 
63 Widén och Ångström, (2005), s. 57. 
64 Beaufre, (1963), s. 23. 
65 Beaufre, (1963), s. 23. 
66 Beaufre, (1963), s. 25-27. 
67 Beaufre, (1963), s. 43. 
68 Beaufre, (1963), s. 43. 
69 Beaufre, (1963), s. 103. 
70 Beaufre, (1963), s. 105-106. 
71 Beaufre, (1963), s. 108. 
72 Beaufre, (1963), s. 44. 
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Ytterligare en aspekt av strategin som är en tydlig faktor hos Beaufre är avskräcknings-

strategin, boken skrevs under en period då kärnvapenhotet var relativt nytt. Dock be-

handlas även avskräckning ur ett mer generellt perspektiv där denna delas in i två vari-

anter, den första består av att kunna visa upp tillräcklig militär styrka för att kunna ge-

nomföra ett framgångsrikt försvar. Den andra varianten innebär att besitta en förmåga 

till vedergällning, eller stegring av konflikten till högsta nivå.
73

 

 

Beaufre har som tidigare nämnts inspirerats av såväl von Clausewitz som av Liddell 

Hart och andra strateger. Den främsta kritik som framförs mot hans teorier, förutom kri-

tiken emot definitionen av strategibegreppet, är att han genomför en omfattande men 

inte helt lyckad jämförelse mellan strategi och fäktning.
74

 

 

En nutida strateg som strävar efter att utveckla det strategiska ramverket är Colin S. Gray. 

Gray är verksam vid strategic studies institute (SSI), inom U.S. Army War College och har 

tidigare innehaft rollen som rådgivare inom president Reagans administration. Han har fram 

till 2013, skrivit 25 böcker varav några namnkunniga titlar som Modern Strategy och The 

Strategy Bridge – theory for practice.
75

  

Gray förhåller sig till strategibegreppen enligt följande:  

 
Strategy (content neutral): The direction and use made of means by chosen ways in order to 

achieve desired ends.
76

 

 
Grand strategy: The direction and use made of any or all among the total assets of a security com-

munity in support of its policy goals as decided by politics. The theory and practice of grand strat-

egy is the theory and practice of statecraft itself. In the words of John Lewis Gaddis, it is ‘the cal-

culated relationship of means to large ends’.
77

 

 

Military strategy: The direction and use made of force and the threat of force for the purposes of 

policy as decided by politics.
78

 

 

Gray förtydligar även att politik är syftet med strategin, strategin är metoden och taktiken är 

medlet.
79

  

 

 I Modern Strategy presenterade Gray ett analysverktyg med totalt sjutton ”dimensioner” sor-

terade under tre huvudkategorier. De tre huvudkategorierna var folk och politik, krigsförbere-

delser, kriget.
80

 I samma bok delar Gray även in strategin i arenor eller ”geografiskt speciali-

serade element: sjö, mark, luft, rymd och cyberspace.
81

   

I sin metafor som även är titel på en av hans böcker förklarar han att strategin är bron mellan 

politiken och nyttjandet av maktmedlet. Detta är ett av de tjugotvå ”dicta” som han nyttjar för 

att beskriva Naturen och karaktären hos strategin, skapandet av strategi, utförandet av stra-

tegi och konsekvenserna av strategi.
82

  Bland Gray:s dicta återfinns strategins kontext som 

kan relateras till den miljö som Beaufre skriver om. Gray räknar upp följande kontexter: poli-

                                                        
73 Beaufre, (1963), s. 80-81. 
74 Widén och Ångström, (2005), s. 72. 
75 Gray, (2013), s. V. 
76 Gray, (2010), s. 18. 
77 Gray, (2010), s. 18. 
78 Gray, (2010), s. 18. 
79 Gray, (2010), s. 19. 
80 Gray, Colin S, Modern Strategy (Oxford: Oxford university press, 1999) s. 24. 
81 Gray, (1999), s. 210. 
82 Gray, (2013), s. 65-67. 
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tisk, socio-kulturell, ekonomisk, teknologisk, militär, geografisk och historisk.
83

 Dessutom il-

lustrerar Gray en sammanställning av olika typer av strategi inspirerad av Sun Tzu, Liddell 

Hart, J.C Wylie, Archer Jones och Thomas C. Schelling.  

De olika typerna av strategi är följande:  

 
Tabell 1 Tabellen utvisar begreppspar för olika typer av strategiska metoder enl. Gray.84 

Begreppspar för strategiska metoder enl. Gray 

Direkt Direct Indirekt Indirect 

Sekventiell (linjär) Sequential Kumulativ (icke linjär) Cumulative 

Utnötning genom manöver Attritional by ma-

nouvre 

Förintelse genom manöver Annihilating by ma-

nouvre 

Utdragen Persisting (expeditionary) Räd Raiding (expeditionary) 

Avskräckning Coercive Våldsmakt Brute force 

Offensiv Offensive Defensiv Defensive 

Symmetrisk Symmetrical Assymetrisk Assymetrical 

 

För att skapa en uppfattning om hur ovanstående strateger påverkat den svenska uppfattning-

en kring strategi nyttjas även militärstrategisk doktrin( MSD12 ) som teoretisk bakgrund. 

MSD konstaterar att Sverige delar upp strategi i politisk strategi och militär strategi, där poli-

tisk strategi går att jämföra med grand strategy.  

Vidare görs även en definition av ett allmänt strategibegrepp enligt följande: ”Plan eller för-

hållningssätt i form av mål medel och metoder för hur tillgängliga resurser bör utvecklas, till-

föras eller användas för att uppnå överordnade syften.”
85

 

 

Även MSD gör uppdelningen mellan olika maktmedel: diplomati, information, militärt, eko-

nomiskt och humanitärt, där uppdelningen mellan civilt och militärt är en viktig del.
86

  I MSD 

framgår även fyra olika syften med det militära maktmedlet: påverka, avskräcka, tvinga, be-

segra.
87

 Doktrinen anger även att dessa syften är giltiga för strategi i allmänhet varvid dessa 

går att relatera till Gray:s sammanställning av olika typer av strategi ovan.
88

 Senare i doktri-

nen anges offensiv, defensiv, stabiliserande och stödjande som de inriktningar (mili-

tär)strategin generellt har från ett svenskt perspektiv.
89

  

 

MSD delar även in operationsmiljön – den miljö där strategin skall verka, i fysisk miljö, in-

formationsmiljö och aktörer där sjö, luft, mark och rymd hänförs till den fysiska miljön me-

dan informationsmiljön sträcker sig över hela spektrat.
90

  

 

För att genomföra den militärstrategiska planeringen i Sverige används en svensk variant av 

det planeringsdirektiv som Nato tagit fram, Svensk COPD 2.0. Där återkommer fastställandet 

av en strategisk tyngdpunkt och förhållandet till aktörer och miljö som centrala beståndsdelar 

i framtagandet av en militärstrategi.
91

 

                                                        
83 Gray, (2010), s. 39. 
84 Gray, (2010), s. 66. 
85 Försvarsmakten, (2011), s. 43. 
86 Försvarsmakten, (2011), s. 44-45. 
87 Försvarsmakten, (2011), s. 44-45. 
88 Försvarsmakten, (2011), s. 44. 
89 Försvarsmakten, (2011), s. 144. 
90 Försvarsmakten, (2011), s. 33. 
91 Försvarsmakten, Försvarsmaktens tillämpning av NATO ”Comprehensive Operations Planning Directive” 
Svensk COPD 2.0 -Metod för försvarsplanering (Stockholm: Högkvarteret, 2013), s. 57. 
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I samma dokument återkommer även diskussionen kring mål, medel och metod med ett för-

tydligande kring innebörden av dessa: 

 
(1) Vilka grundläggande förutsättningar måste uppnås för att avsluta krisen eller konflikten (eller 

FM operation) på acceptabla villkor? (Mål) 

(2) Hur kan militära, politiska (diplomatiska), civila och ekonomiska maktmedel används för att 

skapa sammanhängande effekter som kommer att uppnå de förutsättningar som krävs för att nå 

det önskade målet? (Metod) 

(3) Vilka politiska (diplomatiskt), militära, civila och ekonomiska maktmedel är tillgängliga för 

FM och dess samarbetspartners för att skapa önskade effekter? (Medel).
92 

 

Ovan finns ett urval av teoretiska begrepp och teoretiker som författaren anser representera 

den traditionella strategiska skolan.
93

 Ett stort antal betydelsefulla strateger har valts bort, an-

tingen med anledning av att de representerar en specifik strategisk miljö exempelvis land, sjö, 

luft, eller med anledning av att dess teorier representeras i en snarlik variant ovan.   

2.1.3 Historisk kontext kring strategi 

Ytterligare en central utgångspunkt vid analysen av cyberrymdens påverkan på strategins teo-

retiska ramverk är den historiska kontexten. Cyberrymdens utveckling måste sättas i perspek-

tiv för att inte överdrivas. Den strategiska kontexten som Gray beskriver har ändrats radikalt 

flera gånger under historiens gång. Vid en snabb betraktelse av utvecklingen från bakladdade 

gevär, ångmaskiner, järnvägar, telegrafi, flygplan, radar, ubåtar och kärnvapen så framstår 

inte cyberrymdens utveckling som lika dramatisk. Cyberrymden har varit på agendan under 

en tjugofemårsperiod, men hamnade delvis i skymundan av det fokus på terrorist och upp-

rorsbekämpning som uppstod efter attentaten 9/11 2001. 

2.1.4 Begreppsligt analysramverk 

De begrepp som kan sägas vara kärnan av den traditionella strategiska skolan och som fram-

går av beskrivningen av teorin ovan är följande. 

 Samordning av medel och metoder i syfte att uppnå politiska mål. 

 Uppdelning mellan civila och militära maktmedel (diplomati, information, militärt, 

och ekonomiskt). 

 Indelning av miljöer i sjö, mark, luft, rymd och cyber i geografisk kontext. 

 Direkt eller indirekt strategi. 

 Avskräckning eller påtvingande. 

 Offensiv eller defensiv. 

 Tyngdpunktsbegreppet. 

 Aktörer i form av stater, statsförvaltning och militära enheter. 

                                                        
92 Försvarsmakten, (2013), s. 62. 
93 Dessa teorier återfinns även i militärstrategisk doktrin (MSD 12). 
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Figur 2 Förhållande mellan begreppen samt mål, medel, metoder och miljö i uppsatsen.

 

 

Ovanstående begrepp representerar den teori som vuxit fram under århundranden av utveckl-

ing. Detta är även den teoretiska bakgrund som resterande arbete bygger på, väl medveten om 

att andra strateger och teorier också hade kunnat representeras. 

 

3. Metod 

3.1 Vald metod 
Den valda metoden är kvalitativ textanalys. Metodens innebörd går ut på att aktivt läsa den 

text som skall studeras och att samtidigt ställa frågor till undersökningsmaterialet för att sys-

tematiskt analysera detta. Den variant av kvalitativ textanalys som används i detta arbete är 

idé- och ideologianalys. Utifrån teoribakgrunden ställs frågor till de olika cybersäkerhetsstra-

tegierna, detta sker i syfte att utreda strukturen och tillämpningen av den strategiska teori som 

beskrivs ovan. Denna typ av analys beskrivs av Bergström och Boréus som innehållslig 

idéanalys. Metoden lämpar sig för forskningsfrågor av karaktären: Vilka är huvudbegreppen i 

argumentationen? Vad ges de för betydelse?
94

 För att undersöka denna typ av frågeställningar 

kan antingen idealtyper eller dimensioner nyttjas som analysverktyg. Idealtyper innebär att 

man skapar noggranna beskrivningar av ett fenomen i syfte att sedan använda dessa för att 

sortera in fenomenen i kategorier.
95

 Till exempel kan idealtyper användas för att identifiera en 

                                                        
94 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, Textens mening och makt (Lund: Studentlitteratur, 2005), 
s. 155. 
95 Bergström och Boréus, (2005), s. 160. 
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åskådning i kategorierna nykonservatism, socialliberalism eller nyliberalism.
96

 Den andra va-

rianten av analysverktyg är dimensioner. Detta innebär att man utgår från mer allmänt hållna 

dimensioner för att identifiera och systematisera företeelser i en text som kan hänföras till ett 

begrepp.
97

 Exempel på dessa dimensioner kan vara: människosyn (optimistisk – pessimistisk) 

eller moralsyn (kollektivistisk eller individualistisk).
98

  

 

Jag kommer i detta arbete att använda mig av dimensioner som analysverktyg. I dessa utfor-

mas frågor utifrån de strategiska begrepp som eftersöks i de analyserade strategierna. Dessa 

frågor används sedan som ett raster för att analysera och strukturera texterna och försöka här-

leda dess innehåll till de begrepp som utgör basen i den strategiska teorin. 

3.1.1 Motiv till metodval 

Det viktigaste motivet till metodvalet i detta arbete beror i första hand på forskningsfrågornas 

utformning och undersökningsmaterialets karaktär. Det aktuella undersökningsmaterialet är 

av en relativt ödmjuk omfattning och dimensioner beskrivs av Bergström och Boréus som en 

enklare metod för att uppnå validitet vid jämförande av ett mindre undersökningsmaterial.
99

 

Det som eftersöks är hur strategiska begrepp används i de olika nationernas strategier. Utifrån 

användandet kan sedan slutsatser dras avseende vägledning för svensk utformning av en cy-

bersäkerhetsstrategi under antagandet att Sverige bör utforma en strategi som är koherent med 

de studerade strategierna. 

3.2 Operationalisering 
Den valda teoribakgrunden operationaliseras för att vara användbar i textanalysen. Operation-

aliseringen består av att teorins centrala begrepp formuleras till frågeställningar som sedan 

appliceras på texten. Efter att ha besvarat frågorna analyseras svaren utifrån vilka kategorier 

som förekommer alternativt saknas i de respektive strategierna. Strävan är som ovan nämnt att 

systematisera innehållet. Syftet är att göra det jämförbart så att slutsatser kring teorins till-

lämpning på strategierna kan dras. 

Denna struktur och jämförelse används sedan för att diskutera och dra slutsatser kring vilken 

vägledning de valda nationernas strategier kan ge vägledning vid utformningen av en Svensk 

cybersäkerhetsstrategi.  

 

Gällande undersökningsmaterialet så har urvalet skett med fokus på att kunna ge vägledning 

inför utformningen av en svensk cybersäkerhetsstrategi. Detta innebär att arbetet är genomfört 

utifrån en kontext som ligger nära Sverige såväl geografiskt som politiskt.  

Konsekvensen av urvalet innebär att de analyserade strategierna ej kan anses representera en 

generaliserbar bild av hur den traditionella strategiska skolans begrepp fungerar på cyberrym-

den.  

En rättvis analys skulle kräva att även stormakter och representanter för andra politiska in-

riktningar analyseras. USA, Kina och Ryssland kan mycket väl ha en annan användning för 

det befintliga strategiska ramverket. Det är dessutom rimligt att anta att en demokratisk stat 

har ett annat tonläge i sin strategi jämfört med en diktatur. 

3.2.1 Tillämpning av teorin i analysen 

De ovan utvalda teoretiska begreppen kategoriseras och formuleras till frågeställningar som 

skall besvaras vid textanalysen. 

                                                        
96 Bergström och Boréus, (2005), s. 160. 
97 Bergström och Boréus, (2005), s. 165. 
98 Bergström och Boréus, (2005), s. 164. 
99 Bergström och Boréus, (2005), s. 172. 
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Begreppen delas in i följande huvudkategorier: mål, medel, metoder och miljö. Under dessa 

sorteras övriga begrepp ur den strategiska teorin in. Därefter formuleras frågeställningar som 

medger att slutsatser kring teorins tillämpning i undersökningsmaterialet kan dras.  

 
Tabell 2 Operationalisering av teorins begrepp till frågeställningar. 

Miljö Nivå Mål Medel Metoder 
Finns det aktörer 

(näringsliv, en-

skilda och polis) i 

strategierna som 

ej omfattas av de 

strategiska be-

greppen? 

 

Finns ett aktörsfo-

kus (stater eller 

individer/företag)? 

 

Finns en geogra-

fisk aspekt i stra-

tegierna? 

 

P
o

li
ti

sk
a 

M
ål

 
Vilka målsättningar är 

formulerade i strate-

gin? 

 

  

G
ra

n
d

 S
tr

at
eg

y 

Strävar strategin mot 

att samordna maktme-

del i syfte att nå må-

len? 

Finns en uppdelning 

mellan diplomati, in-

formation, militärt och 

ekonomi i strategierna? 

 

Går det att särskilja drag av 

direkt eller indirekt strategi? 

 

Hur hanteras aktörer 

som normalt inte om-

fattas av traditionell 

strategi? 

 

M
il

it
är

a 
m

ak
t-

m
ed

le
t 

  Går det att härleda en offen-

siv eller defensiv ton i stra-

tegin? 

 
  Går det att härleda en av-

skräckande eller påtvingande 

ton i strategin? 

 

 

För att uppfylla de kriterier som Ole R. Holsti anger som centrala vid operationaliseringen av 

kategorier definieras några av begreppen ytterligare i syfte att skapa tydlighet avseende vad 

variablerna innefattar.
100

 De kriterier som skall uppfyllas är att kategorierna skall reflektera 

syftet med forskningsfrågorna, vara ömsesidigt uteslutande och vara väl definierade.
101

 Defi-

nitionerna hämtas i huvudsak ur svenska dokument i syfte att skapa en större överförbarhet då 

analysmaterialet skall utgöra vägledning för utformningen av en svensk cybersäkerhetsstra-

tegi.  

 

Mål:  De målsättningar eller visioner som fastställs av den politiska ledning-

en hos den utfärdande nationen samt EU. Målsättning: uppsättning av-

sedda resultat av verksamhet.
102

 

 

Medel: De politiska (diplomatiska), militära, civila och ekonomiska maktme-

del som står till statens förfogande för att uppnå önskade resultat.
103

 

 

                                                        
100 Holsti, Ole R., Content Analysis for the Social Sciences and Humanities(Reading: Addison-Wesley, 1969), 
s. 95. 
101 Holsti, (1969), s.95. 
102 Nationalencyklopedin, målsättning. hämtad 2014-03-21 från: http://www.ne.se/sve/målsättning 
103 Försvarsmakten, (2013), s. 62. 
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Metoder: Hur ovan nämnda maktmedel används.
104

 I denna uppsats indelas me-

toderna i: direkt – indirekt strategi, offensiv – defensiv, avskräckande 

– påtvingande.   

 

Miljö:  Den kontext som strategin relaterar till.
105

 I denna uppsats begränsas 

kontexten till att studera geografisk anknytning, infrastruktur och ak-

törer. 

 

Diplomati:  Diplomati används för att skapa eller behålla goda relationer till andra 

stater och för att tillsammans med andra verka för en fredlig och stabil 

utveckling i världen. Diplomati används även för att förebygga poten-

tiella eller bilägga pågående konflikter.  Detta kan även ske genom 

sanktioner eller påtryckningar. Styrkan hos den egna diplomatin är ett 

resultat av flera olika faktorer: 

• Graden av legitimitet i olika situationer 

• Förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer med samarbets-

partners 

• Förmågan att övertyga med goda argument.
106

 

 

Information:  I en kris eller konfliktsituation där många aktörer ska samverka är det 

av avgörande betydelse att de olika aktörerna framför ett samman-

hängande och samstämmigt budskap. Ett sätt att få de olika maktmed-

len att verka samordnat och ge önskade effekter är att på strategisk 

nivå utforma en övergripande informationsstrategi. Det finns två per-

spektiv av informationsmedel: 

• Innehåll, det vill säga informationen i sig. 

• Teknologin för att föra över informationen.
107

 

I denna uppsats hänförs dock teknologin till miljö i form av infrastruk-

tur. 

 

Militära medel:  Försvarsmakter eller försvarsorganisationer representerar det militära 

maktmedlet.
108

 

 

Ekonomiska medel:  Ekonomiska medel kan i positiv mening användas för att främja de-

mokratisk utveckling, fri handel, internationellt samarbete med mera. 

Genom riktad ekonomisk stimulans kan en stat eller en organisation 

påverka utvecklingen i en annan stat eller samhälle. Ekonomiska me-

del kan också användas som ett maktmedel för att utöva påtryckningar 

med hjälp av ekonomiska sanktioner.
109

 

 

Direkt Strategi:  Tonvikt på militära maktmedel i syfte att nå ett avgörande.
110

 

 

                                                        
104 Försvarsmakten, (2013), s. 62. 
105 Gray, (2010), s. 39. 
106 Försvarsmakten, (2011), s. 74. 
107 Försvarsmakten, (2011), s. 74. 
108 Författarens definition. 
109 Försvarsmakten, (2011), s. 75. 
110 Beaufre, (1963), s. 43. 
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Indirekt Strategi:  Yttre och inre manöver - legitimitet hos internationella samfundet och 

militärt agerande inom ett operationsområde, fokus på nyttjande av 

icke militära maktmedel.
111

 

 

Avskräckande: Att sträva efter att få motståndaren att avstå från att vidta oönskade åt-

gärder genom att få denna att uppfatta att den har mer att vinna på att 

vara passiv i stället för att vidta aktiva åtgärder.
112

 Avskräckning (De-

terrence) förknippades som ovan nämnt, tidigare starkt med kärnvapen 

och Beaufre lägger stort fokus på möjligheten till vedergällning och 

andraslagsförmåga.
113

 Det är dock i den först nämnda kontexten som 

av Gray benämns ”general deterrence” som begreppet nyttjas i detta 

arbete.
114

    

 

Påtvingande: Att få motståndaren att agera enligt den egna nationens vilja genom 

nyttjandet av maktmedel.
115

 

 

Offensiv: Inriktad på aktivt handlande.
116

 

 

Defensiv: Inriktning mot försvar.
117

 

 

Ovanstående frågeställningar utgör verktyget för att systematiskt analysera de fyra strategier-

na och dess koppling till de begrepp som en stor del av det strategiska ramverket bygger på. 

Då strategierna även hanterar aktörer som inte inbegrips av de traditionella strategiska be-

greppen ställs frågor kring hanteringen av dessa. 

4. Analys 

4.1 Cyberrymdens karaktär 
Cyberrymden eller ”cyberspace” som huvuddelen av undersökningsmaterialet refererar till är 

en dynamisk och omstridd miljö som bokstavligen förändras varje gång en ny enhet ansluts 

till ett nätverk. Geografiska gränser är otydliga och i många fall betydelselösa i cyberrymden. 

Dock skall man komma ihåg att det finns en fysisk miljö bestående av fiberkablar, mobilmas-

ter, servrar, routrar, USB minnen och datorer.
118

 Alla dessa fysiska betingelser finns på någon 

stats territorium och ägs av någon. Mycket av den fysiska infrastrukturen är i privat ägo och 

ägarna har möjlighet att genom sitt agerande möjliggöra för, eller förneka andra aktörer att 

nyttja enheter för cyberoperationer.
119

  

Ytterligare en egenskap för cyberrymden är att händelser inträffar momentant och simultant 

över stora områden.
120

 Dessutom finns en hög grad av anonymitet och starka krypton som gör 

                                                        
111 Beaufre, (1963), s. 43. 
112 Gray, Colin S, Maintaining effective deterrence (Carlisle Barracks: U.S. Army War College press, 2003), s. 
13 samt Försvarsmakten, (2011), s. 46. 
113 Beaufre, (1963), s. 75-77. 
114 Gray, (2003), s.13. 
115 Gray, (2003), s. 13 samt Försvarsmakten, (2011), s. 46. 
116 Nationalencyklopedin, offensiv, hämtat 2014-03-17 från: http://www.ne.se/sok?q=offensiv 
117 Nationalencyklopedin, defensiv, hämtat 2014-03-17 från: http://www.ne.se/sok?q=defensiv  
118 Alexander, (2013-03-12), s. 2. 
119 Alexander, (2013-03-12), s. 2. 
120 Alexander, (2013-03-12), s. 2. 
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att aktörer är i det närmaste omöjliga att identifiera.
121

 Exempel på detta är de omfattande 

överbelastningsattackerna mot Estland 2007 som antas härstamma från Ryssland, men där en 

övertygande bevisning saknas.  

Det faktum att cyberrymden ständigt expanderar gör att nya hotbilder ständigt skapas. Detta 

beror på den omfattande sammankopplingen av system och samhällets stora beroende av in-

formationsteknologi.
122

 Framförallt är hot mot de så kallade SCADA systemen (Supervisory 

Control And Data Acquisition) särskilt allvarliga.
123

 

Ett exempel hur ett sådant hot skulle kunna gestalta sig ges i Centrum för asymmetriska hot 

och terrorismstudiers (CATS) rapport:  
 

Cyberattacker mot exempelvis elnätet kan påverka tele- och datornätverken. Det riskerar i sin tur 

att få spridningseffekter i andra sektorer och branscher som t.ex. finansiella system, luftfart och så 

vidare. Konsekvensen blir allvarliga störningar i samhällsviktig infrastruktur.
124

 

 

Cyberhot innebär till skillnad från hot som relateras till i de andra arenorna, mark, luft, sjö och 

rymd inte en direkt användning av fysiskt våld.
125

 Cyberoperationer kan skapa fysiska effek-

ter, men endast indirekt. Statsaktörer utgör enligt flera stora stater det främsta hotet inom cy-

berrymden.
126

 Något som också är på stark frammarsch och som stärks av den stora möjlig-

heten till anonymitet är ”cyberwar by proxy” där stater använder ombud för att genomföra 

cyberoperationer.
127

  

Spännvidden kring hoten sträcker sig från statsaktörer som ägnar sig åt cyberkrigföring via 

spionage (försvars, ekonomiskt och industriellt), terrorism, kriminalitet ned till enskilda indi-

vider som vill prova sin egen förmåga att bryta sig in i system.
128

 I fredstid bedöms cyber-

spionage utgöra det allvarligaste hotet, medan angrepp mot SCADA system utgör det allvar-

ligaste hotet i en kris eller krigssituation.
129

 Relativt nya hot med en explosionsartad utveckl-

ing är användningen av smarta mobiltelefoner med positionsangivning och molnbaserad lag-

ring. Detta innebär att information om enskilda individer och dess roll inom myndigheter 

omedelbart hamnar i händerna på tjänste- och driftsleverantörer som inte är nationella. Den 

ovan nämnda spännvidden i kombination med anonymiteten medför ytterligare ett problem, 

nämligen att klassificera angreppen. Ett angrepp i land, sjö, luft eller rymd miljöerna är ofta 

enklare att klassificera som kriminellt eller militärt, i cyberrymden är dessa gränser mycket 

otydliga.
130

  

  

                                                        
121 Alexander, (2013-03-12), s. 2. 
122 Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, (2012), bilaga 1, s. 9. 
123 Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, (2012), bilaga 1, s. 6. 
124 Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, (2012), bilaga 1, s. 9. 
125 Gray, (2013), s. 13. 
126 Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, (2012), bilaga 1, s. 11-12. 
127 Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, (2012), bilaga 1, s. 6. 
128 Alexander, (2013-03-12), s. 2-5. 
129 Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, (2012), bilaga 1, s. 7. 
130 Estonian Ministry of defence, (2008), s. 11. 
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4.2 Norges cybersäkerhetsstrategi 
Norge har definierat området som informationssäkerhet vilket i Sverige anses vara ett bredare 

område än cybersäkerhet.
131

 Norges definition av informationssäkerhet är att informationen är 

tillgänglig, konfidentiell och har integritet.
132

 I strategin har även Norges cybersäkerhetsstra-

tegi inarbetats.
133

 

 

Mål 

 Vilka målsättningar är formulerade i strategin? 

 

Strategin har fyra stycken övergripande målsättningar:
134

 

1. Stärkt samordning och gemensam situationsförståelse. 

2. Robust och säker informations och kommunikationsteknologi (IKT). 

3. Stärkt förmåga att hantera oönskade IKT händelser. 

4. Höjd kompetens och säkerhetsmedvetande. 

Målsättningarna är likvärdiga, är ej skrivna i prioritetsordning och skall enligt strategin sam-

verka för att uppnå det önskade tillståndet.
135

 

 

 Strävar strategin mot att samordna maktmedel i syfte att nå målen? 

 

Det första målet med strategin är som ovan nämnt samordning. Denna vilja genomsyrar däref-

ter hela dokumentet. 

 

Medel 

 Finns en uppdelning mellan diplomati, information, militärt och ekonomi i strategierna?  

 

I strategin finns en diffus uppdelning där diplomati, information och militärt går att utläsa 

som medel. Ekonomi framstår mer som en effekt eller morot för det nationella samarbetet.  

 

Diplomatin framkommer genom beskrivningen av att ett internationellt samarbete om inform-

ationssäkerhet är helt nödvändigt för att lyckas med det nationella informationssäkerhetsar-

betet.
136

 Samarbetet exemplifieras genom bland annat ett nordiskt Computer Emergency Re-

spons Team(CERT) samarbete.
137

 

 

Information är det dominerande maktmedlet inom strategin, nyttjandet av detta medel vänder 

sig framförallt mot den egna nationen där man strävar efter en kunskapsuppbyggnad i ett de-

fensivt syfte. Detta exemplifieras genom att strategin vill införa styrning av krav på ett struk-

turerat säkerhetsarbete från statlig och kommunal nivå ned till den privata sektorn.
138

 Vidare 

är strävan att informera samtliga norska medborgare om säkerhetsutmaningar och motmedel 

mot dessa.
139

 Som ett led i denna strävan fastställer strategin att alla barn och unga skall ha en 

baskompetens inom informationssäkerhet.
140

 Informationsmedlets utåtriktade del av strategin 

                                                        
131 Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, (2012), bilaga 1, s. 3. 
132 Departementene, (2012), s. 10. 
133 Departementene, (2012), s. 6. 
134 Departementene, (2012), s. 17. 
135 Departementene, (2012), s. 17. 
136 Departementene, (2012), s. 26. 
137 Departementene, (2012), s. 21. 
138 Departementene, (2012), s. 21. 
139 Departementene, (2012), s. 23. 
140 Departementene, (2012), s. 23. 
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består av att synliggöra riskerna med att nyttja externa leverantörer av ITK tjänster, samt att 

öka förmågan hos kravställare på dessa system.
141

 Ytterligare en del av informationsmakt-

medlet är den önskade satsning på forskning och utveckling inom informations och kommu-

nikationssäkerhet som dokumentet ger uttryck för.
142

  

 

Strategins koppling till det militära maktmedlet är relativt begränsad, tidigt i strategin framgår 

att man särskiljer IKT-säkerheten som är knuten till den militära sektorn, samtidigt som man i 

nästa stycke beskriver att säkerhetsutmaningarna skär tvärs igenom alla sektorer och att en tät 

samordning mellan myndigheter, näringsliv och enskilda brukare krävs.143 

Senare finns en passage i texten som går att associera till det militära maktmedlet, dock inne-

bär skrivningen att även andra innebörder som ej innefattar det militära maktmedlet kan uttol-

kas. ”Norge skall ha en dygnskontinuerlig, proaktiv operativ beredskap för att kunna före-

bygga, uppdaga och koordinera hanteringen av allvarliga ITK händelser.”144 Med allvarliga 

ITK händelser avses i denna kontext riktade angrepp mot kritisk ITK infrastruktur och känslig 

sekretessklassad information.145 Det är denna kontext som gör att den proaktiva operativa be-

redskap som omnämns, även kan utläsas som en uppgift för det militära medlet parallellt med 

CERT och polisiära resurser. 

 

Även ekonomi som medel framstår främst vara riktat mot den egna nationen i form av en be-

löning eller lockbete om säkerhetsarbetet genomförs väl. Exempel som ges är den positiva in-

verkan på samhällsekonomin som ett välfungerande informationssamhälle medför och de 

ekonomiska samordningsvinster som kan göras genom samlokalisering och samutnyttjande av 

säker infrastruktur.
146

 

 

Metod 

 Går det att härleda en offensiv eller defensiv ton i strategin? 

 

Strategin har en genomgående tydligt defensiv ton där kunskapsuppbyggnad och krav på eget 

samarbete och säkerhetsmedvetande är det tydliga budskapet. 

 

 Går det att härleda en avskräckande eller påtvingande ton i strategin? 

 

Generellt sett har strategin en relativt neutral hållning till avskräckning, och inga tendenser till 

påtvingande. Dock finns spår av en avskräckande tongång i strategin, dels genom den ovan 

nämnda passagen där proaktiv operativ beredskap nämns, men även där polisens förmåga till 

att upptäcka och efterforska datahändelser som kan få inverkan på rikets säkerhet eller andra 

vitala nationella intressen.
147

 Det som kan tolkas som avskräckande i strategin är emfasen på 

att eftersöka och lagföra aktörer i samarbete med andra nationer och myndigheter.
148

 

 

 Går det att särskilja drag av direkt eller indirekt strategi i strategin? 

 

                                                        
141 Departementene, (2012), s. 18. 
142 Departementene, (2012), s. 24. 
143 Departementene, (2012), s. 15-16. 
144 Departementene, (2012), s. 21. 
145 Departementene, (2012), s. 21. 
146 Departementene, (2012), s. 18. 
147 Departementene, (2012), s. 21. 
148 Departementene, (2012), s. 21. 
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Den norska strategin bär tydliga spår av indirekt strategi som yttrar sig genom en yttre manö-

ver bestående av att sträva efter att följa internationella standarder och lagkrav samt genom 

strävan efter ett tätt internationellt samarbete.
149

 Den inre manövern består av att höja den 

egna försvarsförmågan genom kunskaps- och förmågeuppbyggnad samt nationellt regelverk 

för hur informationssäkerheten skall bedrivas.
150

 

 

Miljö 

 Finns ett aktörsfokus (stater eller individer/företag)? 

 

Strategin har ett relativt tydligt aktörsfokus. Dock inte ett fokus på en aktör, utan på samtliga 

ägare och nyttjare av systemen samt deras ansvar.
151

 Man har även fokus på att kunna efter-

forska och utreda aktörer i samband med kriminalitet och allvarliga ITK händelser.
152

 

 

 Finns en geografisk aspekt i strategierna? 

 

I strategin finns geografiska aspekter. Som exempel på dessa behandlar strategin riskerna som 

är förknippade med molnbaserad lagring, lagring av data på serverparker anslutna till inter-

net.
153

 Serverparkerna kan vara lokaliserade i flera olika länder och vara inom mer eller 

mindre tillåtande jurisdiktion. Dessutom behandlas riskerna med utländska leverantörer av sy-

stem och drift av dessa.
154

 Förutom geografiska kopplingar till utländska hot behandlas även 

utplaceringen och den fysiska säkerheten hos den egna kritiska infrastrukturen.
155

 

 

 Finns det aktörer i strategierna som ej omfattas av de strategiska begreppen, hur hanteras 

dessa? 

 
Privata aktörer och näringslivet är viktiga i den norska strategin, dessa är svåra att managera 

med de klassiska strategibegreppen.
156

 Även polisiärt arbete har en betydande roll i strategin 

med en vikt som traditionellt kanske skulle ha tillskrivits det militära maktmedlet.
157

 Privata 

aktörer och näringsliv hanteras genom att man strävar efter att koordinera utbildning och upp-

byggnad av en god informationssäkerhetskultur genom deltagande i nätverk.
158

 Koordinering-

en skall genomföras av Norges CERT som även skall tillhandahålla information om aktuella 

hot och risker.
159

 Polisen hanteras som en nationellt fokuserad resurs som har huvudrollen vid 

hanteringen av cyberkriminalitet.
160

  

  

                                                        
149 Departementene, (2012), s. 26. 
150 Departementene, (2012), s. 21-22. 
151 Departementene, (2012), s. 23. 
152 Departementene, (2012), s. 21-23. 
153 Departementene, (2012), s. 12 och 29. 
154 Departementene, (2012), s. 12. 
155 Departementene, (2012), s. 18. 
156 Departementene, (2012), s. 21 och 24. 
157 Departementene, (2012), s. 22. 
158 Departementene, (2012), s. 24. 
159 Departementene, (2012), s. 21. 
160 Departementene, (2012), s. 22. 
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4.3 Finlands cybersäkerhetsstrategi 
Finland har till skillnad från Norge en ren cybersäkerhetsstrategi, den är en del av ett helhets-

grepp där Finland har formulerat en övergripande säkerhetsstrategi för samhället och en rege-

ringsresolution för försörjningssäkerhet.
161

 Cybersäkerhetsstrategins vision är en del av im-

plementeringen av den övergripande säkerhetsstrategin och korrelerar således med dess över-

gripande målsättningar.
162

 

 

Mål 
 Vilka målsättningar är formulerade i strategin? 

 

Strategins målsättningar är uttryckta i form av en vision. En vision är av nationalencyklopedin 

definierat som en framtida idealbild att sträva mot.
163

 Detta likställer jag i detta arbete med 

målsättning. 

Finlands vision/ mål är följande:
164

 

1. Finland kan skydda vitala funktioner mot cyberhot i alla situationer. 

2. Medborgare, myndigheter och näringsliv kan effektivt tillvarata en säker cyberdomän och 

en ökad kompetens kring cybersäkerhetsåtgärder, både nationellt och internationellt. 

3. 2016 skall Finland vara en global förebild avseende beredskap för att hantera cyberhot 

och de störningar som uppstår genom dessa. 

 

 Strävar strategin mot att samordna maktmedel i syfte att nå målen? 

 

Strategin lägger stor vikt på samordning av aktörer, men även maktmedel berörs indirekt ge-

nom att ansvar fördelas till respektive ministerium och förvaltningsorgan.
165

 Samordningen 

skall genomföras genom ansvars och närhetsprincipen där ansvaret fördelas så att varje mini-

sterium är ansvarigt för cybersäkerhetsrelaterade frågor inom sin sektor.
166

 Dessutom skall en 

gemensam cyberlägesbild upprättas och utgöra grund för beslut inom respektive ansvarsom-

råde.
167

 Vidare trycker strategin på att alla användare i cyberdomänen har ett ansvar för cy-

bersäkerheten.
168

 

 

Medel 

 Finns en uppdelning mellan diplomati, information, militärt och ekonomi i strategierna?  

 

I strategin går det att utläsa en uppdelning mellan samtliga ovan nämnda maktmedel där tyd-

ligheten varierar. 

 

Diplomati, redan i introduktionen till strategin konstateras att cyberattacker kan användas som 

ett verktyg för politiska påtryckningar och i allvarliga kriser kombineras med traditionell mi-

litärmakt.
169

 Internationellt samarbete är ytterligare en del av de spår av diplomati som strate-

gin ger uttryck för. Informationsutbyte och intensifierat samarbete inom EU, FN, OSCE, Nato 

                                                        
161 Finnish Ministry of defence, (2013), s. 2. 
162 Finnish Ministry of defence, (2013), s. 2. 
163 Nationalencyklopedin, vision., hämtad 2014-03-06 från http://www.ne.se/sve/vision, Nationalencyk-
lopedin. 
164 Finnish Ministry of defence, (2013), s. 3. 
165 Finnish Ministry of defence, (2013), s. 4. 
166 Finnish Ministry of defence, (2013), s. 5. 
167 Finnish Ministry of defence, (2013), s. 7. 
168 Finnish Ministry of defence, (2013), s. 5. 
169 Finnish Ministry of defence, (2013), s. 1. 
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och andra nationer framställs som viktiga faktorer.
170

 Strategin öppnar även för ändring och 

omprövning av såväl nationell som internationell lagstiftning och internationella åtaganden i 

syfte att stärka cybersäkerheten.
171

  

 

Informationsmedlet vänder sig i första hand mot den egna befolkningen i syfte att öka för-

svarsförmågan. Medvetande och kunskap hos de egna medborgarna eftersträvas genom ut-

veckling av övningar och instruktioner för cybersäkerhet.
172

 Finland har som framgår av vis-

ionen även ambitionen att bli världsledande avseende cybersäkerhet.
173

 Detta informations-

övertag avser man även att använda för att stärka sin position inom näringsliv och handel.
174

 

 

Militärt, här finns en tydlig uppdelning där det militära maktmedlet har en egen punkt i stra-

tegin.
175

 Under punkten framgår att en militär cyberförsvarsförmåga omfattar såväl underrät-

telsetjänst som förmågan att genomföra cyberattacker och cyberförsvar.
176

 Förmågan till för-

svar avser i första hand egna system i syfte att upprätthålla den övergripande försvarsför-

mågan.
177

 Som tillägg till detta skall försvarsmaketen dessutom tillhandahålla exekutivt stöd 

till övriga aktörer inom ramen för det gällande lagrummet.
178

  

 

Ekonomiskt, cyberattacker nämns även som ett ekonomiskt påtryckningsmedel i likhet med 

politiska/diplomatiska redan i inledningen av strategin.
179

 Dessutom används i likhet med in-

formation, ekonomiska argument för att öka den egna förmågan och säkerheten. Dessa argu-

ment innebär att om Finland kan erbjuda en säker cybermiljö ökar intresset för att etablera af-

färsverksamhet i Finland samtidigt som det egna höga kunnandet om cybersäkerhet kan ut-

göra en exportprodukt.
180

 Därmed skulle den egna ekonomin stärkas vilket i sig är ett makt-

medel.  

 

Metod 

 Går det att härleda en offensiv eller defensiv ton i strategin? 

 

Finlands strategi är tydligt defensiv till sin karaktär där fokus ligger på att stärka den egna 

förmågan att motstå cyberhot.
181

 Detta skall i huvudsak genomföras med kunskaps och för-

mågeuppbyggnad.
182

 De offensiva drag som går att spåra i strategin utgörs av att försvarsmak-

ten skall inneha en offensiv cyberförmåga och att man som nation strävar efter att ta mark-

nadsandelar inom cybersäkerhetssektorn.
183

 

 

 Går det att härleda en avskräckande eller påtvingande ton i strategin? 

 

                                                        
170 Finnish Ministry of defence, (2013), s. 8-9. 
171 Finnish Ministry of defence, (2013), s. 10. 
172 Finnish Ministry of defence, (2013), s. 10. 
173 Finnish Ministry of defence, (2013), s. 3. 
174 Finnish Ministry of defence, (2013), s. 1. 
175 Finnish Ministry of defence, (2013), s. 8. 
176 Finnish Ministry of defence, (2013), s. 8. 
177 Finnish Ministry of defence, (2013), s. 8. 
178 Finnish Ministry of defence, (2013), s. 8. 
179 Finnish Ministry of defence, (2013), s. 1. 
180 Finnish Ministry of defence, (2013), s. 1. 
181 Finnish Ministry of defence, (2013), s. 4-5. 
182 Finnish Ministry of defence, (2013), s. 5. 
183 Finnish Ministry of defence, (2013), s. 8-10. 
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Det finns inga spår av en påtvingande ton i strategin, däremot går nyanser av avskräckning att 

urskilja genom den ovan nämnda förmågan att försvara sig samt använda cyberattacker offen-

sivt.
184

 Syftningen vid det stycke av strategin som avhandlar det militära maktmedlet tolkas 

som att försvarsmakten skall ha samma förmåga till avskräckning inom cyberområdet som 

inom övriga områden.
185

 

 

 Går det att särskilja drag av direkt eller indirekt strategi i strategin? 

 

Finlands cybersäkerhetsstrategi har starka drag av indirekt strategi, där den yttre manövern 

utgörs av internationell samverkan, översyn av regelverk och åtaganden samt samarbete med 

EU avseende utveckling av cyberdomänen i tredje världen.
186

 Den inre manövern består av 

stärkt nationell försvarsförmåga, utveckling av förmågan till cyberattacker och ambitionen att 

skapa en tillväxt av affärsverksamhet med stöd av en gynnsam cybermiljö.
187

 

 

Miljö 

 Finns ett aktörsfokus (stater eller individer/företag)? 

 

Strategin har ett genomgående aktörsfokus där samordning och lägesuppdatering mellan aktö-

rerna utgör en viktig del.
188

 Dock är det inte i första hand statsaktörer, utan näringsliv och en-

skilda som utgör fokus för strategin, även om EU, FN, OSCE m.fl. tillsammans med andra 

stater också nämns som viktiga samarbetspartners.
189

  

 

 

 Finns en geografisk aspekt i strategierna? 

 

Den geografiska kopplingen är mycket svag i den finska strategin, den enda koppling som 

görs är strävan efter att Finland som nation skall locka till sig affärsverksamhet genom en 

gynnsam cybermiljö.
190

 

 

 

 Finns det aktörer i strategierna som ej omfattas av de strategiska begreppen, hur hanteras 

dessa? 

 

Aktörer inom näringsliv och enskilda individer får ett stort fokus. Polisiärt arbete utgör till-

sammans med det militära maktmedlet en betydande faktor i Finlands cybersäkerhetsstra-

tegi.
191

 Hanteringen av näringsliv och enskilda sker genom att man vill skapa en situations-

medvetenhet och handlingsberedskap genom informationsspridning och träning.
192

 Polisen 

uppmanas att utöka samarbetet med andra nationer och internationella polisorganisationer så-

väl operativt som avseende informationsutbyte.
193

 

 

                                                        
184 Finnish Ministry of defence, (2013), s. 8. 
185 Finnish Ministry of defence, (2013), s. 8. 
186 Finnish Ministry of defence, (2013), s. 9. 
187 Finnish Ministry of defence, (2013), s. 7-10. 
188 Finnish Ministry of defence, (2013), s. 7. 
189 Finnish Ministry of defence, (2013), s. 7-10. 
190 Finnish Ministry of defence, (2013), s. 10. 
191 Finnish Ministry of defence, (2013), s. 8. 
192 Finnish Ministry of defence, (2013), s. 7-8. 
193 Finnish Ministry of defence, (2013), s. 8. 
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4.4 Estlands cybersäkerhetsstrategi 
Estlands cybersäkerhetsstrategi är skriven 2008 och bär i sin utformning spår av detta då den 

består av en omfattande beskrivning av cyberrymdens karaktär, rådande lagstiftning, principer 

för att åstadkomma cybersäkerhet och motiv för att politiskt engagera sig avseende detta om-

råde.
194

 Strategin är ett komplement till den estniska informationssamhällesstrategin och den 

estniska forsknings och utvecklingsstrategin och behandlar inte cyberkriminalitet då justitie-

departementet redan formulerat en policy för detta.
195

  

 

Mål 

 Vilka målsättningar är formulerade i strategin? 

 

Målsättningarna i den estniska strategin är följande:
196

 

1. Skapandet av ett flernivåsystem av säkerhetsåtgärder. 

2. Utökning av Estlands expertis och medvetande kring informationssäkerhet. 

3. Antagande av ett ändamålsenligt regelverk i syfte att stödja och expandera nyttjandet av 

informationssystem. 

4. Konsolidering av Estlands position som en av de ledande nationerna inom internationellt 

samarbete i ansträngningarna för att uppnå cybersäkerhet.  

 

 Strävar strategin mot att samordna maktmedel i syfte att nå målen? 

 

Strategin strävar i första hand mot att samordna aktörer och därigenom indirekt maktmedel. 

Den samordning som eftersträvas riktas såväl mot departement som mot näringsliv och en-

skilda.
197

  

 

Medel 

 Finns en uppdelning mellan diplomati, information, militärt och ekonomi i strategierna?  

 

Strategin har ingen formell uppdelning mellan de olika maktmedlen, däremot får alla anses 

vara representerade. Detta stärks dessutom genom att respektive ansvarigt departement har 

deltagit vid utformningen av strategin. 

 

Diplomati utgör en stor del av strategins fokus. Estland ser cybersäkerhet som ett globalt pro-

blem som kräver en global lösning.
198

 Som en följd av detta finns ett stort fokus på internat-

ionellt samarbete avseende informationsutbyte och skapandet av gemensamma regelverk.
199

 

Strategin räknar även upp viktiga samarbetspartners i form av EU, FN, OSCE, OECD, och 

Nato.
200

 Estland lägger även stor vikt på att försöka påverka ratificeringen av europeiska rå-

dets konvention om cyberkriminalitet och på att sträva efter att denna skall få en global sprid-

ning.
201

 Strategin innehåller även ett uttryck för viljan att använda diplomati genom informat-

ion på den internationella arenan. Detta utryck består av önskan att skapa samförstånd inom 

                                                        
194 Estonian Ministry of defence, (2008), s. 1-26. 
195 Estonian Ministry of defence, (2008), s. 8. 
196 Estonian Ministry of defence, (2008), s. 27. 
197 Estonian Ministry of defence, (2008), s. 15. 
198 Estonian Ministry of defence, (2008), s. 6. 
199 Estonian Ministry of defence, (2008), s. 7. 
200 Estonian Ministry of defence, (2008), s. 23-25. 
201 Estonian Ministry of defence, (2008), s. 31. 
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det internationella samfundet att cyberangrepp är moraliskt förkastliga och att kampen mot 

cyberangrepp inte är en kontext för att underminera mänskliga fri och rättigheter.
202

  

 

Information utgör tillsammans med diplomati tyngdpunkten i strategin. Ökad kunskap och 

medvetenhet hos myndigheter, näringsliv och medborgare är ett av strategins fokusområ-

den.
203

 Forskning, utbildning och övning av aktörer som agerar i cyberrymden är tillsammans 

med en internationell kunskapsspridning några av de åtgärder som strategin förespråkar. 

Dessutom anges utvecklingen av Nato:s centre of excellence for cooperative cyber defence 

(COE CCD) som en viktig katalysator på informationsområdet.
204

 

 

Militärt, i strategin finns inga direkta kopplingar till det militära maktmedlet. I inledningen av 

dokumentet hänvisas till ”National Defence Development plan 2009-2018”.
205

 I denna plan 

finns dock ingen uttryckt målsättning kring förmåga till cyberförsvar, utan endast referenser 

till utvecklingen av det ovan nämnda center of excellence (COE CCD).
206

 Något som också 

kan tolkas som en militär del av strategin är en referens till genomförandet av Nato:s cyber-

försvars policy.
207

 I denna policy utgör nedanstående punkter kärnan:  

 
• Integrate cyber defence considerations into NATO structures and planning processes in order to 

perform NATO’s core tasks of collective defence and crisis management. 

• Focus on prevention, resilience and defence of critical cyber assets to NATO and Allies. 

• Develop robust cyber defence capabilities and centralise protection of NATO’s own networks. 

• Develop minimum requirements for cyber defence of national networks critical to NATO’s core 

tasks. 

• Provide assistance to the Allies to achieve a minimum level of cyber defence and reduce vulner-

abilities of national critical infrastructures. 

• Engage with partners, international organisations, the private sector and academia.
208

 

 

Som framgår av ovanstående punkter så ligger fokus framförallt på att skydda Nato:s egna sy-

stem. Dock anger första punkten att cyberförsvar skall beaktas vid planeringen av ett kollek-

tivt försvar. Det tolkas i detta arbete som att även det militära maktmedlet har en viktig roll i 

Estlands cybersäkerhetsstrategi, även om kopplingen är vag och sker genom referenser till 

Nato.
209

 

 

Ekonomi Kopplingarna till det ekonomiska maktmedlet är indirekta och konstaterar att en 

fungerande informationsinfrastruktur är vital för den dagliga funktionaliteten hos estnisk eko-

nomi.
210

 Strategin konstaterar att en överväldigande del av Estlands ekonomiska transaktioner 

sker genom transaktioner på internet.
211

 Detta skapar i sin tur en möjlighet för andra aktörer 

att utnyttja det ekonomiska maktmedlet med cyberrymden som medium för nyttjandet. Det 

estniska bankväsendet var en av angreppspunkterna för cyberattackerna 2007, något som på-

                                                        
202 Estonian Ministry of defence, (2008), s. 31. 
203 Estonian Ministry of defence, (2008), s. 29-30. 
204 Estonian Ministry of defence, (2008), s. 30. 
205 Estonian Ministry of defence, (2008), s. 9. 
206 Estonian Ministry of defence, National Defence Development plan 2009-2018 (Tallin: Ministry of de-
fence, 2008), hämtad från EATA: http://www.eata.ee/en/estonia-in-nato/defence-development-plan 
207 Estonian Ministry of defence, (2008), s. 33. 
208 NATO, Defending the networks the NATO policy on cyber defence, hämtad 2014-03-07 från NATO: 
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2011_09/20111004_110914-policy-cyberdefence.pdf 
209 Estonian Ministry of defence, (2008), s. 33. 
210 Estonian Ministry of defence, (2008), s. 13. 
211 Estonian Ministry of defence, (2008), s. 12. 
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visar möjligheterna till nyttjandet av det ekonomiska maktmedlet inom cyberrymden.
212

 Föru-

tom betydelsen för den dagliga funktionaliteten hos transaktioner så konstateras även att ut-

vecklingen av informationssamhället är en förutsättning för den ekonomiska tillväxten.
213

 

 

Metod 

 Går det att härleda en offensiv eller defensiv ton i strategin? 

 

Tongångarna i strategin är tydligt defensiva i sin karaktär och nämner inte någonstans offen-

siva åtgärder för att uppnå ställda målsättningar. 

 

 Går det att härleda en avskräckande eller påtvingande ton i strategin? 

 

I strategin finns inga spår av någon påtvingande ton. I ett stycke går det att finna en antydan 

till avskräckande ton i följande kontext: 

 
The development of Estonia’s information society, alongside other transitional reforms, has been 

an important driver in the country’s spectacular economic growth: it has led to a high standard of 

living that we wish to maintain and will, if necessary protect.
214

 

 

 Går det att särskilja drag av direkt eller indirekt strategi i strategin? 

 

Strategin bär tydliga drag av indirekt strategi. Den yttre manövern består av att sträva efter en 

förändrad syn på försvar mot cyberattacker hos omvärlden samt att sträva efter ratificering av 

konventioner och skapandet av en internationell lagstiftning kring cyberrymdens använd-

ning.
215

 

Den inre manövern syftar till att höja intresset och medvetandet hos nationella aktörer samt att 

skapa en förstärkt försvarsförmåga mot cyberangrepp.
216

 

 

Miljö 

 Finns ett aktörsfokus (stater eller individer/företag)? 

 

Strategin innehåller ett tydligt fokus på aktörer bland såväl internationella organisationer, stat-

liga organ, näringsliv och privata aktörer.
217

 Det finns dock inget tydligt stat till stat perspek-

tiv. 

 

 Finns en geografisk aspekt i strategierna? 

 

I strategin finns en geografisk aspekt så tillvida att den anser att cybersäkerhet inte går att 

skapa från ett lokalt perspektiv, utan att ett globalt förhållningssätt krävs.
218

 Vidare så konsta-

teras svårigheterna med att göra tydliga gränsdragningar mellan nationellt, internationellt, 

allmänt och privat.
219

 

 

                                                        
212 Ashmore, William C., “Impact of alleged Russian cyber attacks”, Baltic Security & Defence Review, Vol-
ume 11, 2009, s. 8. 
213 Estonian Ministry of defence, (2008), s. 12. 
214 Estonian Ministry of defence, (2008), s. 12. 
215 Estonian Ministry of defence, (2008), s. 31. 
216 Estonian Ministry of defence, (2008), s. 27-30. 
217 Estonian Ministry of defence, (2008), s. 15. 
218 Estonian Ministry of defence, (2008), s. 3. 
219 Estonian Ministry of defence, (2008), s. 10. 
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 Finns det aktörer i strategierna som ej omfattas av de strategiska begreppen, hur hanteras 

dessa? 

 

Även i Estlands strategi framstår de privata aktörernas och näringslivets roll som mycket vik-

tig. Hanteringen av dessa sker genom krav på implementering av skyddsåtgärder, ökning av 

kompetens avseende informationssäkerhet och nationell lagstiftning.
220

 

4.5 Europeiska unionens cybersäkerhetsstrategi 
Europeiska unionens (EU:s) cybersäkerhetsstrategi är som anges i källkritiken ovan resultatet 

av en kompromiss bland medlemsländerna. Det faktum att strategin fokuserar på EU:s sam-

lade åtgärder gör att den antar en något annorlunda ton än de nationella strategierna. Trots den 

annorlunda tonen kan EU:s strategi antas bli vägledande för utformningen av en svensk stra-

tegi och därmed viktig att analysera. 

 

Mål 

 Vilka målsättningar är formulerade i strategin? 

 

I EU:s strategi finns fem övergripande målsättningar uttryckta i form av visioner:
221

 

1. Uppnå en motståndskraftig och uthållig cybersäkerhet. 

2. Drastiskt minska cyberkriminaliteten. 

3. Utveckla cyberförsvars policys och förmågor relaterade till den gemensamma utrikes och 

säkerhetspolitiken (CDSP). 

4. Utveckla de industriella och teknologiska resurserna för cybersäkerhet. 

5. Etablera en koherent internationell cyberrymdpolicy för Europeiska unionen och fram-

häva EU:s värderingar. 

 

 Strävar strategin mot att samordna maktmedel i syfte att nå målen? 

 

EU:s strategi strävar efter att samordna såväl aktörer som aktörernas maktmedel i syfte att nå 

målen. Denna samordning strävar efter att likrikta policys, lagar, teknik, försvar, synen på in-

dustrins ansvar m.m.
222

 

 

Medel 

 Finns en uppdelning mellan diplomati, information, militärt och ekonomi, i strategierna?  

 

Det går att återfinna samtliga maktmedel i strategin, dock finns ingen tydlig uppdelning mel-

lan maktmedlen. Önskan att nyttja medlen tar sig uttryck enligt följande: 

 

Diplomati. Man vill öka engagemanget och stärka relationerna med internationella nyckel-

partners och organisationer såväl inom statlig som privat sektor i syfte att nå ökat förtroende 

och transparens inom cybersäkerhetssektorn för att minska risken för misstroende och miss-

förstånd.
223

 Strategin betonar även vikten av att Europarådets konvention om cyberkriminali-

tet ratificeras och implementeras av medlemsstaterna.
224

 Dokumentet betonar även vikten av 

                                                        
220 Estonian Ministry of defence, (2008), s. 29-30. 
221 European Commission, (2013), s. 4-5.  
222 European Commission, (2013), s. 5-6. 
223 European Commission, (2013), s. 15. 
224 European Commission, (2013), s. 9. 
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ett fördjupat samarbete mellan medlemsstaterna och de institutioner som hanterar olika seg-

ment av cybersäkerhet.
225

 

 

Information. En central del av strategin är att öka medvetandet avseende risker och motåtgär-

der hos samtliga användare av nätverk.
226

 Strategin betonar också vikten av informationsut-

byte mellan aktörer i syfte att kunna hantera cyberrymdens gränslösa karaktär vid bekämp-

ning av kriminalitet eller för att hantera cyberangrepp.
227

 Strategin behandlar även cyberrym-

den som ett medium där informationsmaktmedlet kan användas genom att relatera till hur so-

ciala medier använts under arabiska våren.
228

 

 

Militärt. Det militära maktmedlet behandlas i första hand som en nationell angelägenhet i 

strategin där man beskriver att nationernas utveckling av cyberförsvarsförmåga bör fokuseras 

mot upptäckt, motangrepp och återhämtning från sofistikerade cyberangrepp.
229

 I nästa stycke 

betonas även vikten av att förstärka synergierna mellan militärt och civilt försvar då hoten är 

mångfacetterade och sällan berör endast den ena sektorn.
 230

 Strategin uttrycker även önske-

mål om att utveckla operativ EU cyberförsvarsförmåga ur alla aspekter.
231

 

 

Ekonomiskt. Strategin inleds med att betona att en fungerande informations och kommunikat-

ions teknologi har blivit ryggraden för den ekonomiska tillväxten och är en kritisk sektor då 

många affärsmodeller bygger på oavbruten tillgänglighet till internet och fungerande IKT sy-

stem.
232

 Strategin trycker även på att en stärkt cybersäkerhetskultur kommer att kunna utgöra 

en konkurrensfördel inom näringsliv.
233

 EU nyttjar även ekonomiska incitament för att stärka 

cybersäkerheten genom finansiering av gemensamma projekt.
234

 

 

Metod 

 Går det att härleda en offensiv eller defensiv ton i strategin? 

 

Strategin har en defensiv ton där kunskapsspridning och samordning av förebyggande åtgär-

der utgör fokus.
235

 En offensiv ton går att återfinna där strategin uppmanar respektive nation 

att inneha förmågan att genomföra motangrepp mot cyberangrepp.
236

 

 

 Går det att härleda en avskräckande eller påtvingande ton i strategin? 

 

Det går att hitta enskilda passager i strategin där en avskräckande ton kan återfinnas. Dessa tar 

sig uttryck genom viljan att identifiera förövare av cyberkriminalitet eller angrepp och säker-

ställa att de åtalas. Vidare hänvisas till att ett allvarligt cyberangrepp kan föranleda att solida-

ritetsklausulen åberopas.
237

  

                                                        
225 European Commission, (2013), s. 6. 
226 European Commission, (2013), s. 8. 
227 European Commission, (2013), s. 12. 
228 European Commission, (2013), s. 2. 
229 European Commission, (2013), s. 11. 
230 European Commission, (2013), s. 11. 
231 European Commission, (2013), s. 11. 
232 European Commission, (2013), s. 2. 
233 European Commission, (2013), s. 6. 
234 European Commission, (2013), s. 7. 
235 European Commission, (2013), s. 5. 
236 European Commission, (2013), s. 11. 
237 European Commission, (2013), s. 19. 
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Dessutom antyder strategin att även offensiva förmågor skall utvecklas genom frasen ”all 

aspects” i följande stycke:  

 
Assess operational EU cyberdefence requirements and promote the development of EU cyberde-

fence capabilities and technologies to address all aspects of capability development – including 

doctrine, leadership, organization, personnel, training, technology, infrastructure, logistics and in-

frastructure.
238

 

 

 Går det att särskilja drag av direkt eller indirekt strategi i strategin? 

 

Strategin bär inte särskilt tydliga drag av indirekt strategi avseende yttre manöver. Detta beror 

troligen på att EU som organisation utgör legitimitet i det internationella samfundet. Det finns 

en vilja att samordna åtgärder med internationella organisationer och andra nationer där USA 

omnämns särskilt.
239

 Beträffande inre manöver så kännetecknas den av viljan att samordna 

och därmed stärka cyberförsvarsförmågan mellan nationerna inom EU. 

 

Miljö 

 Finns ett aktörsfokus (stater eller individer/företag)? 

 

Strategin har ett relativt starkt aktörsfokus där såväl stater som organisationer, näringsliv och 

privatpersoner anses ha en betydande roll.
240

 

 

 Finns en geografisk aspekt i strategierna? 

 

Den återkommande geografiska aspekten i EU:s strategi består av betoningen av cyberrym-

dens gränslöshet och att cybersäkerhet är en global angelägenhet som kräver samarbete och 

samordning.
241

 

 

 Finns det aktörer i strategierna som ej omfattas av de strategiska begreppen, hur hanteras 

dessa? 

 

Näringsliv och privatpersoner är viktiga aktörer även i EU:s strategi.
242

 Dessutom har polis-

myndigheterna en framträdande roll för att kontrollera cyberrymden på ett sätt som troligtvis 

hade varit en militär angelägenhet på andra arenor som sjö, luft, mark och rymden.
243

 EU han-

terar aktörerna genom såväl lagstiftning, finansiering av samarbetsprojekt och ökad medve-

tenhet.
244

 Ett av de forum som nyttjas är European public – private partnership for resilience 

(EP3R).
245

 Vidare har EU lanserat ett samordningsforum för polismyndigheters bekämpning 

av cyberkriminalitet, European cybercrime centre (EC3).
246 

  

                                                        
238 European Commission, (2013), s. 11. 
239 European Commission, (2013), s. 15. 
240 European Commission, (2013), s. 5-6. 
241 European Commission, (2013), s. 9. 
242 European Commission, (2013), s. 4. 
243 European Commission, (2013), s. 9-11. 
244 European Commission, (2013), s. 5-8. 
245 European Commission, (2013), s. 6. 
246 European Commission, (2013), s. 10. 
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4.6 Begreppsanvändning i strategierna och svar på forskningsfråga 1 
 

På vilket sätt används de begrepp som representerar den traditionella strategiska teorin, i 

de analyserade strategierna?  

 
Analysen av förekomsten och användandet av de begrepp som kan anses representera 
en traditionell strategisk teori, kan sammanfattas med att de olika cybersäkerhetsstra-
tegierna uppvisar en enhetlig användning av begreppen med endast mindre variationer. 
Samtliga strategier hanterar målsättningar, även om Finland och Europeiska unionen 
använder begreppet vision för att beskriva målsättningarna.  
Vid en jämförelse av målsättningarna kan snabbt konstateras att Norges målsättningar 
är relativt allmänt hållna, medan både Finland och Estland strävar efter att vara världs-
ledande avseende cybersäkerhet. 
 
Tabell 3 Sammanställning av strategiernas målsättningar. 

Norge Finland Estland EU 
 Stärkt samordning och ge-

mensam situationsförstå-

else 

 Robust och säker informat-

ions och kommunikations-

teknologi (IKT) 

 Stärkt förmåga att hantera 

oönskade IKT händelser. 

 Höjd kompetens och säker-

hets medvetande 
 

 Finland kan skydda vitala 
funktioner mot cyberhot i 

alla situationer. 

 Medborgare, myndigheter 

och näringsliv kan effek-

tivt tillvarata en säker cy-
berdomän och en ökad 

kompetens kring cybersä-

kerhetsåtgärder, både nat-
ionellt och internationellt. 

 2016 skall Finland vara en 
global förebild avseende 

beredskap för att hantera 

cyberhot och de störningar 

som uppstår genom dessa. 

 

 Skapandet av ett flerni-
våsystem av säkerhetsåt-

gärder. 

 Utökning av Estlands 

expertis och medvetande 

kring informationssäker-
het. 

 Antagande av ett ända-
målsenligt regelverk i 

syfte att stödja och ex-

pandera nyttjandet av in-
formationssystem. 

 Konsolidering av Est-
lands position som en av 

de ledande nationerna 

inom internationellt sam-
arbete i ansträngningarna 

för att uppnå cybersäker-

het.  
 

 Uppnå en motståndskraftig 
och uthållig cybersäkerhet. 

 Drastiskt minska cyberkri-
minaliteten. 

 Utveckla cyberförsvars 
policys och förmågor rela-

terade till den gemensamma 

utrikes och säkerhetspoliti-
ken(CDSP). 

 Utveckla de industriella och 
teknologiska resurserna för 

cybersäkerhet. 

 Etablera en koherent inter-
nationell cyberrymdpolicy 

för Europeiska unionen och 
framhäva EU:s värderingar. 

 

 
Samordningen av maktmedel är i samtliga fall indirekt och vänder sig i första hand till 
samordning av aktörer.  
 
Avseende medel så uppvisar endast den finska strategin en något tydligare uppdelning. 
Generellt så går diplomati, information, militärt och ekonomiska maktmedel att urskilja i 
samtliga strategier. Diplomati används på vad som skulle kunna anses vara ett tradition-
ellt vis, det vill säga för att skapa goda relationer och samarbeta med andra nationer. In-
formation riktas dock främst mot den egna befolkningen i syfte att höja säkerhetsmed-
vetandet. Finland har tydligt separerat det militära maktmedlet, medan Estland endast 
indirekt behandlar det genom referenser till Nato. Det som är gemensamt för samtliga 
strategier är att ingen av dem anser att det militära maktmedlet går att applicera på cy-
berrymden utan att det påverkar den övergripande strategin. Det ekonomiska maktmed-
let används i huvudsak indirekt som ett incitament för företag att satsa på cybersäkerhet 
då detta anses skapa konkurrenskraft.  
 
De metoder som återfinns i strategierna kan sägas ha en tydligt defensiv karaktär med 
spår av offensiv i Finlands och EU:s strategier. Dessa spår består som ovan nämnt av in-
riktningen att inneha förmågan till cyberattack samt motangrepp i en försvarssituation.  
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Vidare finns en antydan till avskräckningsretorik i samtliga strategier, där Finland och 
Europeiska unionen är något tydligare i sina formuleringar. En anledning till att begrepp 
som offensiv och avskräckning får mindre utrymme i de studerade strategierna kan vara 
att aktörsförhållandena är förändrade från att handla om den duell som von Clausewitz 
beskriver, till att hantera samordning av offentligt – privat inom det egna territoriet. Yt-
terligare en förklaring kan vara att ingen av de studerade nationerna för en utrikespoli-
tik där man är beredd att riskera en eskalation vid händelse av en konflikt. 
 
Samtliga av de analyserade strategierna får även anses falla inom ramen för det som 
Beaufre beskriver som indirekt strategi med yttre och inre manöver, där Europeiska un-
ionens strategi framför allt är inriktad på den inre manövern. 
 
Gällande miljö är det tydligt att det som beskrivs som de fem arenorna ej är tillämpbart i 
denna typ av strategier. Den slutsats som dras utifrån de analyserade strategierna är att 
cyberarenan är mer omfattande och spänner över de övriga arenorna precis som åskåd-
liggörs i MSD12.247 Något som också är tydligt är att innebörden av aktörer förskjuts 
från stater som kontrollerar maktmedel till näringsliv och enskilda individer, detta 
skulle kunna innebära att själva definitionen av strategi utmanas. Den geografiska an-
knytningen varierar där Norge och Finland ser den fysiska infrastrukturen som en nat-
ionellt knuten faktor, medan Estland och EU betraktar cyberarenan som en global ange-
lägenhet utan närmare geografiska begränsningar.  
 
För att återkoppla till tidigare forskning påvisar analysen av begreppsanvändningen att 
begreppen går att applicera på strategierna men att dess innebörd i viss mån förändras. 
Detta styrker det påstående av Sipäle och Raitasalo som inledde denna uppsats. 
 
Dock motbevisas inte Gray:s forskningsresultat av detta då Gray uttrycker att förutom 
definitionen av militärstrategi, går övriga begrepp i de tjugotvå ”dicta” som prövats att 
tillämpa på cyberrymden. 

4.7 Hantering av aktörer och svar på forskningsfråga 2 
 

Hur hanterar strategierna samordning av civilt- militärt och offentligt – privat? 

 
Inledningsvis kan konstateras att en viss utvidgning av samordningsbegreppet har skett 
jämfört med vad som beskrivs i tillexempel MSD 12. I de ovan analyserade strategierna 
samordnas inte endast de traditionella maktmedlen, utan även privata aktörer och nä-
ringsliv. Dock får man anse att flera av de övergripande definitionerna av grand strategy 
är valida. Exempel på det är Liddell Hart’s definition: 
 

 For the role of grand strategy – higher strategy – is to co-ordinate and direct all the resources of a 

nation, or band of nations, towards the attainment of the political object of the war – the goal de-

fined by fundamental policy.
248 

 
Även den generella definitionen av strategi från MSD 12 fungerar för de analyserade 
strategierna: ”Plan eller förhållningssätt i form av mål medel och metoder för hur tillgäng-

liga resurser bör utvecklas, tillföras eller användas för att uppnå överordnade syften.”
249

 

                                                        
247 Försvarsmakten, (2011), s. 33. 
248 Liddell Hart, (1967), s. 322. 
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Om man därefter ser på hur medlen är beskrivna i form av diplomati, information, mili-
tär och ekonomi återfinns som ovan beskrivet en glidning avseende nyttjandet av med-
len till följd av att cyberrymden till stor del är gränsöverskridande och att så stor andel 
av aktörerna är civila, ofta med en bas i andra nationer.  
 
En betydande mängd av det diplomatiska arbetet läggs ned på att skapa lagrum och re-
gelverk för uppträdande och brukande av cyberrymden, i syfte att kunna återta statlig 
eller överstatlig kontroll av miljön. 
Ett ”maktmedel” som har en stor roll i cybersäkerhetsstrategierna är till följd av det 
ovan nämnda lagstiftningsarbetet, är det polisiära, dock saknas teoribildningar där poli-
siär makt behandlas som ett strategiskt maktmedel då det tidigare alltid varit ett ”inåt-
vänt” maktmedel.  
 

Norges strategi hanterar samordningen mellan civilt-militärt genom att dela upp ansvaret där 

försvarsdepartementet ansvarar för IKT säkerhet knuten till den militära sektorn, medan öv-

riga departement hanterar näringsliv och offentlig sektor. Den offentlig - privata samordning-

en hanteras främst genom att man strävar efter att koordinera utbildning och uppbyggnad 
av en god informationssäkerhetskultur genom deltagande i nätverk. Koordineringen 
skall genomföras av Norges CERT som även skall tillhandahålla information om aktuella 
hot och risker. Polisen hanteras som en nationellt fokuserad resurs som har huvudrollen 
vid hanteringen av cyberkriminalitet. 
 
Finlands strategi hanterar samordning av civilt - militärt genom att definiera försvarsmaktens 

uppgifter. Dessutom konstaterar man att det krävs ett gränsöverskridande samarbete för att 

möta cyberhot och att försvarsmakten skall utöva exekutivt stöd till övriga aktörer så långt det 

är möjligt inom gällande lagrum. Hanteringen av offentligt - privat sker genom att man vill 

skapa en situationsmedvetenhet och handlingsberedskap genom informationsspridning och 

träning. Dessutom skall en gemensam cyberlägesbild upprättas och utgöra grund för beslut 

inom respektive ansvarsområde, beslutsfattandet bygger på ansvars och närhetsprincipen. Po-

lisen uppmanas att utöka samarbetet med andra nationer och internationella polisorganisation-

er såväl operativt som avseende informationsutbyte. 

 
Estlands strategi hanterar inte samordningen av civilt-militärt på ett tydligt sätt, utan 
endast indirekt genom hänvisningar till genomförande av Nato:s cyberförsvarspolicy. 

Samordningen mellan offentligt - privat sker genom krav på implementering av skyddsåtgär-

der, ökning av kompetens avseende informationssäkerhet och nationell lagstiftning. 

 
EU:s strategi strävar efter en ökad integrering mellan civil-militärt och uppmuntrar till 
utökad dialog och koordinering mellan civila och militära aktörer. 
EU hanterar offentligt - privat genom såväl lagstiftning, finansiering av samarbetsprojekt och 

ökad medvetenhet. Ett av de forum som nyttjas är European Public – Private Partnership for 

Resilience (EP3R). Vidare har EU lanserat ett samordningsforum för polismyndigheters be-

kämpning av cyberkriminalitet, European Cybercrime Centre (EC3). 
 

Min slutsats är att händelser i cybermiljön tenderar att snabbt nå den politiskstrategiska nivån 

då ett enskilt angrepp mot något av SCADA systemen påverkar hela samhället och andra nat-

                                                                                                                                                                             
249 Försvarsmakten, (2011), s. 43. 
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ioner. Detta förhållande gör att den traditionellt strategiska teorin med en uppdelning av civilt 

– militärt ej blir helt applicerbar på cyberrymden. Det finns ett behov av att utveckla det teo-

retiska ramverket för att hantera den konfiguration av aktörer och den sammanflätning som 

oundvikligen uppstår. 

4.8 Vägledning för utveckling av en svensk strategi och svar på forsknings-

fråga 3 
 

Vilken vägledning kan Sverige få i utformandet av en nationell cybersäkerhetsstrategi från 

analysresultatet av våra grannländers strategier? 

 
De målsättningar som återfinns i de analyserade strategierna kan sammanfattas med att 
de strävar efter att höja kunskapen hos egna aktörer och brukare, öka samarbete mellan 
aktörer nationellt och internationellt, skapa en ökad förmåga att skydda nationens cy-
berbaserade behov och beroenden.  
Enligt Tomas Valaseks studie som avhandlar faktorer som gynnar försvarssamarbete i 
Europa, så är ”clarity of intentions” en av framgångsfaktorerna för ett framgångsrikt 
samarbete.250 Detta bör innebära att tydliga och konkreta målsättningar i likhet med 
Finland och Estlands är att föredra framför de mer allmänt hållna målsättningarna som 
Norge formulerat.  Detta stöds även av den kritik som Ron Deibert framför mot Canadas 
cybersäkerhetsstrategi avseende outvecklade målsättningar.251 
 
Vid en närmare anblick på hur samordningen av ovan nämnda aktörer skall genomföras 
är Finland den nation som tydligast reglerar hur samordningen skall gå till genom för-
delning av uppgifter till ministerium och förvaltningsorgan. Med hänsyn till den önskan 
om fördjupat försvarssamarbete med Finland som uttryckts så bör det vara eftersträ-
vansvärt att ha en motsvarande ansvarsfördelning även i Sverige då detta bör underlätta 
ett samarbete.252 I likhet med Finland så tillämpar Sverige dessutom ansvars, likhets och 
närhetsprinciperna vid nationell krishantering, en strukturell likhet som ökar möjlig-
heten till ett framgångsrikt samarbete.253  
 
Angående nyttjandet av diplomati har Sverige en tradition av att värna internationell 
rätt och dess utveckling.254 Denna bör fortsätta även inom cyberområdet för att skapa en 
tydligare fördelning av ansvar och mandat. Deltagande i de samarbetsorgan som övriga 
strategier nämner bedömer jag som självklara för svenskt vidkommande. 
Avseende information är det rimligt att stort fokus läggs på att höja kunskapen och med-
vetenheten hos den egna befolkningen, men även att ta efter Estlands vädjan till det in-
ternationella samfundet avseende synen på agerande inom cyberrymden. 
 

                                                        
250 Valasek, Tomas, Surviving Austerity – The case for a new approach to EU military collaboration (London: 
Center for European Reform, 2011), s. 24. 
251 Deibert, (2012), s. 3. 
252 Reinfeldt, Fredrik, Sverige i en globaliserad värld, tal vid folk och försvars rikskonferens 12 januari 
2014. Hämtat 2014-03-13 från regeringen: http://www.regeringen.se/sb/d/18392/a/231724 
253 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Ett fungerande samhälle i en föränderlig värld -
Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet (Stockholm: MSB, 2011), s. 8. 
254 Reinfeldt Fredrik, tal vid Riksmötets öppnande 2013, hämtat 2014-03-20 från: 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrigt/Ovrig-
debatt/?did=H1C120130917ro&doctype=ro 
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Det militära maktmedlet kommer i enlighet med svensk lagstiftning att få uppgiften att 
skydda egna militära system. Dock bör man i likhet med Finland även påtala vikten av 
att inom lagens gränser stödja andra myndigheter. I likhet med Finland bör man även 
öppna för nyttjandet av en offensiv förmåga i strategin. Detta stöds även av den önskan 
om att utveckla en offensiv förmåga som försvarsmakten uttrycker i perspektivstudien 
2013. Motivet till detta är dels att EU efterfrågar sådana förmågor bland medlemssta-
terna, men även för att ha handlingsfriheten att föra en trovärdig avskräckningsretorik. 
 
Det ekonomiska maktmedlet bör i likhet med övriga strategier vända sig mot det nä-
ringsliv som är etablerat i Sverige med motsvarande incitament som övriga strategier, -
cybersäkerhet är en konkurrensfördel och en handelsvara. 
 
Avseende metoder så bör strategin inta en defensiv ton i syfte att motsvara svensk utri-
kespolitik och för att korrelera med våra potentiella samarbetspartners strategier. Dock 
finns ett utrymme för att nyttja viss avskräckningsretorik i likhet med Finlands och EU:s 
strategier. Med hänvisning till att bygga förmågor för att förebygga, upptäcka och be-
kämpa hot mot nationella intressen och rikets säkerhet kan en sådan ton antas.  
 
Gällande miljön så bör Sverige beakta den fysiska infrastrukturen i likhet med Norge då 
infrastrukturens geografiska belägenhet gör att Sverige har en betydande påverkan på 
IKT infrastrukturen som passerar östersjön. 
 
Även för svensk del bör polisen vara en betydelsefull aktör då alla händelser enligt 
svensk lag initialt kommer att betraktas som lagöverträdelser.255 Således bör polisens 
roll och förmåga att utreda och identifiera förövare vara en viktig del av en svensk stra-
tegi där vikten av internationellt samarbete framgår. 

5. Avslutning  

5.1 Sammanfattning 
Analysen av strategierna visar att det går att återfinna de begrepp som representerar 
den traditionella strategiska teorin i samtliga strategier. Vidare kan även definitionen av 
grand strategy enligt Liddell Hart anses vara giltig. Även den tidigare forskning som ge-
nomförts kring applicerbarheten av den traditionella strategins begrepp på cyberrym-
den får anses ha bekräftats av detta arbete. 
 
Det begrepp som är svårast att härleda är användningen av ekonomiska maktmedel då 
detta snarare framträder i form av ekonomiska incitament för näringslivet att satsa på 
cybersäkerhet. Den traditionella uppdelningen mellan civilt och militärt utmanas och 
alla strategier utom Estlands börjar med en uppdelning av ansvar men konstaterar 
snabbt att cyberhot kräver ett omfattande samarbete.   
 
Samtliga strategier kan sägas vara exempel på indirekt strategi. De är defensiva till sin 
karaktär och bär spår av avskräckning även om inte någon av strategierna är tydligt av-

                                                        
255 Riksdagen, Brottsbalk 1962:700, <http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/#K4>, 4kap 9C§ hämtat 
2014-01-20 
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skräckande. Angående aktörer är samtliga strategier eniga om att näringsliv och en-
skilda är centrala aktörer och dessa samordnas genom lagstiftning, regelverk, informat-
ion och samarbetsforum. Detta skapar ett behov av en utveckling av de traditionella 
strategiska teorierna då fokus skiftat från duellen mellan motståndare till samordning 
av inhemska aktörer. 
 
Polisen har en stor roll i alla strategier förutom Estlands som fokuserar på lagstiftningen 
i stället för aktören. Polisens traditionellt nationella roll utmanas också av cybermiljön 
där nationsgränser är av liten betydelse, därmed intar polisen en roll jämförbar med det 
militära maktmedlet inom ramen för cybersäkerhet. 
 
Vägledande för utvecklingen av en svensk cybersäkerhetsstrategi bör vara att målsätt-
ningarna korrelerar med EU:s och våra grannländers. Det finns ett utrymme för att ut-
trycka sig i avskräckande tongångar med hänsyn till hur Finland och EU formulerat sig. 
Dessutom har Sverige en geografisk möjlighet att praktiskt avskära fysisk infrastruktur i 
ostlig riktning vilket skapar ökade förutsättningar för avskräckning inom cyberstrategin. 
Sveriges geografiska läge gör således att vi även bör inkludera den fysiska infrastruk-
turen i strategin. Även i en svensk strategi måste samordningen av civilt – militärt och 
offentligt – privat hanteras. Avseende denna samordning är det rimligt att Finlands stra-
tegi utgör en förebild med hänsyn till önskan att fördjupa ett försvarssamarbete.  
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5.3 Förslag till fortsatt forskning 
Denna uppsats undersöker som ovan nämnt inte några av de strategier som represente-
rar stormakter eller andra politiska åsikter. För att kunna generalisera och säga att den 
traditionella strategiska teorins begrepp är giltiga även för cyberrymden bör också ovan 
nämnda typer av strategier analyseras. I samband med denna forskning är det även av 
intresse att studera vilka typer av offensiv förmåga som kan behöva utvecklas samt i 
vilka syften dessa skulle utvecklas. 
 
En slutsats av denna undersökning är att den teoretiska begreppsapparaten även behö-
ver utvecklas för att hantera samordningen av privata aktörer. Detta behov skulle kunna 
utgöra grunden för en teoriutvecklande undersökning. 
    
En tredje fråga som uppstått under arbetet med denna uppsats är hur polisens roll skall 
omfattas av strategier. Är det endast inom cybermiljön som detta är aktuellt eller har det 
vidgade säkerhetsbegreppet ändrat balansen polis-militär?  
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