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En militärteoretisk studie av begreppet Hybridkrigföring. 

Sammanfattning:  

Begreppet Hybridkrigföring har på kort tid kommit att få en framträdande roll i den 

västerländska och svenska militära debatten. USAs krig i Irak och Afghanistan samt det ryska 

agerandet på Krim och i Ukraina är händelser som ytterligare kommit att sätta begreppet i 

fokus. Flera framträdande forskare påpekar dock att begreppet är långt ifrån entydigt och att 

det finns en uppenbar brist på empirisk forskning inom området. Vissa forskare frågar sig 

dessutom om begreppet kanske avsiktligt hålls vagt för att förenkla för koalitioner att skapa 

enighet kring något som alla kan förhålla sig till utan att det behöver preciseras. I dagsläget 

finns en stor mängd divergerande definitioner och beskrivningar av fenomenet. Om 

begreppet blir allt för omfattande blir dess egentliga värde begränsat. Författaren av denna 

studie har inte kunnat återfinna någon forskningsansats som studerat fenomenet 

Hybridkrigföring ur ett militärteoretiskt perspektiv. Denna studie syftar till att karaktärisera 

ett antal beskrivningar av Hybridkrigföring i relation till modern militärteori. Studien bidrar 

därmed till att fylla den identifierade forskningsluckan och öka förståelsen för begreppets 

innebörd. Resultatet av studien visar att de olika beskrivningarna på väsentliga punkter 

skiljer sig åt i synen på vilka bärande element som konstituerar begreppet Hybridkrigföring.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 
Begreppet Hybridkrigföring har i takt med utvecklingen av krigen i Afghaninstan, Irak 

och på senare tid Rysslands agerande i Ukraina blivit allt mer frekvent använt för att 

beskriva vad som skulle kunna vara en nyordning inom krigföringen. Begreppet som 

sådant är ungt och myntades första gången år 2005 under ett amerikanskt 

försvarskonvent av GenLt James N. Mattis.1 Svensk militärstrategisk doktrin ger följande 

definition: 

 

Hybridkrigföring förklaras här som ett krigföringssätt vilket kombinerar olika strategier, 

taktik, och stridstekniker inom samma konflikt(område) med betoning på globaliseringens 

betydelse för influenser, kommunikation, ledning och stöd i olika utsträckning samt ökad 

tillgång på kvalificerade vapensystem. Hybridkrigföring kan ses som en utveckling av 

”irreguljär krigföring” med ökat utnyttjande av modern teknik. Den kräver förmåga att 

hantera såväl reguljär, irreguljär och okonventionell krigföring.2 

 

Som vi ser ovan bygger den svenska definitionen på tidigare kända komponenter och 

varianter av krigföring. Begreppet Hybridkrigföring som sådant kan mycket väl vara 

motiverat för att beskriva vad som kan vara en nyordning av krigföringen, men 

samtidigt riskerar skapandet av nya begrepp att leda till otydligheter och 

tolkningssvårigheter.  Frank G. Hoffman3, f.d. marinkårsofficer och sedan 2011 knuten 

till National Defence University, har påpekat att västerländska stater idag har ett 

strategiskt dilemma att å ena sidan skapa förmågor för reguljär krigföring men samtidigt 

ha en beredskap att kunna möta det kanske mer sannolika hotet bestående av icke-

statliga aktörer som använder sig av irreguljär krigföring. Hoffman har vidare betonat 

det unika i att reguljär och irreguljär krigföring inte längre kan separeras, utan får 

betraktas som aspekter av samma krigföring, den hybrida krigföringen.4 Begreppet 

Hybridkrigföring avhandlas frekvent i vetenskapliga artiklar och militära publikationer; 

de aspekter som främst berörs är begreppets innebörd och relation till andra former av 

krigföring. Frågan är intressant ur ett vetenskapligt perspektiv av följande skäl; den 

militära teoribildningen tillhandahåller idag en stor mängd begrepp och 

kategoriseringar för att beskriva varierande krigföringsmönster och författaren har inte 

                                                        
1 Frank G. Hoffman, Conflict in the 21 st century: The rise of Hybrid Wars, Virginia: Poto-
mac Institute for Policy Studies, 2007, s. 14. 
2 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, Stockholm: FMLOG APSA Grafisk produkt-
ion, 2007, s. 29. 
3 Frank G. Hoffman är före detta officer i Amerikanska Marinkåren från vilken han pens-
ionerades 2001 (Överstelöjtnant).  Hoffmans studier av kriget i Libanon 2006 ligger till 
grund för hans definition av begreppet Hybridkrigföring. 
4 Hoffman, 2007, s. 14. 
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vid inventering av forskningsläget5 funnit någon ansats där begreppet Hybridkrigföring 

studerats vetenskapligt ur ett militärteoretiskt perspektiv, detta faktum motiverar 

studiens vetenskapliga värde. Jan Ångström har i sin artikel Hybrida Krig påpekat att 

termen Hybridkrigföring används för att beskriva en utveckling mot en ökad 

kombination av krigföringsformer där militära och icke-militära metoder kombineras i 

syfte att förstärka den totala effekten, samtidigt påpekar Ångström att begreppet som 

sådant har en långt ifrån entydig innebörd.6 Perspektivet kan också vara av betydelse; 

från en strategisk utsiktspunkt kanske inte Hybridkrigföring skiljer sig från annan 

krigföring i kontexten av mål, medel och metoder medan det på operativ och taktisk nivå 

kan ha stor praktisk betydelse. Det förefaller således som en rimlig ansats att undersöka 

hur begreppet Hybridkrigföring kan beskrivas i relation till vedertagen militärteori. En 

sådan undersökning kan bidra till en mer enhetlig förståelse av begreppet och vara till 

praktisk nytta i utbildningssituationer inom ramen för officersproffesionen. Studiens 

resultat kan även utgöra grund för fortsatt forskning inom ämnesområdet. Denna studie 

visar att de undersökta beskrivningarna på väsentliga punkter skiljer sig åt och ger 

därför stöd åt påståendet om begreppets bristande entydighet. 

1.2 Problemformulering 
Krig skapas av människor och utgör en del av våra kulturella mönster; krig är produkter 

av våra idéer och våra föreställningar om den värld vi lever i, samtidigt påverkar 

begreppen vår uppfattning om omvärlden.7 Våra föreställningar om verkligheten 

kommer att påverka hur vi uppfattar den.8 Termen ”hybrid” innebär en kombination av 

egenskaper i syfte att reducera nackdelar och förstärka fördelar.9 Frank G Hoffman har i 

ett antal uppmärksammade artiklar argumenterat för ökade framtida svårigheter för 

USA i krig mot en motståndare som bedriver Hybridkrigföring.10 

 

Under senare delen av 1990-talet blev konceptet Revolution in Mlitary Affairs11 (RMA) 

vägledande för den militära utvecklingen. Konceptet kom att manifesteras fullt ut i de 

båda Gulfkrigen.12 Al-Qaidas attack på World Trade Center och Pentagon den 11 

september 2011 kom dock att medföra ett uppvaknande till en ny verklighet. Attacken 

                                                        
5 För en utförligare beskrivning av tillvägagångssättet vid inventering av forskningsläget 
hänvisas läsaren till avsnittet ”Tidigare forskning”. 
6 Jan Ångström, ”Hybrida Krig”, Vårt Försvar, Stockholm: Tryckerigruppen AB, 2014 (Nr 
1 Mars), s. 14. 
7 Alexander Moseley, A Philosophy of War, New York: Algora Publishing, 2002, s. 8. 
8 Ibid., s. 9. 
9 Ångström, 2014, s. 14. 
10 Ibid. 
11 RMA-konceptet innebar bland annat användande av storskaliga reguljära styrkor, 
dominerande inslag av stridsfordon med hög skyddsnivå, överlägsenhet i luftarenan och 
inte minst en betydande teknologisk asymmetri till egen favör i förhålande till motstån-
daren.  
12 Petri Huovinen, Hybrid Warfare- Just a twist of Compound Warfare, Helsinki: National 
Defence University Department of Military History, 2011, s. 3. 



Anders Carne HYBRIDKRIGFÖRING-ALLT ELLER INGET?  
SA HSU 14-16 2015-11-12 

Sida 6 av 51 
 

ledde till att USA med understöd av en västerländsk koalition genomförde militära 

interventioner, först i Afghanistan och senare i Irak. I båda insatserna möttes 

koalitionen av differentierade motståndargrupper som skiljde sig åt i etniskt, politiskt, 

religiöst och kriminellt hänseende. Dessa motståndargrupper försökte uppnå sina skilda 

mål med alla till buds stående medel. För att ytterligare underminera koalitionen 

använde sig motståndaren av avancerade konventionella vapensystem, irreguljär taktik, 

terrorism, utstörande tekniker och kriminalitet.13 För att beskriva den nya utvecklingen 

användes termen ”Hybrid” och senare ”Hybridkrigföring”. Jan Ångström påpekar att 

termen ”hybrid” snabbt kom att influera västvärldens, inklusive Sveriges, militära 

debatt.14 Ångström ifrågasätter dock den dominerande användningen av begreppet 

Hybridkrigföring och accentuerar behovet av en vetenskaplig systematik och tydlighet.15 

Ångström menar att begreppet Hybridkrigföring måste preciseras och empiriskt 

undersökas innan det kan ligga till grund för policy eller analys och att begreppet i 

dagsläget är ”allt för otydligt för att tas på allvar”.16 Kanske kan det vara så, menar 

Ångström, att begreppet avsiktligt hålls otydligt för att möjliggöra för koalitioner att 

skapa ”enhet kring något som alla kan förhålla sig till utan att det behöver preciseras”.17 

Ångström menar att om begreppet tillåts att innehålla ”allt, men utan den stringens som 

finns kring andra begrepp som krig och strategi”18, så blir begreppets egentliga värde 

obefintligt.19 Frank G. Hoffman citerar i sin artikel Hybrid vs. Compound war H.L 

Mencken som menar att “any man who afflicts the human race with ideas must be 

prepared to see them misunderstood.”20 Hoffman påpekar i artikeln att det finns en 

mängd olika definitioner av begreppet Hybridkrigföring; kärnan i en definition av Bill 

Nemeth beskrivs som modern gerillakrigföring, Nathan Freier menar att 

Hybridkrigföring innebär att en aktör kombinerar minst två specifika former av 

krigföring medan Jack McCuen i sin definition fokuserar på den asymmetriska 

krigföringen.21 Alexander Moseley framhåller i sin bok A Philosphy of War att om krig 

och krigföring framgångsrikt skall kunna studeras är entydiga definitioner nödvändiga 

som utgångspunkt.22 Samtidigt har Nathan Freier påpekat att den hybrida 

hotbildskontexten är mycket komplex och att kraven på entydiga definitioner kan vara 

kontraproduktivt; Freier menar att allt för skyndsamma och snäva definitioner kan leda 

till begränsningar snarare än möjligheter. Freier menar att vi bör fokusera på att 

                                                        
13 Robert Wilkie, “Hybrid Warfare; Something Old, Not Something New”, Air&Space Pow-
er Journal, winter 2009( volume XXIII, No. 4 ARFP), s. 10. 
14 Jan Ångström, 2014, s. 14-17. 
15 Ibid., s. 14. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid., s. 15. 
19 Ibid. 
20 Frank G. Hoffman, “Hybrid vs. Compound war, The Janus choice: Defining today´s mul-
tifaceted conflict”, Armed Forces Journal (Oktober), 2009, s. 1. 
21 Ibid., s. 1-2. 
22 Alexander Moseley, 2002, s. 13. 
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beskriva, snarare än definiera, begreppet Hybridkrigföring.23 Samtidigt påpekas i 

förordet till boken Conceptualising Modern War att vårt ständiga sökande efter nya 

begrepp för att kategorisera föränderlig krigföring kanske är ett uttryck för vår 

bristande förståelse av krig som fenomen.24  Som vi ser av framställningen finns det en 

polarisering i synen på entydigheten i begreppet Hybridkrigföring. Oavsett krav på 

entydiga definitioner är en grundläggande förståelse av begreppet nödvändig, 

Författaren vill med detta arbete bidra till en sådan förståelse. Det grundläggande 

vetenskapliga problemet i denna studie är att Hybridkrigföring inte tidigare är studerat 

ur ett renodlat militärteoretiskt perspektiv. Författaren avser i denna studie att 

karaktärisera beskrivningar av Hybridkrigföring i relation till militärteorin.  

1.3  Syfte  
I denna studie kommer ett antal beskrivningar av fenomenet Hybridkrigföring att 

karaktäriseras med utgångspunkt i modern militärteori.25 Studiens syfte är att bidra till 

att delvis fylla igen den tidigare beskrivna ”forskningsluckan” som består i att begreppet 

Hybridkrigföring inte tidigare studerats i relation till militärteori. Genom studien 

hoppas författare kunna bidra till en djupare förståelse av begreppets innebörd och 

härigenom kunna lägga en grund för fortsatt forskning inom ämnesområdet. Studien 

syftar inte till att definiera begreppet Hybridkrigföring. Karaktäriseringarna syftar till 

att klarlägga och beskriva i vilken utsträckning och på vilka punkter de olika 

beskrivningarna skiljer sig åt sinsemellan. Det handlar således om att beskriva 

spridningen i de olika beskrivningarna för att mot bakgrund av det resultatet kunna föra 

ett resonemang om begreppets innehåll och grad av entydighet.  

1.4  Forskningsfråga 
För studien har en forskningsfråga formulerats enligt nedan. Svaret på forskningsfrågan 

blir en bild av spridningen av de olika beskrivningarna såsom de karaktäriserats med 

utgångspunkt i militärteorin.  

 

 

 

 

                                                        
23 Nathan Freier, “Hybrid Threats and Challenges: Describe Don´t Define”, Small Wars 
Journal, 2009, s. 1-2. 
24 Karl Erik Haug & Ole Jörgen Maaö, Conceptualising modern war, London: C. Hurst & 
Co., 2011, s. xi. 
25 Den militärteoretiska ram som kommer att användas I denna studie utgörs av: Con-
temporary Military Theory- the dynamics of war. Publikation som avser att ge läsaren en 
uppdaterad introduktion till modern militärteori. Boken utgör ett kondensat av den 
mest inflytelserika militärteoretiska teoribildningen som framställs ur ett flertal kon-
trasterande perspektiv mot ett problematiserande grundtema. Ur denna publikation 
kommer ett antal variabler att extraheras som senare kommer att utgöra grunden. för 
karaktäriseringarna 

Studiens forskningsfråga är: 

Hur kan beskrivningar av Hybridkrigföring karaktäriseras i relation till modern 

militärteori? 
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1.5 Material och avgränsningar 
Framställningen avgränsas till att behandla västerländska beskrivningar av 

Hybridkrigföring under perioden 2005-2011. Studien lägger ett fokus på amerikansk 

empiri från samma tidsperiod. Motivet för detta är att det är i den amerikanska debatten 

som begreppet har sitt ursprung. Även om begreppet senare kommit att studeras inom 

hela NATO har den amerikanska debatten varit tongivande varför studien ges detta 

fokus. Det är vidare den amerikanska debatten som genererat den största mängden 

undersökningsbar empiri. Ett ryskt perspektiv vore ur flera aspekter intressant, men 

avgränsas i denna studie bort med motivet att begreppet Hybridkrigföring inte används 

i rysk doktrinär terminologi. Studiens empiri kommer att utgöras av vetenskapliga 

texter samt militärt tankegods. Författaren har lagt stor vikt vid att i möjligaste mån 

välja ut artiklar som genomgått vederbörlig vetenskaplig och faktamässig granskning. 

Vidare avgränsas denna studie till att uteslutande behandla begreppet krigföring och 

inte begreppet krig. För en närmare beskrivning av dessa begrepp hänvisas läsaren till 

avsnittet ”begrepp och definitioner”. Som stöd och referensliteratur har följande 

publikationer valts: 

Militärteorins grunder: Boken ger ett militärteoretiskt ramverk och tillhandahåller 

definitioner av grundläggande teoretiska begrepp.26  

A Philosphy of War: Boken lägger en filosofisk grund för begreppen krig och krigföring. 

Denna publikation används främst i arbetets inledning för att möjliggöra en förankring 

av problemformuleringen i en filosofisk kontext.  

Conceptualising modern war: Boken tillhandahåller en utförlig konceptuell 

kategorisering av moderna krig och konflikter.27 

För beskrivningar och motiveringar av studiens material avseende teori och empiri 

hänvisas läsaren till dessa kapitel. 

1.6 Källkritik 
Med hänsyn till att begreppet Hybridkrigföring och den därtill kopplade forskningen är 

relativt ung är det främst oberoende-kriteriet28 som bör ägnas särskild uppmärksamhet; 

det föreligger med andra ord risk för att skribenter låter sig påverkas av den pågående 

och levande debatten. Det föreligger vidare en risk för s.k. tradering, dvs. att information 

går genom flera led och därigenom riskerar att påverkas eller förvrängas. Den militära 

kontexten influeras snabbt av nya begrepp med en ibland oreflekterad användning som 

följd. Denna risk har dock tagits i beaktande genom att säkerställa en viss 

kategorimässig variation i studiens empiri och framför allt genom vetenskaplig och 

faktamässig granskning. I studiens empirikapitel kommer det empiriska materialet att 

                                                        
26 Jerker Widén & Jan Ångström, Militärteorins grunder, Stockholm: Försvarsmakten, 
2005. 
27 Karl Erik Haug & Ole Jörgen Maaö et al, Conceptualising Modern War, London: Hurst & 
Co., 2011.  
28 Torsten Thurén, Källkritik, Stockholm: Liber AB, 2013, s. 8.  
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genomgå en särskild och mer omfattande källkritisk granskning i syfte att tydliggöra 

urvalskriterierna och säkerställa metodologisk transparens. 

1.7  Begrepp och definitioner 
 
Krig 

En vanlig definition av krig är att det utgör en organiserad storskalig våldsam konflikt29 

Ett viktigt rekvisit i denna definition utgörs av begreppet ”organiserat “som skiljer krig 

från andra slumpmässiga och godtyckliga våldsyttringar.30 ”Organisation” anger att krig 

präglas av planering och kontroll något som kan associeras med Clausewitz föreställning 

om kriget som ett instrument.31 Det är vidare viktigt att göra åtskillnad mellan krig och 

andra former av väpnade konflikter. Konflikt förstås i detta sammanhang som en social 

kontext i vilken minst två parter gör anspråk på samma begränsade tillgångar vid 

samma tidpunkt.32 Krig är en delmängd av mängden konflikter; Det är således skillnad 

mellan krig och konflikter men konflikter är en förutsättning för krig.33 Krig skall ur 

detta perspektiv förstås som ett särskilt tillstånd mellan minst två parter.  

 

Krigföring 

Med begreppet krigföring skall förstås sättet, eller metoderna, att föra krig. I boken 

Militärteorins grunder beskriver författarna att sättet som krig förs på kan vara ett 

fruktbart verktyg för att karaktärisera krig. I detta sammanhang används t.ex. begrepp 

som ”reguljär” och ”irreguljär” krigföring för att beskriva krigets karaktär.34 En viktig 

utgångspunkt för denna studie är just åtskillnaden mellan krig (tillståndet) och 

krigföringen (metoderna att föra krig).  

1.8  Tidigare forskning 
Trots att begreppet Hybridkrigföring är relativt ungt finns det ändå gott om 

vetenskapliga artiklar och andra krigsvetenskapliga publikationer som behandlar 

ämnet. En sökning i databasen ”Summon” på sökorden ”Hybrid Warfare” ger ungefär 

700-800 träffar. Beträffande strikt militärteoretiska forskningsansatser i relation till 

begreppet Hybridkrigföring har inte några sådana kunnat identifieras. Många 

publikationer avhandlar visst militärteoretiskt stoff och tankegods, men inte i form av 

ett mer omfattande teoretiskt helhetsgrepp. Sökning i databasen ”Summon” med 

sökorden ”Hybrid warfare” AND ”Military Theory” gav sju träffar, där två av träffarna 

omfattade Frank G. Hoffmans arbeten. Sökning i databasen ”Diva” med sökorden 

”Hybridkrigföring” AND ”militärteori” gav vid söktillfället (2015-11-20) inga träffar. 

                                                        
29 Jan Ångstrom & Jerker Widén, Contemporary Military Theory, The dynamics of war, 
New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2015, s. 22. 
30 Ibid., s. 22. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Ibid., s. 23. 
34 Widén & Ångström, 2005, s. 44-48. 
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Vidare har databaserna ”Military education research library network” samt ”Taylor & 

Francis” genomsökts med sökordskombinationen ”Hybrid warfare” AND ”Military 

theory” utan träffresultat. Den vetenskapliga avsättningen omfattar, med ett undantag, 

främst artiklar och uppsatser. Williamson Murray och Peter R. Mansoor analyserar i sin 

bok Hybrid Warfare begreppet Hybridkrigföring i en historisk kontext.35 Författarna 

menar att Hybridkrigföring, i grunden en kombination av reguljär och irreguljär 

krigföring, inte utgör något nytt fenomen utan att det tvärtom varit ett frekvent och 

kännetecknande mönster genom krigföringens historia. Författarna framför tesen att 

just kombinationen av reguljära och irreguljära metoder varit kännetecknade för 

flertalet krig, såväl ur ett historiskt perspektiv som i en mer modern kontext varför 

Hybridkrigföring som koncept snarast får anses vara ett tidlöst fenomen.36 I sin artikel 

Hybrid Warfare Something Old, Not Something New37 behandlar Robert Wilkie begreppet 

Hybridkrigföring och menar att detta kännetecknas av ett krig där statliga såväl som 

ickestatliga aktörer i kombination använder sig av att flertal till buds stående 

krigföringsmetoder i en samtidig kontext.38 Wilkie återknyter även till Clausewitz och 

menar att krig i grunden är krig även om de yttre karaktärsdragen skiftar.39  

 

Michael Gustafson behandlar i sin avhandling The duality of Tactical Thoughts 

begreppen Hybridkrigföring och Hybrida hot. Hybridkrigföring beskrivs som en form av 

konflikt som förs av ett brett spektrum av aktörer (konventionella, irreguljära och 

terrorister) som använder sig av alla krigföringsformer och taktik simultant i såväl rum 

som tid.40 Hybrida hot karaktäriseras av ett simultant användande av konventionella 

samt icke-konventionella metoder av en eller flera motparter och som kan inkludera 

användande av militärt våld.41 Den militära förmågan att kunna operera i såväl 

irreguljära som reguljära scenarion beskrivs ofta som den motverkande förmågan till 

hybrida hot. Gustafson påpekar att dessa NATO-definitioner är mycket breda och 

allomfattande, och de därför riskerar att förlora sin betydelse som definitioner i 

förhållande till en konkret form av hot eller krigföring.42  

 

                                                        
35 Williamson Murray & Peter R. Mansoor, Hybrid Warfare Fighting Complex Opponents 
from the Ancient World to the Present, New York: Cambridge University Press, 2012, s. 1. 
36  Ibid., s. 1. 
37 Robert Wilkie, 2009, s. 10. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Michael Gustafson, The Duality of Tactical Thought A Study of how Swedish Land Forc-
es´ Commanders wiev Tactics in Irregular Warfare, Helsinki: National Defence University 
Department of Tactics and Operational art. SERIES 1: NO 3/ 2014, APPENDIX 1, s. 3. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
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Håkan Gunneriusson problematiserar i en artikel i Defence Against Terrorism Review 

varianter av definitioner av hybrida hot.43 I denna artikel behandlas bland annat vilken 

ansvarsfördelning mellan myndigheter som skall råda i en hybridkrigskontext. 

Författaren påpekar att den tekniska utvecklingen bidrar till att otydliggöra geografiska 

och byråkratisk domäner.44 Artikeln tar sin utgångspunkt i kombinationen av reguljära 

och irreguljära metoder och betonar den starka katalytiska kraften i kombinerade 

krigföringsmetoder och teknologi.  

1.9  Disposition 

Inledningskapitlet omfattar problemformulering, syfte, samt forskningsfråga. I kapitlet 

redovisas även definitioner av för arbetet centrala begrepp, redovisning av valt 

referensmaterial och en därtill kopplad källkritisk reflektion. I kapitlet beskrivs även 

den tidigare forskningen inom det aktuella området. Det övergripande syftet med detta 

kapitel är att tydliggöra för läsaren vad det är som är problemet och vilken fråga som 

skall besvaras. I det efterföljande kapitlet kommer arbetets teori att behandlas. Kapitlet 

inleds med en sammanfattande framställning och introduktion till ämnesområdet 

militärteori. Därefter redovisas ett teoretiskt kondensat ur Contemporary Military 

Theory ur vilket studiens variabler extraheras. Det övergripande syftet med detta kapitel 

är att tydliggöra den teoretiska utgångspunktens relevans för läsaren. Arbetets 

metodkapitel inleds med en reflektion kring den vetenskapsteoretiska utgångspunkten, 

därefter beskrivs och motiveras val av metod. Därefter beskrivs studiens 

operationalisering; dvs. hur teori och metod skall sammanlänkas med empirin för att 

möjliggöra att besvara forskningsfrågan. Det övergripande syftet med detta kapitel är att 

tydliggöra för läsaren hur frågan skall besvaras.  

I empirikapitlet kommer undersökningsmaterialet att redovisas och motiveras och 

källkritiskt granskas och värderas. Det övergripande syftet är att här förklara vad som 

skall undersökas. I undersökningskapitlet analyseras de valda beskrivningarna av 

Hybridkrigföring var för sig. Analysen sker genom textanalys av det empiriska 

materialet utifrån studiens variabler. I resultatkapitlet kommer resultatet av 

textanalysen att presenteras. I analyskapitlet kommer resultatet av undersökningen att 

analyseras och värderas samt forskningsfrågan att besvaras. I diskussionskapitlet 

kommer studiens resultat att värderas och kritiskt granskas. Kapitlet omfattar även en 

kritisk värdering av studien i förhållande till begreppen validitet och reliabilitet. Kapitlet 

omfattar även en diskussion kring och förslag på fortsatt forskning inom fältet.  

                                                        
43 Håkan Gunneriusson, “Nothing is Taken Serious Until it Gets Serious: Countering Hy-
brid Threats”, Defence Against Terrorism Review (Vol.4 No.1, Spring & Fall), 2012, s. 62. 
44 Ibid. 
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2. Teori  

2.1 Introduktion till studiens teori  
Teorikapitlet har tre syften; för det första att introducera läsaren till militärteori, för 

det andra att introducera läsaren till studiens teoretiska ram, Contemporary Military 

Theory45, och tydliggöra motiven bakom valet av denna ram, samt för det tredje att 

presentera studiens variabler.  

 

Den teori som används i detta arbete utgörs av militärteori, vilket i grunden är 

systematiserade tankar om krig.46 Generellt kan militärteoretisk litteratur indelas i fyra 

övergripande kategorier: områdesspecifika texter, idéhistoriska texter, 

individorienterade texter och texter rörande krigskonst.47 Militärteoretiska 

publikationer existerar således inom många och spridda fält och sällan i sammanställd 

och systematiserad form. Det bör dessutom understrykas att mycket av den 

militärteoretiska litteraturen är starkt präglad av ett västerländskt militärt tänkande 

från upplysningstiden och framåt.48 Det är även nödvändigt att göra åtskillnad mellan 

vad som är militärteori och annan militär litteratur. Främst kan begreppet militärteori 

skiljas och avgränsas från militärt tankegods, militär doktrin, militärhistoria och annan 

forskning rörande militärt väsen.49 Militärteorin behandlar frågor av såväl deskriptiv 

som normativ karaktär.50 Militärteorin karaktäriseras även av ett antal 

problemområden och teman. Det första temat berör krigföringens nivåer. Det andra 

behandlar militär maktutövning. Det tredje behandlar hur militärteori skall studeras och 

det fjärde temat berör frågan om militärteorin skall tolkas som teori eller praktik.51  

 

Motivet bakom valet av militärteori som teoretiskt ramverk för denna studie kan främst 

kopplas till studiens kärna som handlar om att karaktärisera beskrivningar av fenomenet 

Hybridkrigföring för att beskriva och i förlängningen bättre förstå begreppet. En av 

militärteorins två centrala frågor innebär en deskriptiv ansats som behandlar vad krig 

är.52 Studiens deskriptiva ansats harmonierar således väl med ett av militärteorins 

centrala teman och denna samstämmighet mellan ansats och tema bildar ytterligare ett 

argument för valet av en militärteoretisk utgångspunkt. Begreppet strategi och 

strategisk teori kan i någon mån sägas angränsa till och i vissa fall omfattas av 

militärteorin då strategin delvis definieras inom denna ram.53 Ett strategiskt perspektiv 

kunde ha utgjort en alternativ ansats för denna studie. Strategi definieras på olika sätt i 

                                                        
45 Ångström & Widén, 2015. 
46 Widén & Ångström, 2005, s. 1. 
47 Ibid., s. 1-2. 
48 Ibid., s. 1. 
49 Ibid., s. 5. 
50 Ibid., s. 9. 
51 Ibid., s. 11-12.  
52 Ibid., s. 8. 
53 Ibid., s. 53. 
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litteraturen; André Beaufre beskriver strategin som ”konsten att uppfatta och behärska 

en växelverkan mellan viljor, som använder sig av maktmedel för att avgöra sin inbördes 

konflikt”.54 Colin S. Gray definierar strategin som den brygga som förbinder politiken 

med det militära och övriga maktmedel.55 Gemensamt för den strategiska 

teoribildningen är att den syftar till att beskriva ett sammanhang mellan politiska mål 

och militära medel.56 Det finns naturligtvis poänger med att studera Hybridkrigföring ur 

ett strikt strategiskt perspektiv. Det strategiska perspektivet kan dock främst behandla 

Hybridkrig och inte Hybridkrigföring. Studiens beskrivande ansats som omfattar 

karaktäriseringar av Hybridkrigföring tillgodoses bäst av ett militärteoretiskt 

perspektiv. Krigföring, d.v.s. metoder att för krig, bör studeras utifrån ett 

militärteoretiskt perspektiv medan krig med fördel kan studeras ur ett strategiskt 

perspektiv i kontexten mål, medel och metoder. För att studera konkreta fall av 

Hybridkrigföring kan operativa och taktiska perspektiv vara fruktsamma. Det 

militärteoretiska perspektivet i denna studie motiveras av författarens generella 

ambitioner i relation till begreppet. 

2.2 Contemporary Military Theory 
Nedan kommer studiens teoretiska ramverk att beskrivas och motiveras. Det teoretiska 

ramverket för denna studie utgörs av publikationen Contemporary Military Theory.57 

Boken gör en ansats att systematisera och sammanställa militärteoretiskt stoff till en 

sammanhållen teoretisk ram. Författarna påpekar själva i bokens inledning att den rika 

mängden publikationer i sig inte är anmärkningsvärd men understryker samtidigt det 

anmärkningsvärda i att det fortfarande finns betydande kunskapsluckor beträffande 

krig och krigföring.58 Bokens fokalpunkt utgörs av en specifik kunskapsaspekt av krig; 

teorier om krig och krigföring.59 Författarna har som huvudsakligt pedagogisk inriktning 

valt att belysa de komplexiteter som omger krig med det uttalade syftet att ge läsaren 

verktyg för att självständigt och kritiskt kunna problematisera teorier om krig.60 

Contemporary Military Theory utgör en vidareutveckling av den tidigare nämnda 

svenska versionen Militärteorins grunder.  Motiven bakom mitt val av denna publikation 

som teoretisk ram för studien är främst författarnas intention till en generell 

militärteoretisk ansats. Vidare utgör faktumet att boken är publicerad så sent som 2015 

ett motiv i sig; begreppet Hybridkrigföring är ungt och av denna anledning är en 

uppdaterad teoretisk sammanställning nödvändig för att undersökningen skall bli 

relevant. Ett annat motiv bakom valet är det faktum att publikationen är en av de mest 

inflytelserika i svensk officersutbildning inom ämnesområdet Krigsvetenskap. I 

                                                        
54 André Beaufre, Modern strategi för fred och krig, Göteborg: Norstedts, 2010, s. 21-22. 
55 Colin S. Gray, The Strategy Bridge- Theory for Practice, Oxford: University Press, 2012, 
s. 29. 
56 Widén & Ångström, 2005, s. 53. 
57 Ångström & Widén, 2015. 
58 Ibid., Inledning. 
59 Ibid.  
60 Ibid.   
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framställningen nedan kommer bokens teoretiska innehåll att redovisas utifrån de 

variabler som kommer att ligga till grund för undersökningen. I bokens andra kapitel 

behandlas fenomenet krig, och framställningen görs i huvudsak utifrån två dimensioner; 

hur krig kan konceptualiseras och karaktäriseras.61 Ur dessa två dimensioner har jag valt 

att bryta ut och behandla sju aspekter av begreppet krigföring62; reguljär krigföring, 

irreguljär krigföring, asymmetrisk krigföring63, statliga aktörer, icke-statliga aktörer, 

kriminalitet och cyberkrigföring.64 Motivet bakom valet av dessa variabler är att de 

förekommer i beskrivningar och definitioner av begreppet Hybridkrigföring. De 

variabler som är kopplade till aktörer och krigföringsmetoder är dessutom i någon mån 

att betrakta som tidlösa och behandlas till del av Clausewitz i boken Om Kriget.65 

Cyberkrigföring väljs med motivet att inkludera aktiviteter i informationsarenan. Den 

teknologiska utvecklingen för att hantera information har revolutionerat 

maktstrukturer och sättet att föra krig på.66 Kriminalitet väljs med hänsyn till dess 

ökade betydelse för finansiering av krigföring, inte minst för icke-statliga aktörer.67 

Dessa variabler gör begreppet Hybridkrigföring fruktbart och gör det möjligt att 

särskilja det från andra fenomen.  

2.3 Studiens variabler 

2.3.1 Allmänt 

Nedan redovisas studiens variabler. Variablerna kommer att brytas ut från två 

övergripande och två mindre kategorier som avhandlas i Contemporary Military Theory. 

De övergripande kategorierna är: Typer av krigföring ur vilken tre variabler bryts ut 

samt Aktörer i krigföring ur vilken två variabler bryts ut. De två övergripande 

kategorierna motsvarar närmast de grundläggande frågeställningarna: Hur förs krig? 

och Vilka entiteter för krig? Utöver detta kommer de två mindre kategorierna 

Kriminalitet i krigföring samt Cyberkrigföring att avhandlas och dessa två kategorier 

utgör två variabler i sig. Sammantaget omfattar studien sju variabler.  

2.3.2 Typer av krigföring 

Det finns ett antal dikotomier som vanligtvis används för att kategorisera och skilja olika 

typer av krigföring från varandra.68 Exempel på sådana dikotomier utgörs av 

                                                        
61 Ångström & Widen, 2015, s. 13-23. 
62 Samtliga av dessa aspekter behandlas av författarna som underrubriker till de två ti-
digare redovisade dimensionerna hyr krig kan konceptualiseras och kategoriseras.  
63 Definitioner följer längre fram I teorikapitlet. 
64 Ångström & Widén, 2015, s. 13-32.  
65 Carl von Clausewitz, Om kriget, Stockholm: Bonnier Fakta Bokförlag AB, 2006, s. 29-
56. 
66 Widén & Ångström, 2005, s. 115. 
67 Håkan Gunneriusson, “Nothing is Taken Serious Until it Gets Serious: Countering Hy-
brid Threats”, Defence Against Terrorism Review (Vol. 4 No. 1, Spring & Fall), 2012, s. 66-
67. 
68 Ångström & Widén, 2015, s. 27. 
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symmetrisk- asymmetrisk krigföring samt reguljär- och irreguljär krigföring.69 Den 

genmensamma nämnaren för dessa kategoriseringar är att det är sättet kriget förs på – 

krigföringen- som bestämmer krigets art.70 Det finns dock uppenbara problem med 

denna typ av kategorisering; många krig uppvisar en förändring av själva krigföringen 

under krigets förlopp vilket försvårar en dylik kategorisering.71 Samtidigt kan 

kategoriseringen av olika krigföringstyper möjliggöra att beskriva variationer av 

krigföring inom samma krig. Vanligtvis associeras reguljär krigföring med statliga 

aktörer medan irreguljär krigföring vanligtvis associeras med icke-statliga aktörer och 

krigföring i mindre skala och i mer oorganiserad form.72 Med irreguljär krigföring skall i 

denna studie främst förstås krigföring i det lägre våldsspektrumet som inbegriper 

subversion, terrorism och gerillakrigföring där syftet främst inte är avgörande slag utan 

snarare en långsiktig underminering av motståndarens vilja i en kamp där 

befolkningens stöd är en central faktor.73 Med reguljär krigföring skall denna studie 

främst förstås starkt fysiskt präglad krigföring i traditionella militära strukturer där 

målet ofta är ett rent militärt avgörande.74 

 

Dikotomin symmetrisk-asymmetrisk krigföring anses av många vara en fruktbar 

kategorisering av moderna krig.75 Vanligen associeras med asymmetri en inbördes 

obalans mellan stark och svag. Författarna påpekar att asymmetrisk krigföring kan 

analyseras ur flera perspektiv bland annat; maktfördelning och aktörens 

organisatoriska status.76 I denna studie kommer assymmetrisk krigföring att även 

inbegripa själva asymmetrin i sig. Med asymmetri förstås i denna studie främst ett 

tillstånd av grav obalans mellan två parter. Denna obalans kan utnyttjas genom 

tillämpande av alternativa tillvägagångssätt.77 Sammanfattningsvis kan ur denna 

framställning en huvudsaklig indelning göras mellan reguljär krigföring, irreguljär 

krigföring och asymmetrisk krigföring. Dessa tre kategorier kommer att utgöra 

variabler i studien.  

2.3.3 Aktörer i krig 

Beträffande krigets aktörer görs en initial distinktion mellan mellanstatliga och 

inomstatliga krig där författarna även påpekar att många militärteoretiska 

framställningar har en tendens att hantera mellanstatliga krig som viktigare än 

inomstatliga och att den mellanstatliga kategorin fortfarande utgör västerländsk 

                                                        
69 Ångström & Widén, 2015, s. 27. 
70 Ibid., s. 28. 
71 Ibid. 
72 Ibid.  
73 Michael Gustafson, 2014, s. 45-46. 
74 Ibid. 
75 Ångström & Widén, 2015, s. 28. 
76 Ibid., s. 28-29. 
77 Försvarsmakten, 2007, s. 30.  
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sinnebild för verkliga krig.78 Staten beskrivs som en aktör vilken innehar det lagliga 

våldsmonopolet inom ett givet territorium.79 Beträffande inomstatliga krig understryks 

att det på detta område finns en stor mängd definitioner, men att en sak är gemensamt 

för dessa krig; minst en av aktörerna är inte en stat utan någon annan form av social 

entitet av t.ex. sociologisk eller ideologisk karaktär.80  

 

Författarna påpekar vidare att de svårigheter som är förknippade med att entydlig 

definiera en stat även innebär svårigheter för en distinkt gränsdragning mellan statliga 

och icke-statliga aktörer.81 Vidare understryks att det även i mellanstatliga konflikter 

kan vara svårt att tydligt definiera de stridande parterna då staterna i fråga kan använda 

sig av irreguljära och paramilitära styrkor i tillägg till sina reguljära styrkor.82 

Sammanfattningsvis kan en huvudsaklig indelning av krigets aktörer göras mellan 

statliga och icke-statliga aktörer. Dessa två kategorier kommer att utgöra variabler i 

studien.  

2.3.4 Lag och ordning, kriminalitet i krig 

Enligt författarna kan krig delvis konceptualiseras utifrån vad meningen med krig är.83 

Författarna påpekar att meningen med krig enligt Caroline Holmqvist-Jonsäter snarast 

kan förstås utifrån referensramen polisiering.84 Argumentationen går ut på att man i 

modern västerländsk politik och i västerländskt tänkande gradvis har kommit att 

förskjuta föreställningen om krig från ett statliga instrumentet till en föreställning om 

kriget som ett verktyg för upprätthållande av lag och ordning. Krig handlar, enligt denna 

argumentation, om att skapa och upprätthålla ordning varvid begreppet kriminalitet blir 

centralt. Författarna påpekar att denna föreställning om krig får långtgående 

konsekvenser; eftersom kriminalitet är ständigt pågående blir kriget långsiktigt i stället 

för snabbt och avgörande. Vidare implicerar denna föreställning om krig att kriget är ett 

normaltillstånd snarare än en avvikelse från det normala.85 I denna studie behandlas 

främst kriminalitet som syftar till att finansiera krigföring och skapa instabilitet. Det kan 

t.ex. röra sig om narkotika- och vapensmuggling samt trafficking.86 Kriminalitet 

kommer att utgöra en av studiens variabler.  

2.3.5 Cyberkrigföring 
Som en del i beskrivningen av det integrerade krigsfältet avhandlar författarna 

cyberkrigföring. Den accelererande betydelsen av kommunikations- och datorsystem i 

krig har aktualiserat debatten om krigföring på informationsarenan och i 

                                                        
78 Ångström & Widén, 2015, s. 24. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Ibid., s. 15. 
84 Ibid., s. 17. 
85 Ibid., s. 16-17. 
86 Håkan Gunneriusson, 2012, s. 66-67. 
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cyberrymden.87 Författarna påpekar att vissa debattörer vill tillmäta cyberrymden 

samma status som land, sjö och luftarenorna och att den militära styrke- och 

förmågeutvecklingen borde omfatta särskilda ”cyber-styrkor”.88 Den ökande betydelsen 

av cyberhoten kan exemplifieras med det faktum att USA under 2009 upprättade 

särskilda cyberstyrkor under sin militärstrategiska ledning. Enligt författarna omfattar 

cyberkrigföring förstörande och störande åtgärder riktade mot motståndarens 

informations- och ledningssystem i syfte att erhålla så mycket information om 

motparten som möjligt samtidigt som motståndaren förnekas informationsinhämtning 

riktad mot egna styrkor eller egen stat. Målet är att göra motståndaren blind och 

därigenom till ett lätt mål, något som inte nödvändigtvis kräver destruktiva åtgärder, 

utan kan åstadkommas genom t.ex. överbelastning av motståndarens system i syfte att 

skapa förvirring och desorientering. Cyberkrigföring som koncept innebär en utmaning 

mot en tydlig distinktion mellan krig och fred eftersom det t.ex. kan vara mycket svårt 

att avgöra om en cyberattack mot en bank, kraftstation, medieanläggning eller 

myndighet utgör ett angrepp av en främmande makt eller endast är en missgärning av 

enskilda hackare.89 I denna studie kommer cyberkrigföring att utgöra en variabel.  

2.4 Sammanfattning av studiens teori och variabler 
Studiens teori hämtas från det militärteoretiska fältet. Ur detta fält har ett teoretiskt 

ramverk i form av Contemporary Military Theory valts. Ur det teoretiska ramverket har 

sju variabler extraherats. Till variablerna är sju analysfrågor kopplade. Analysfrågor och 

tillhörande variabelvärden redovisas i studiens metodkapitel. De variabler som kommer 

att användas i studien är: reguljär krigföring, irreguljär krigföring, asymmetrisk 

krigföring, statliga aktörer, icke-statliga aktörer, kriminalitet och cyberkrigföring. 

3. Metod  

3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten för denna studie är ett konstruktivistiskt 

perspektiv.90 Författaren utgår i denna studie från att begreppet Hybridkrigföring först 

och främst betraktas som en språklig och mental konstruktion91 och i mindre 

utsträckning som något fysiskt och objektivt mätbart. Språkliga och mentala 

konstruktioner är nödvändiga för att kunna kategorisera omvärlden och förstå 

densamma.92 Denna studie syftar till att klarlägga hur olika beskrivningar av fenomenet 

Hybridkrigföring kan karaktäriseras i förhållande till modern militärteori. Om de olika 

karaktäriseringarna till stor del överensstämmer med varandra talar detta för att 

                                                        
87 Håkan Gunneriusson, 2012, s. 107. 
88 Ibid. 
89 Ibid., s. 107-108. 
90 Torsten Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, Stockholm: Liber AB, 2007, s. 141. 
91 Ibid. 
92 Ibid., s. 142. 
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begreppet kan ges en homogen och entydig tolkning medan motsatsen gäller om 

karaktäriseringarna skiljer sig från varandra. Det militärteoretiska perspektivet är en av 

flera möjliga utgångspunkter för att närmare förstå begreppet Hybridkrigföring. Det bör 

även understrykas att studiens variabler utgör ett mycket begränsat urval ur ett mycket 

omfattande och svåravgränsat teoretiskt fält som i sig självt inte är oomtvistat och 

entydigt. Den karaktärisering som görs med hjälp av militärteori syftar i någon mån till 

att dekonstruera93 begreppet Hybridkrigföring i förhållande till andra vedertagna 

begrepp (studiens variabler).  

3.1.1 Mitt val av variant på metod 

Min forskningsfråga är formulerad kring verbet karaktärisera; jag frågar efter hur 

beskrivningar Hybridkrigföring kan karaktäriseras, vilket indikerar en deskriptiv ansats 

för studien.94 Med denna utgångspunkt förefaller det rimligt att använda en kvalitativ 

metod där huvudprocessen innebär tolkning av innehåll i text.95 Mina identifierade 

variabler blir frågor till det empiriska underlaget och svaret på respektive fråga 

redovisar om och i vilken omfattning variabeln presenteras och beskrivs i texten. Det 

finns naturligtvis goda möjligheter att angripa detta forskningsproblem även med 

kvantitativa96 metoder. Ett annat möjligt angreppssätt vore att tillämpa så kallad 

metodtriangulering97 som innebär att kvalitativa och kvantitativa metoder kombineras. 

För denna studie skulle en sådan ansats kunna innebära en kombination av textanalys 

och enkätundersökningar.  Mitt val av variant på metod utgörs av en kvalitativ 

textanalys som främst syftar till analys av meningsinnehåll.98 Mina motiv bakom val av 

metod utgörs främst av det ytterst sparsamma forskningsunderlaget inom fältet. Det 

finns mycket skrivet om Hybridkrigföring men mycket lite egentlig forskning i 

krigsvetenskaplig mening. Jag menar därför att en ansats med beskrivande ambitioner 

som syftar till att undersöka hur begreppet kan karaktäriseras i förhållande till teorin 

motiverar en kvalitativ metod.  

3.2 Operationalisering 

3.2.1 Teori och metod 

I detta stycke beskrivs studiens operationalisering, dvs. hur teori skall sammanlänkas 

med empirin för att kunna besvara forskningsfrågan.99 För studien har forskningsfrågan 

formulerats som: Hur kan beskrivningar av Hybridkrigföring karaktäriseras i 

relation till modern militärteori? 

                                                        
93 Torsten Thurén, 2007, s. 142. 
94 Ibid., s. 94. 
95 Asbjorn Johannessen & Per Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 
Malmö: Liber AB, 2003, s. 109. 
96 Johannessen & Tufte, 2003, s. 67. 
97 Ibid., s. 77. 
98 Ibid., s. 69-71. 
99 Ibid., s. 44. 
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För att möjliggöra att besvara studiens forskningsfråga har ur studiens teoretiska ram 

(Contemporary Military Theory) extraherats sju variabler.100 Till respektive variabel 

formuleras analysfrågor vilka beskrivs nedan. Det är dessa frågor som skall ställas till 

det undersökta materialet. Studien har vidare karaktären av en 

tvärsnittsundersökning101 då empirin kan sägas härröra från i stort sett samma 

tidpunkt.102 Det är alltså inte fråga om att undersöka variationer över tid. Även om det 

finns viss kronologisk spridning i det undersökta materialet är variationerna inte 

tillräckligt stora för att konstituera relevant skilda tidpunkter.103 Vidare är studiens 

karaktär deskriptiv och förklarande då det i grunden är frågan om att undersöka 

forskningsobjektets egenskaper och karaktär.104 Det undersökta materialet utgörs av två 

kategorier: Vetenskapliga artiklar samt militärt tankegods. Forskningsdesignen 

möjliggör genom sin relativa enkelhet replikering och intersubjektiv testning.105 

Analysfrågorna är formulerade generellt som: ”Förekommer beskrivningar av X”. Det 

handlar alltså om att klarlägga i vilken utsträckning variabeln X förekommer i den 

aktuella texten. För att mäta förekomsten kommer en ordinalskala att användas.106 En 

ordinalskala innebär att värden kan definieras och anges som uteslutande klasser och 

dessutom i en logisk rangordning.107 Variabelvärden redovisas i en separat tabell nedan.  

3.2.2 Analysschema och variabelvärden 
Nedan redovisas studiens analysschema och variabelvärden: 
 
Variabel Analysfråga 

1. Reguljär krigföring Förekommer beskrivningar av reguljär krigföring? 

2. Irreguljär krigföring Förekommer beskrivningar av irreguljär krigföring? 

3. Asymmetrisk 

krigföring 

Förekommer beskrivningar av asymmetrisk krigföring? 

4. Statliga aktörer Förekommer beskrivningar av statliga aktörer? 

5. Icke-statliga aktörer Förekommer beskrivningar av icke-statliga aktörer? 

6. Kriminalitet Förekommer beskrivningar av kriminalitet? 

7. Cyberkrigföring Förekommer beskrivningar av användande av cyberkrigföring? 

Tabell 1. Utvisande studiens variabler och analysfrågor 

 
 

                                                        
100 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson & Lena Wängerud, Metodpraktikan 
Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 
2007, s. 56. 
101 Johannessen & Tufte, 2003, s. 50. 
102 Ibid., s. 50. 
103 Det undersökta materialet har en kronologisk spridning om ca 7-8 år varför materi-
alet får sägas omfatta samma tidpunkt. Materialet betraktas således som samtida. 
104 Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Lund: Studentlitteratur, 1996, 
s. 46.  
105 Ibid., s. 28. 
106 Ibid., s. 145. 
107 Ibid. 
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Variabelvärde  Innebörd 
FDB Förekomst Direkt Begränsat 
FDF Förekomst direkt med Flertal exempel 
FDC Förekomst Direkt centralt 
FI Förekomst Indirekt 
FE Förekomst Ej 
Tabell 2. Utvisande studiens ordinala variabelvärden. 
 

3.2.3 Hur analysen skall göras 

I detta avsnitt avser jag att beskriva hur analysen skall genomföras, avslutningsvis 

redovisas studiens operationalisering grafiskt. Analysen kommer att genomföras 

identiskt för varje Analysenhet.108 Med Analysenhet avses här en framställning i form av 

en beskrivning av begreppet Hybridkrigföring. Varje beskrivning begränsas till en 

författare och kan utgöras av en eller flera artiklar, eller i förekommande fall annan 

litterär publikation. Analysen sker sedan analysenhet för analyssenhet och fråga för 

fråga i enlighet med studiens analysfrågor. Respektive analyssenhet analyseras alltså 

utifrån samtliga variabler i tur och ordning. Analysfrågorna besvaras med de 

variabelvärden109 som redovisas i anslutning till analysschemat. Resultatet av ett svar 

på en analysfråga blir en mätning110 av den aktuella variabeln. Det sammanlagda svaret 

per analysenhet utifrån samtliga analysfrågor ger svaret på frågan hur den aktuella 

analyssenheten kan karaktäriseras relativt militärteorin. Utfallet av samtliga variabler 

för en analysenhet bildar alltså en karaktärisering. Därefter upprepas proceduren för 

nästa analysenhet. Slutligen jämförs resultatet mellan de olika karaktäriseringarna (de 

olika utfallen) för att eventuellt kunna identifiera variationer mellan olika varianter av 

empiri. Resultatet av undersökningen blir en klarläggning av spridningen av 

karaktäriseringarna av de olika beskrivningarna i förhållande till studiens variabler. Två 

typer av resultat är möjliga; en relativt stor spridning av karaktäriseringarna eller en 

relativt liten spridning av desamma. Spridningens storlek blir därefter föremål för 

värdering i resultatanalysen.  

                                                        
108 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud, 2007, s. 48. 
109 Ibid., s. 58-59. 
110 Ibid., s. 58. 
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Bild 1. Utvisande studiens operationalisering 

4. Empiri 

4.1 Introduktion till studiens empiri 
Empirin för denna studie utgörs av beskrivningar av begreppet Hybridkrigföring. 

Beskrivningarna utgörs av uppsatser, artiklar och i ett fall av en litterär publikation. Jag 

avser i denna studie att undersöka fyra analysenheter av fyra olika författare. Nedan 

följer en redovisning av respektive analysenhet. Redovisningen följer en generisk form 

där omfattning och karaktär, motiv och källkritik avhandlas för respektive analysenhet. 

Den källkritiska granskningen grundar sig på boken Källkritik111 skriven av Torsten 

Thurén. De källkritiska principer som granskningen grundar sig på utgörs av; äkthet, 

tidssamband, oberoende och tendensfrihet.112 Redogörelsen syftar i första hand inte till 

att ge en detaljerad innehållsmässig överblick av materialet utan snarare till att ge 

läsaren en bild av materialets karaktär och motivet till varför materialet inkluderats i 

studien. I studiens undersökningskapitel kommer endast relevant empiri med bäring 

mot analysfrågorna att redovisas. Den som önskar att mer ingående ta del av materialet 

hänvisas direkt till källorna.  

                                                        
111 Thurén, 2013.  
112 Ibid., s. 7-8.  
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4.2 Beskrivning av Studiens empiri  

4.2.1 Analysenhet 1: Murray & Mansoor 
 
Omfattning och karaktär 
Hybrid Warfare Fighting Complex Opponents from the Ancient World to the present. 

Denna publikation utgör den enda bokliga framställningen av temaområdet 

Hybridkrigföring i studien. Boken är ursprungligen publicerad 2012 och är skriven av 

författarna Williamson Murray, professor emeritus i historia vid Ohio State University 

samt Peter R. Mansoor, pensionerad general och sedan 2008 knuten till den historiska 

fakulteten vid Ohio State University.113 Författarna menar i korthet att Hybridkrigföring 

varit en integrerad del av den historiska krigföringen sedan antiken och att andra 

analytiker felaktigt kommit att beskriva dessa konfliktmönster som nya och unika.114 

Författarna behandlar i boken nio historiska exempel där de anser att Hybridkrigföring 

varit framträdande. Denna publikation kan klassas som vetenskaplig litteratur med 

hänsyn till författarnas bakgrund.  

 

Motiv 
Ett motiv bakom beslutet att involvera denna publikation i studien är just att den utgör 

den enda bokliga publikationen som exklusivt avhandlar ämnet Hybridkrigföring som 

författaren kunnat finna vid litteratursökning. Vidare är författarna välrenommerade 

och båda knutna till ett framstående och inflytelserikt lärosäte i USA. Ett annat motiv är 

det faktum att författarna påstår att de på väsentliga punkter skiljer sig från den gängse 

uppfattningen om karaktären hos fenomenet Hybridkrigföring. Kombinationen av 

författarduons omfattande akademiska och militära karriärer är vidare intressant och 

sticker ut något i ett sammanhang som annars präglas av mer homogena konstellationer 

åt antingen det militära eller det akademiska hållet.   

 

Källkritik 

Avseende äkthetskriteriet finns enligt mig inget att invända mot denna publikation. 

Även oberoende- och tendensfrihetskriteriet torde vara uppfyllt med tanke på 

författarnas olika bakgrunder. Även det faktum att författarna påstår skilja sig från 

mängden talar för detta. Den princip som kan ifrågasättas är tidssambandet; boken 

bygger på skildringar av krig så långt tillbaka som till antiken och i sådana fall kan alltid 

fakta och händelseförlopp ifrågasättas och mot bakgrund av detta är bokens 

vetenskapliga karaktär ett viktigt urvalskriterium. En mer populärvetenskaplig historisk 

framställning hade inte kunnat tillmätas ett lika stort empiriskt värde.  

 

                                                        
113 Murray & Mansoor, 2012, s. 1. 
114 Ibid. 
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4.2.2 Analysenhet 2: Frank G. Hoffman 

 
Omfattning och karaktär 

Denna analysenhet omfattar tre publikationer av Frank G. Hoffman; Conflict in the 21st 

Century: The rise of hybrid wars (Uppsats omfattande 71 sidor publicerad 2007), Hybrid 

Warfare and Challenges (artikel omfattande ca 6 sidor publicerad 2009) samt Hybrid vs. 

Compound war (artikel omfattande ca 6 sidor publicerad 2009). Frank G. Hoffman är 

före detta överstelöjtnant och numera knuten till National Defence University (Senior 

Research Fellow). Frank G. Hoffman förfäktar uppfattningen att Hybridkrigföring utgör 

nya och unika krigföringsmönster med därtill kopplade unika hot och utmaningar. Jag 

anser att dessa publikationer kan klassas som militärt tankegods. Uppsatsen Conflict in 

the 21st Century: The rise of hybrid wars bör även denna klassas som militärt tankegods, 

dock med ett innehåll som kan anses gränsa till teoribildning. Samtliga publikationer är 

faktamässigt granskade. 

 

Motiv 

Motivet bakom att inkludera Frank G. Hoffman i studien är det faktum att han är en av 

de mest inflytelserika författarna inom ämnesområdet Hybridkrigföring. Vid sökningar i 

databaser med sökorden ”Hybrid warfare” utgör de flesta tidig träffarna publikationer 

av Frank G. Hoffman. Frank G. Hoffmans observationer under det andra Libanonkriget 

2006 var avgörande för hans tankeutveckling kring begreppen ”hybrid” och 

”Hybridkrigföring. 

 

Källkritik 

Avseende äkthetskriteriet och tidssamband finns inget att invända mot dessa 

publikationer. Samtliga skrifter är publicerade mellan 2007 och 2009 och får därför 

närmast betraktas som nutida och sinsemellan samtida. De kriterier som närmast kan 

ifrågasättas är oberoende- och tendensfrihetskriteriet. Hoffman företräder en 

amerikansk militär forskningstradition och det kan i denna kontext finnas intressen att 

påverka uppfattningen i olika riktningar. Jan Ångström har t.ex. påpekat att det kan finns 

politiska och strategiska egenintressen i att hålla definitionen av begreppet 

Hybridkrigföring vag.115 Det går naturligtvis heller inte att utesluta att den relativt snäva 

forskarkretsen påverkar varandra genom så kallad tradering. Det faktum att Frank G. 

Hoffman ändå får betraktas som något av en pionjär inom området talar dock till hans 

fördel.  

 

 

 

                                                        
115 Ångström, 2014, s. 14. 
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4.2.3 Analysenhet 3: Nathan Freier 

 
Omfattning och karaktär 

Denna analysenhet omfattar två publikationer av Nathan Freier; Strategic competition 

and resistance in the 21st Century: Irregular, catastrophic, traditional and hybrid 

Challenges in context (Uppsats omfattande 102 sidor publicerad 2007) samt Hybrid 

threats and Challenges: Describe, don´t define (artikel omfattande ca 8 sidor publicerad 

2009). Nathan Freier är numera Senior Associate (Non-resident) vid International 

Security Program/ CSIS han har även tidigare varit knuten till U.S. Army War College. 

Artikeln kan klassas som militärt tankegods. Uppsatsen Strategic competition and 

resistance in the 21st Century: Irregular, catastrophic, traditional and hybrid Challenges in 

context bör även denna klassas som militärt tankegods. Samtliga publikationer har 

genomgått vederbörlig faktamässig granskning.  

 

Motiv 

Motivet bakom att inkludera Nathan Freier i studien är det faktum att han är en 

inflytelserik författare inom området. Vi sökningar i databaser med sökorden ”Hybrid 

warfare” utgör många av de tidiga träffarna publikationer av Nathan Freier.  

 

Källkritik 

Avseende äkthetskriteriet och tidssamband finns inget att invända mot dessa 

publikationer. Samtliga skrifter är publicerade mellan 2007 och 2009 och får därför 

närmast betraktas som nutida och sinsemellan samtida. De kriterier som närmast kan 

ifrågasättas är oberoende- och tendensfrihetskriteriet. Freier företräder en amerikansk 

militär forskningstradition, det kan i denna kontext finnas intressen att påverka 

omvärldsuppfattning med nya hot och krigföringsmönster. Det går naturligtvis inte 

heller att utesluta tradering inom den relativt snäva forskarkretsen. 

4.2.4 Analysenhet 4: Håkan Gunneriusson 

 
Omfattning och karaktär 

Denna analysenhet omfattar en vetenskaplig artikel av Dr. Håkan Gunneriusson; Nothing 

is Taken Serious Until it Gets Serious: Countering Hybrid Threats (artikel omfattande ca 25 

sidor publicerad 2012). Dr Håkan Gunneriusson är lektor vid Försvarshögskolan inom 

ämnesområdet Krigsvetenskap. Denna publikation klassas som vetenskaplig artikel. 

 

Motiv 

Motiven bakom valet att inkludera Gunneriusson i studien är främst att Gunneriusson 

företräder ett västeuropeiskt/ svenskt perspektiv i en i övrigt relativt anglosaxiskt 

dominerad forskningskontext. Gunneriusson anses företräda den svenska expertisen 

inom bland annat ämnesområdet Hybridkrigföring. 
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Källkritik 

Avseende äkthetskriteriet och tidssamband finns enligt inget att invända mot denna 

publikation. Artikeln är publicerad 2012 och får därför betraktas som nutida. Inte heller 

när det gäller oberoende- och tendensfrihetskriteriet finns något att invända mot i 

denna publikation.  

4.3 Översikt av studiens empiri 

Nedan redovisas en schematisk översikt över studiens empiri. 
 Författare Omfattning Kategori 
Analysenhet 1 Murray & Mansoor 1 bok (307 sidor) Vetenskaplig litteratur. 
Analysenhet 2 Frank G. Hoffman 1 Uppsats (71 sidor) 

2 Artiklar (ca 12 sidor totalt) 
Militärt tankegods i 
vissa fall gränsande till 
teoribildning. 

Analysenhet 3 Nathan Freier 1 Uppsats (102 sidor) 
1 Artikel (ca 8 sidor) 

Militärt tankegods. 

Analysenhet 4 Håkan Gunnerius-
son 

1 Artikel (25 sidor) Vetenskaplig artikel. 

Tabell 3. Utvisande översikt över studiens empiri. 
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5. Undersökning  

5.1 Undersökning av Analysenhet 1: Murray & Mansoor  

 
Fråga 1: Förekommer beskrivningar av reguljär krigföring? 

I bokens inledning understryker författarna att Hybridkrigföring varit en integrerad del 

av krigets historia sedan antiken och att fenomenet nyligen, enligt författarna helt 

felaktigt, kategoriserats som något nytt.116 Författarna menar att det är historiskt 

välkänt mönster att stormakter konfronteras med en motståndare som använder sig av 

en blandning av reguljära och irreguljära metoder för att förneka stormaktens 

konventionella övertag.117 Författarna påpekar att framtidens krigföringsmönster blir 

allt mer otydliga, men att den reguljära förmågan fortsatt kommer att spela en 

avgörande roll i en Hybridkrigskontext.118 Exempel hämtas bland annat från östfronten 

under andra världskriget där författarna hävdar att de tyska styrkorna blev utsatta för 

Hybridkrigföring från de ryska motståndarna.119 Författarna menar att Hybridkrigföring 

varit ett utmärkande drag även i traditionellt reguljärt dominerade krig. Även 

Storbritanniens krigföring under andra världskriget utgör enligt författarna exempel på 

Hybridkrigföring: För att nå maximal effekt på tyska Wehrmacht inrättade Winston 

Churchill i juli 1940 det så kallade Special Operations Executive (SOE). Tanken var att 

stödja de reguljära styrkorna med specialoperationer för att härigenom presentera det 

tyska motståndet för ett dilemma.120 Sammantaget understryker författarna att den 

reguljära komponenten utgör en viktig del av Hybridkrigföringen, något som blir särskilt 

tydligt när ett flertal exempel hämtas från vad som traditionellt betraktas som 

storskaliga och reguljära krig.  

 

Svar på fråga 1: Förekommer direkt med flertal exempel, FDF. 

 

Fråga 2: Förekommer beskrivningar av irreguljär krigföring? 

Den irreguljära komponenten framställs av författarna som avgörande och central i en 

Hybridkrigskontext. Författarnas framställning av termen irreguljär krigföring 

inbegriper gerillakrigföring, uppror och terrorism.121 Vidare understryks att de 

irreguljära styrkorna ofta, dock inte alltid, utgör en viktig och central del av den 

övergripande strategin hos en part syftande till att besegra eller på annat sätt påverka 

en motpart.122 Ett av sina äldsta exempel hämtar författarna från det Peloponnesiska 

                                                        
116 Murray & Mansoor, 2012, Inledning. 
117 Ibid., 2012, s. 1. 
118 Ibid., s. 1-2. 
119 Ibid., s. 4.  
120 Ibid., s. 4-5. 
121 Ibid., s. 2. 
122 Ibid., s. 2-3. 
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kriget mellan Aten och Sparta.123 Aten nyttjade den jordbrukande livegna befolkningen i 

Pylos till att starta ett uppror vilket adderade en irreguljär dimension till den i övrigt 

reguljärt präglade konflikten.124 Upproret gav goda effekter eftersom de reguljärt 

tränade Spartanska falangerna var illa rustade för denna typ av motstånd.125 Även från 

andra världskrigets östfront hämtas i detta fall exempel; författarna menar att de 

reguljära tyska pansardivisionerna, som i många fall var överlägsna motståndarens 

förband, hade betydande svagheter i form av långt utsträckta underhållslinjer.126 Dessa 

underhållslinjer utsattes för irreguljära angrepp från sovjetiska partisaner och andra 

irreguljära grupperingar, många av dessa grupperingar utgjordes av kvarvarande rester 

av reguljära ryska förband som besegrats i inledningsskedet av operation Barbarossa.127 

Kriget mellan Kina och Japan 1937-1945 utgör enligt författarna ytterligare ett exempel 

på en Hybridkrigskontext där den irreguljära komponenten haft stor genomslagskraft, 

främst genom Mao Tse Tungs skickliga gerillakrigföring.128 De många exemplen på 

irreguljär krigföring som författarna framhåller gör det tydligt att det de anser att just 

denna komponent är utmärkande för Hybridkrigföring.  

 

Svar på fråga 2: Förekommer direkt centralt, FDC.  

 

Fråga 3: Förekommer beskrivningar av asymmetrisk krigföring? 

Assymetrisk krigföring behandlas mycket sparsamt av författarna. Det påpekas i bokens 

introduktion att Hybridkrigföring är en användbar konstruktion för att analysera 

konflikter som inbegriper reguljär och irreguljär krigföring såväl en symmetrisk som en 

asymmetrisk kontext.129 Det framhålls vidare att kriget mellan Kina och Japan 1937-

1945 till viss del präglades av asymmetrisk krigföring.  

 

Svar på fråga 3: Förekommer direkt begränsat, FDB. 

 

Fråga 4: Förekommer beskrivningar av statliga aktörer? 

Då författarna tar ett historiskt grepp om fenomenet Hybridkrigföring och menar att det 

varit dominerande genom historien är det inte överraskande att statliga aktörer är 

frekvent förekommande i framställningen. Exempel som Napoleons och Frankrikes krig 

mot Spanien 1808130, andra världskriget, det Kinesisk-japanska kriget samt Frankrikes 

krig i Marocko på 1920-talet och senare i Vietnam131 är alla krig som författarna anser 

                                                        
123 Murray & Mansoor, 2012, s. 3. 
124 Ibid., s. 3-4.  
125 Ibid., s. 4. 
126 Ibid.  
127 Ibid.  
128 Ibid., s. 5. 
129 Ibid., s. 3.  
130 Ibid., s. 303. 
131 Ibid., s. 304-307. 
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utgjort Hybridkrig och som allmänt uppfattas som klassiska mellanstatliga krig med 

stater som huvudaktörer.  

 

Svar på fråga 4: Förekommer direkt centralt, FDC. 

 

Fråga 5: Förekommer beskrivningar av icke-statliga aktörer? 

Författarnas distinktion mellan statliga och icke-statliga aktörer är inte alltid klar och 

tydlig. I sin definition av Hybridkrigföring påpekar författarna att såväl statliga som 

icke-statliga aktörer med gemensam politisk målsättning kan vara inblandade.132 Det är 

i framställningen ofta fråga om en statlig aktör som använder sig av en annan, icke-

statlig, aktör i ett slags indirekt sammanhang. Författarna nämner sovjetiska partisaner 

under andra världskriget133, T. E. Lawrence användande av arabiska stammar för uppror 

under första världskriget134 samt Talibanregimen och al Qaeda135 under 11e September-

attacken som exempel på mer eller mindre renodlade icke-statliga aktörer.  

 

Svar på fråga 5: Förekommer direkt begränsat, FDB. 

 

Fråga 6: Förekommer beskrivningar av kriminalitet? 

Beskrivningar av kriminalitet förekommer ej i texten. 

 

Svar på fråga 6: Förekommer ej, FE. 

 

Fråga 7: Förekommer beskrivningar av användande av cyberkrigföring? 

Beskrivningar av användande av cyber förekommer ej i texten. 

 

Svar på fråga 7: Förekommer ej, FE. 

 

Sammanfattning av undersökningen 

I undersökningen förekommer fem av sju variabler. I författarnas beskrivning av 

Hybridkrigföring accentureas den parallella användningen av reguljär och irreguljär 

krigföring (med en tonvikt på den senare) i en kontext som i huvudsak präglas av 

statliga aktörer. Mycket av innehållet i framställningen korresponderar med de 

beskrivningar av “small wars” som görs i Contemporary Military Theory.136 

 

 

                                                        
132 Murray & Mansoor, 2012, s. 2. 
133 Ibid., s. 4. 
134 Ibid., s. 6.  
135 Ibid., s. 10. 
136 Ångström & Widén, 2015, s. 119-127. 
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5.2 Undersökning av Analysenhet 2: Frank G. Hoffman 
Fråga 1: Förekommer beskrivningar av reguljär krigföring? 

I Hoffmans framställning understryks det faktum att den reguljära formen av krigföring 

på intet sätt förlorat sin betydelse i en modern kontext. Hoffman poängterar att 

samtidigt som den reguljära krigföringen kontinuerligt minskar i relativ betydelse så 

pågår en utveckling mot en ökad sammanblandning mellan de reguljära och de 

irreguljära krigföringsformerna.137 Trots att Hoffman utmålar sammanblandningen av 

krigföringsformerna som ett centralt tema är han tydlig med att den reguljära formen 

för krigföring har och kommer framgent att ha en stor betydelse i en 

hybridkrigföringskontext.138 Hoffman menar att företeelsen Hybridkrigföring innebär 

en blandning av den storskaliga dödligheten i de mellanstatliga konflikterna med den 

irreguljära krigföringens fanatism.139 Även i Hoffmans definition av begreppet 

Hybridkrigföring intar den reguljära krigföringen en central roll; Hoffman menar att 

Hybridkrigföringen inkorporerar en vid palett av krigföringsformer av vilka den 

reguljära utgör en komponent.140 Hoffman studerade Hizbollahs krigföring i Libanon 

2006 och en viktig iakttagelse var just den hybrida konstellationen av gerillatrupper och 

reguljära trupper som påtagligt kom till uttryck i de reguljära arméförbandens 

uppträdande sida vid sida med gerillastyrkorna.141 

 

Svar på fråga 1: Förekommer direkt centralt, FDC. 

 

Fråga 2: Förekommer beskrivningar av irreguljär krigföring? 

I Hoffmans beskrivning av begreppet Hybridkrigföring är den irreguljära 

krigföringskomponenten central.142 Hoffman påpekar att sedan attackerna den 11 

september har den irreguljära krigföringsformen kommit att segla upp som den mest 

dominanta och framträdande formen av krigföring.143 Hoffman ger exempel från såväl 

krigen i Kosovo som Afghanistan där han menar att ett framträdande drag varit en 

irreguljär anpassning från motståndaren för att kompensera för den västerländska 

överlägsenheten i bland annat eldkraft och underrättelseförmåga.144 Hoffman påpekar 

att västvärlden länge ignorerat den irreguljära formen av krigföring och inte tillmätt den 

dess rättmätiga status med följden att många av västvärldens länder, på grund av 

bristande strategisk anpassningsförmåga, kommit att stå illa rustade för att möta 

framtidens hot.145 I Hoffmans egen definition av begreppet Hybridkrigföring ges den 

irreguljära komponenten en central och viktig roll och Hoffman poängterar vidare att 

                                                        
137 Frank G. Hoffman., 2007, s. 7. 
138 Ibid., s. 8. 
139 Ibid., s. 28. 
140 Ibid., s. 29. 
141 Ibid., s. 39-40. 
142 Ibid., s. 8. 
143 Ibid., s. 13. 
144 Ibid., s. 15. 
145 Ibid., s. 18. 
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den irreguljära krigföringen, i dag, kommit att få en avgörande roll snarare än den 

förhalande roll som den historiskt har haft.146 Även om Hoffman framhåller den 

irreguljära komponentens centrala betydelse, är han också noggrann med att påpeka att 

det inom den akademiska världen finns ett betydande motstånd till att acceptera 

begreppet Hybridkrigföring; Hoffman menar att detta motstånd bottnar i en önskan i att 

hålla fast vid en ”överförenklad” föreställning om en grundläggande dikotomi mellan å 

ena sidan reguljär och å andra sidan irreguljär krigföring.147 

 

Svar på fråga 2: Förekommer direkt centralt, FDC. 

 

Fråga 3: Förekommer beskrivningar av asymmetrisk krigföring? 

Den asymmetriska krigföringen, eller asymmetrin i sig, är inte ett centralt drag i 

Hoffmans beskrivning av Hybridkrigföring. Däremot framträder asymmetrin indirekt i 

framställningen. Hoffman pekar t.ex. på attacken den 11 september som en vändpunkt i 

synen på västvärldens förhållande till andra tänkbara angripare.148 Hoffman lyfter fram 

exempel från Kosovo och Afghanistan där motståndaren såväl taktiskt som operativt har 

sökt alternativa vägar för att kompensera en västerländsk relativ överlägsenhet i 

numerärer och tekniskt hänseende. Hoffman menar vidare att det är uppenbart att 

framtida motståndare till väst aktivt kommer att välja att föra krig på ett sätt som 

avviker från den västerländska traditionella uppfattningen om krigföring.149 

 

Svar på fråga 3: Förekommer indirekt, FI. 

 

Fråga 4: Förekommer beskrivningar av statliga aktörer? 

Centralt i Hoffmans framställning är att Hybridkrigföring är ett medel för såväl statliga 

som icke-statliga aktörer.150 Även om Hoffman ger ett flertal exempel på statliga aktörer 

i en Hybridkrigföringskontext är han samtidigt tydlig med att vi i ett framtida perspektiv 

bör akta oss för att kategoriskt klassificera statliga aktörer som reguljära och icke-

statliga aktörer som irreguljära.151 I sin egen definition av begreppet Hybridkrigföring 

understryker Hoffman att detta är något som kan utföras av såväl renodlat statliga som 

icke-statliga aktörer.152 I sammanfattningen till sin artikel Conflict in the 21 st Century: 

The Rise Of Hybrid Wars problematiserar Hoffman den traditionella åtskillnaden mellan 

stora konventionella krig och små och irreguljära krig. Hoffmans poäng är att denna 

problematisering även omfattar det traditionella statsbegreppet, men att staten som 

                                                        
146 Frank G. Hoffman, 2007, s. 29.  
147 Frank G. Hoffman, 2009, s. 1. 
148 Frank G. Hoffman, 2007, s. 11. 
149 Ibid., s. 15. 
150 Ibid., s. 8.  
151 Ibid. 
152 Ibid., s. 29.  
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aktör är fortsatt relevant även i ett framtida Hybridkrigsscenario. Hybridkrigföring som 

tillvägagångssätt är enligt Hoffman inte ”förbehållet en icke-statlig aktör”.153 

 

Svar på fråga 4: Förekommer direkt centralt, FDC. 

 

Fråga 5: Förekommer beskrivningar av icke-statliga aktörer? 

Icke-statliga aktörer intar även dessa en central roll i Hoffmans karaktärisering av 

Hybridkrigföring och han menar vidare att dessa aktörer kommer att få en allt större 

betydelse i framtida konflikter. Hoffman använder sig av begreppet ”non-trinitarian” 

wars för att beskriva en typ av krig som präglas av aktörer som inte helt kan associeras 

med en stat och den av Clausewitz definierade treenigheten.154 I sin definition av 

begreppet Hybridkrigföring beskriver Hoffman en mångfald av icke-statliga aktörer 

inom ramen för nutida och framtida hybrida hotbildskontexter, där det enligt Hoffman 

ofta är frågan om att utmana den traditionellt statligt förknippade legitimiteten.155 I sin 

studie av Hizbollah under kriget 2006 framhäver Hoffman den icke-statliga 

organisationens förmåga att identifiera och exploatera svagheter hos västerländska 

militära styrkor.156 

 

Svar på fråga 5: Förekommer direkt centralt, FDC. 

 

Fråga 6: Förekommer beskrivningar av kriminalitet? 

Kriminaliteten som element är central i Hoffmans beskrivning av Hybridkrigföring. I 

artikeln Hybrid vs. Compound War framhåller Frank G. Hoffman kriminaliteten som den 

fjärde krigföringsformen inom ramen för sin egen definition an Hybridkrigföring.157 

Hoffman betonar vidare att det finns en utbredd skepticism bland militära tänkare mot 

att hantera kriminalitet som en del av ett krigföringskoncept. Hoffman argumenterar att 

ett sådant synsätt inte är fruktsamt och exemplifierar sin egen ståndpunkt med den 

välkända kopplingen mellan kriminella organisationer och terrororganisationer. Enligt 

Hoffman utgör dessutom människohandel, vapen- och narkotikasmuggling andra 

flagranta exempel på det kriminella elementets inflytande på modern krigföring.158 

Förutom att bidra till att finansiera krigföringen menar Hoffman att kriminella 

aktiviteter används målmedvetet av ”hybrida aktörer” för att undergräva en nation och 

skapa instabilitet.159 

 

Svar på fråga 6: Förekommer direkt centralt, FDC. 

 
                                                        
153 Frank G. Hoffman, 2007, s. 57-58. 
154 Ibid., s. 17. 
155 Ibid., s. 14-18. 
156 Ibid., s. 35-36. 
157 Frank G. Hoffman, 2009, s. 2. 
158 Ibid. 
159 Frank G. Hoffman., 2007, s. 29. 
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Fråga 7: Förekommer beskrivningar av användande av cyberkrigföring? 

Användandet av cyberkrigföring är inte framträdande i Hoffmans beskrivning av 

Hybridkrigföring. Hoffman nämner att en hybrid hotbild kan innefatta teknologiska 

påverkansformer, men cyberkrigföring framhävs inte explicit.160 Hoffman poängterar 

dock att utvecklingen snabbt går mot en ökad skara av ”virtuella hot” där cyberattacker 

kan förekomma.161 

 

Svar på fråga 7: Förekommer indirekt, FI. 

 

Sammanfattning av undersökningen 

Samtliga variabler förekommer i undersökningen. Sammanfattningsvis kan sägas att 

såväl aktörsperspektiver som krigföringsformer är centrala teman i Hoffmans 

beskrivning. Hoffman betonar sammanblandningen av reguljära och irreguljära 

krigföringsformer som utmärkande för Hybridkrigföring. Vidare betonar Hoffman starkt 

det kriminella elementets betydelse i en Hybridkrigföringskontext. Användande av 

cybervapnet och asymmetrisk krigföring ges en mindre framträdande roll i 

beskrivningen och förekommer endast indirekt.  

5.3 Undersökning av Analysenhet 3: Nathan Freier 
Fråga 1: Förekommer beskrivningar av reguljär krigföring? 

Freier utesluter inte reguljär krigföring och därtill kopplade traditionella hotbilder från 

ett framtida scenario. I sin beskrivning av Hybridkrigföring tar Nathan Freier sin 

utgångspunkt i den ”fyrfältare” som presenterades i National Defence strategy (NDS) 

2005. I denna fyrfältare beskrivs framtida hot och utmaningar utifrån fyra 

komponenter; irreguljära, reguljära, katastrofala och störande hot.162 Poängen är att den 

reguljära krigföringsformen fortfarande måste tas med i de strategiska övervägandena 

även om sannolikheten för att dessa hot skall realiseras bedöms som mindre sannolika. 

Freier menar att reguljär krigföringsförmåga i en Hybridkrigföringskontext inte är det 

primära instrumentet, men att den utgör en förutsättning för att kunna agera på andra 

sätt och med andra metoder.163 Enligt Freier är förmågan till reguljär krigföring en viktig 

strategisk tillgång för att skapa tröskeleffekt mot konventionella militära interventioner. 

Freier menar, t.ex. gällande USA, att upprätthållandet av reguljär krigföringsförmåga är 

ett nödvändigt, men inte tillräckligt kriterium för framtida försvarsplanering.164 

 

Svar på fråga 1: Förekommer direkt med flertal exempel, FDF. 

 

                                                        
160 Frank G. Hoffman, 2007, s. 26. 
161 Ibid., s. 28.  
162 Nathan Freier, Strategic Competition and Resistance in the 21 st Century: Irregular, 
Catastrophic, Traditional and Hybrid Challenges in Context, Army War College, Strategic 
Studies Institute, 2007, s. 2. 
163 Nathan Freier, 2007, s. 51. 
164 Ibid. 
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Fråga 2: Förekommer beskrivningar av irreguljär krigföring? 

Den irreguljära krigföringen är central i Nathan Freiers beskrivning av Hybridkrigföring. 

I den ovan beskrivna fyrfältaren NDS 2005, som Freier referera till, presenteras det 

irreguljära hotet som ett av de mest sannolika i en global nutida och framtida 

säkerhetskontext.165 Freier betonar att även för traditionella statliga aktörer kommer 

irreguljära krigföringsmetoder i framtiden bli allt viktigare för att uppnå politiska 

målsättningar. Om en förskjutning mot irreguljära metoder sker kommer således även 

de framtida hoten att vara starkt irreguljärt präglade. Freier konstaterar att de 

irreguljära hoten i en Hybridkrigskontext får en allt större strategisk betydelse.166 I sin 

framställning analyserar Freier exemplet med Kinas förhållande till Taiwan. Freier 

menar att Kinas konventionella upprustning i förhållande till Taiwan inte främst syftar 

till direkt militär påverkan utan snarare till att skapa förutsättningar för Kina att 

påverka Taiwan med andra, mer irreguljära metoder som t.ex. kan omfatta olika former 

av aktivism syftande till att skapa politisk instabilitet.167 

 

Svar på fråga 2: Förekommer direkt centralt, FDC. 

 

Fråga 3: Förekommer beskrivningar av asymmetrisk krigföring? 

I sin artikel Hybrid Threats and Challenges: Describe Don´t Define presenterar Nathan 

Freier en modell över moderna försvarsutmaningar med focus på USA. I modellen 

förekommer Irreguljära hot och utmaningar samt ”High-End Asymmetric Challenges 

and Contingencies” (HEAT).168 Författaren menar att HEAT karaktäriseras av en 

fungerande men ofördelaktig ordning som innebär att en aktör försöker motverka en 

annan aktörs inflytande.  

 

Svar på fråga 3: Förekommer direkt begränsat, FDB. 

 

Fråga 4: Förekommer beskrivningar av statliga aktörer? 

I sin beskrivning exemplifierar Nathan Freier Hybridkrigföring utifrån ett statligt och ett 

Icke-statligt aktörsperspektiv. I arbetet Strategic Competition and Resistance in The 21 st 

Century använder Freier beteckningarna ”State or state-like competitors” och ”Hybrid 

state or state-like competitors” för att beskriva varianter av statliga aktörer.169 Freier 

framhåller att även för traditionella statliga aktörer kommer de hybrida hoten i 

framtiden att utgöra normen. Statliga aktörer kommer i detta perspektiv att sträva efter 

att utöka och utveckla sina förmågor att agera utanför den strikt militära sfären.170 I sin 

beskrivning nämner författaren USA, Kina, Iran, Irak och Taiwan som exemplen på 
                                                        
165 Nathan Freier, 2007, s. 2. 
166 Ibid., s. 46-47. 
167 Ibid., s. 48.  
168 Nathan Freier, “Hybrid Threats and Challenges: Describe Don´t Define”, Small Wars 
Journal, 2009, s. 6. 
169 Nathan Freier, 2007, s. 49. 
170 Ibid., s. 46. 
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statliga aktörer som delvis utsätts för och själva använder Hybridkrigföring för att 

förverkliga sina politiska målsättningar. Som exempel på en ”statsliknande” aktör 

använder författaren Hizbollah och kriget 2006 mot israel. Författaren menar att 

Hizbollah av många Libaneser betraktas som ett legitimt politiskt parti och som en ”stat 

i staten”.171 Författaren påpekar att en Hybridkrigföringskontext även kan innebära en 

kombination av flera statliga eller statsliknande aktörer.172 

 

Svar på fråga 4: Förekommer direkt centralt, FDC. 

 

Fråga 5: Förekommer beskrivningar av icke-statliga aktörer? 

I det icke-statliga aktörsperspektivet understryker Freier att en sådan aktör kan 

uppträda på liknande sätt och med liknande metoder som en statlig aktör.173 Generellt 

betonar Freier att en icke-statlig aktör som angriper en statlig aktör har vissa fördelar; 

den statliga aktören kan ha svårigheter att identifiera sin motpart och vidta konkreta 

motåtgärder. Författaren understryker att det främst är på strategisk nivå som 

svårigheterna föreligger.174 Författaren understryker även, tvärtemot vad många andra 

anser, att en icke-statlig aktör som saknar tydlig organisation och politisk 

sammanhållning kan ha betydande strategiska fördelar i förhållande till en statlig 

motpart.175 I sin beskrivning använder författaren attacken den 11 september som 

främsta exempel.176 I likhet med fallet med statliga aktörer framhåller författaren att 

även kombinationer av icke-statliga aktörer kan förekomma i en Hybridkrigskontext.177 

 

Svar på fråga 5: Förekommer direkt centralt, FDC. 

 

Fråga 6: Förekommer beskrivningar av kriminalitet? 

Beskrivningar av kriminalitet förekommer ej i texten. 

 

Svar på fråga 6: Förekommer ej, FE. 

 

Fråga 7: Förekommer beskrivningar av användande av cyberkrigföring? 

Användande av cyberkrigföring förekommer endast indirekt i Nathan Freiers 

beskrivning av Hybridkrigföring. Författaren hänvisar i sin framställning störande hot 

vilket bland annat, enligt NDS definition, innefattar cyberattacker.178  

 

Svar på fråga 7: Förekommer indirekt, FI. 

                                                        
171 Nathan Freier, 2007, s. 46-51. 
172 Ibid., s. 61. 
173 Ibid., s. 52. 
174 Ibid., s. 53. 
175 Ibid., s. 55-56. 
176 Ibid., s. 57. 
177 Ibid., s. 61. 
178 Ibid., s. 2. 
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Sammanfattning av undersökningen 

Samtliga variabler utom kriminalitet förekommer i texten. Sammanfattningsvis är 

Nathan Freiers beskrivning i hög grad centrerad till aktörsperspektivet där statliga, eller 

statsliknande, aktörer såväl som icke-statliga aktörer ges stort utrymme. Freier 

beskriver i huvudsak den reguljära krigföringsförmågan som sekundär, men därmed 

inte obetydlig, i förhållande till irreguljära metoder och medel i en Hybridkrigskontext. 

Freiers budskap är att de reguljära förmågorna och kapaciteterna huvudsakligen syftar 

till att, genom bland annat tröskeleffekter, skapa möjligheter för användandet av mer 

irreguljärt präglade krigföringsmetoder. 

5.4 Undersökning av Analysenhet 4: Håkan Gunneriusson 

 
Fråga 1: Förekommer beskrivningar av reguljär krigföring? 

Gunneriusson tar sin utgångspunkt i kriget i Libanon 2006, det krig som Frank G. 

Hoffman grundade sina iakttagelser om det hybrida kriget på, och påpekar att 

krigföringen från Hizbollah i själva verket var av reguljär art.179 Gunneriusson menar att 

Israel inte var förberedda på den reguljära krigföring som Hizbollah utkämpade och det 

var överraskningseffekten av detta som skapade svårigheter för Israel. Det hybrida 

elementet i denna konflikt bestod i, menar Gunneriusson, att Israel underskattat sin 

motståndare.180 Enligt Gunneriusson är reguljär och irreguljär krigföring i oväntade 

konstellationer en del av det hybrida hotbildsspektrumet.181 

 

Svar på fråga 1: Förekommer direkt begränsat, FDB. 

 

Fråga 2: Förekommer beskrivningar av irreguljär krigföring? 

Enligt Gunneriusson ingår den irreguljära krigföringen i det hybrida hotspektrumet, 

men samtidigt understryks att själva termen Hybridkrigföring bryter den tidigare mer 

cementerade distinktionen mellan reguljära och irreguljära krigföringsformer.182 

Gunneriusson menar att det finns kritik mot termen irreguljär krigföring som går ut på 

att den blivit en västerländsk presumtion för organisationen och uppträdandet hos en 

viss typ av motståndare.183 Gunneriusson menar att termen irreguljär krigföring blivit 

ett idiom för att beskriva krigföring mot en explicit teknologiskt underlägsen 

motståndare.184 

 

Svar på fråga 2: Förekommer direkt begränsat, FDB. 

 

 

                                                        
179 Håkan Gunneriusson, 2012, s. 49. 
180 Ibid., s. 49-50.  
181 Ibid., s. 58. 
182 Ibid., s. 51. 
183 Ibid. 
184 Ibid.  
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Fråga 3: Förekommer beskrivningar av asymmetrisk krigföring? 

Termerna asymmetri och asymmetrisk krigföring ges en central roll i Gunneriussons 

beskrivning och det påpekas redan i artikelns inledning att asymmetrin spelar en 

fundamental roll i all krigföring. Gunneriusson menar att motståndare i krig, i likhet med 

två brottare, alltid försöker att hitta motpartens svaga sidor för att få honom ur 

balans.185 Vidare påpekas att den västerländska teknologiska överlägsenheten i sig utgör 

en asymmetri vilket motståndare har utnyttjat genom att föra krig på sätt som inte 

västerländska styrkor i första hand är dimensionerade för.186 Gunneriusson menar att 

asymmetrin var en central faktor i kriget i Libanon 2006, men att den konstituerades av 

den överraskning som de israeliska styrkorna utsattes för.187 I framställningen görs 

ingen tydlig åtskillnad mellan reguljära och irreguljära former av hot och krigföring, 

däremot accentueras asymmetrins fundamentala roll i Hybridkrigföringskontexten. 

Gunnerusson menar att västerländska länder är fortsatt asymmetriskt starka 

beträffande reguljär krigföring men att det finns betydande utmaningar för framtiden 

beträffande att skapa förmågor för att kunna möta nya och oförutsedda asymmetriska 

hot.188 

 

Svar på fråga 3: Förekommer direkt centralt, FDC. 

 

Fråga 4: Förekommer beskrivningar av statliga aktörer? 

Aktörsperspektivet ges ingen framträdande roll i Gunneriussons beskrivning. I artikelns 

inledning konstateras att bland annat kriget i Libanon 2006 visat att gränsen mellan 

statliga och icke-statliga aktörer snarast kan betraktas som artificiell.189 

 

Svar på fråga 4: Förekommer direkt begränsat, FDB. 

 

Fråga 5: Förekommer beskrivningar av icke-statliga aktörer? 

Gunneriusson påpekar att Hybridkrigföring inte är förbehållet någon särskild typ av 

aktör utan att såväl statliga som icke-statliga aktörer både kan använda sig av hybrida 

krigföringsmönster. Vidare framhålls att bland annat erfarenheterna från kriget i 

Libanon 2006 visat att aktörer kan ändra karaktär från en traditionellt betraktad icke-

statlig aktör till en aktör sponsrad av en stat, en utveckling om understryker svårigheten 

att dra tydliga gränser beträffande aktörsperspektivet.190 

 

Svar på fråga 5: Förekommer direkt begränsat, FDB. 

 

                                                        
185 Håkan Gunneriusson, 2012, s. 48. 
186 Ibid. 
187 Ibid., s. 49. 
188 Ibid., s. 54. 
189 Ibid., s. 49.  
190 Ibid., s. 49. 
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Fråga 6: Förekommer beskrivningar av kriminalitet? 

I sin artikel gör Gunneriusson en utblick mot framtiden och identifierar möjliga nya 

hybrida hot och risker. Afrika utgör enligt författaren en världsdel som genom sin 

snabba utvecklingstakt i kombination med mindre önskvärda trender gör regionen till 

en möjlig framtida arena för bland annat hybrida hot.191 I sin framställning lyfter 

Gunneriusson fram exempel på kriminell verksamhet som skulle kunna utgöra hybrida 

hot. I detta sammanhang nämner författaren bland annat smuggling av vapen och 

narkotika, piratverksamhet, människohandel, illegalt fiske och varianter av 

miljöbrott.192 Författaren påpekar även att det redan idag existerar ”märkliga” nätverk 

där kriminella aktörer är sammankopplade med statsaktörer, mexikanska knarkkungars 

kontakter med den iranska staten nämns som exempel.193 

 

Svar på fråga 6: Förekommer direkt med flertal exempel, FDF. 

 

Fråga 7: Förekommer beskrivningar av användande av cyberkrigföring? 

Cyberhotet lyfts av författaren fram som centralt i artikeln, även om det understryks att 

detta är långt ifrån det enda hotet av teknisk karaktär som kan förekomma i en 

Hybridkrigskontext. I artikeln, som innehåller ett separat avsnitt om just cyberhot, lyfts 

de ryska cyberattackerna mot Estonia och STUXNET fram som exempel, attacker som 

enligt författarna klart riktade sig mot nationella intressen för de berörda länderna.194 I 

artikeln lyfts även fram exempel där delar av samhället eller särskilda sektorer utsätts 

för påverkan varvid banksektorn och försvarsindustrin särskilt framhålls som möjliga 

målval.195 En uppfattning om frekvensen av cyberattacker ger det faktum att United 

States Federal Government under 2008 registrerade hela 18 050 attacker.196 

 

Svar på fråga 7: Förekommer direkt centralt, FDC. 

 

Sammanfattning av undersökningen 

Sammanfattningsvis är Gunneriussons beskrivning av Hybridkrigföring inte i någon 

större utsträckning fokuserad på varken aktörsperspektivet eller 

krigföringsperspektivet. Svårigheterna med att göra klar åtskillnad mellan såväl aktörer 

som krigföringsmetoder understryks. I artikeln framställs dock asymmetrin som central 

i Hybridkrigföring och denna får ses som överordnad andra perspektiv, t.ex. aktörer och 

krigföringsmetoder. Vidare ges kriminalitet en framträdande roll och cyberkrigföring en 

central roll i beskrivningen. Gunneriusson betonar Hybridkrigföringens effekter på hela 

samhället, även utanför den militära sfären. 
                                                        
191 Håkan Gunneriusson, 2012, s. 65. 
192 Ibid. 
193 Ibid., s. 66. 
194 Ibid., s. 58-59. 
195 Ibid., s. 59.  
196 Ibid. 
 



Anders Carne HYBRIDKRIGFÖRING-ALLT ELLER INGET?  
SA HSU 14-16 2015-11-12 

Sida 38 av 51 
 

6. Resultat 
I tabellen nedan redovisas resultatet av undersökningen, d.v.s. vilket värde respektive 

analysenhet erhållit för respektive undersökt variabel. I det efterföljande kapitlet 

kommer resultatet att analyseras och värderas vilket leder fram till svaret på 

forskningsfrågan. 

 
Variabel Analysfråga Murray & 

Mansoor 

Frank G. 

Hoffman 

Nathan 

Freier 

Håkan 

Gunneriusson 

1. Reguljär 

krigföring 

Förekommer 

beskrivningar 

av reguljär 

krigföring? 

FDF FDC FDF FDB 

2. Irreguljär 

krigföring 

Förekommer 

beskrivningar 

av irreguljär 

krigföring? 

FDC FDC FDC FDB 

3. Asymmetrisk 

krigföring 

Förekommer 

beskrivningar 

av asymmetrisk 

krigföring? 

FDB FI FDB FDC 

4. Statliga aktörer Förekommer 

beskrivningar 

av statliga 

aktörer? 

FDC FDC FDC FDB 

5. Icke-statliga 

aktörer 

Förekommer 

beskrivningar 

av icke-statliga 

aktörer? 

FDB FDC FDC FDB 

6. Kriminalitet Förekommer 

beskrivningar 

av kriminalitet? 

FE FDC FE FDF 

7. Cyberkrigföring Förekommer 

beskrivningar 

av användande 

av 

cyberkrigföring? 

FE FI FI FDC 

Tabell 4. Utvisande studiens resultat.  
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6.2 Beskrivning av resultat 
Framställningen ovan visar på relativt stora likheter mellan Hoffman och Freier som 

båda representerar det militära tankegodset. Dock skiljer de sig diametralt avseende 

variabeln ”kriminalitet”. Beträffande studiens vetenskapliga empiri uppvisar denna 

mindre inbördes likheter. Murray & Mansoor betonar enbart den parallella förekomsten 

av reguljär och irreguljär krigföring medan Håkan Gunneriusson starkt betonar 

asymmetrisk krigföring och cyberkrigföring. Inom den vetenskapliga empirin återfinns 

studiens karaktärsmässiga ytterskott.  
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7. Analys av resultat 

7.1 Allmänt 
Nedan följer analysen av undersökningens resultat. Analysen görs först för varje 

analysenhet och avslutas med en sammanfattning som svarar på frågan hur den 

aktuella beskrivningen kan karaktäriseras. Därefter analyseras karaktäriseringarna 

sinsemellan för att klarlägga i vilken mån och på vilka punkter de skiljer sig åt.  

7.2 Analys av undersökning 1: Murray & Mansoor 
Vid undersökningen erhöll analysenheten följande variabelvärden: 

Variabel Analysfråga Murray & Mansoor 

1. Reguljär krigföring Förekommer beskrivningar av 

reguljär krigföring? 

FDF 

2. Irreguljär krigföring Förekommer beskrivningar av 

irreguljär krigföring? 

FDC 

3. Asymmetrisk krigföring Förekommer beskrivningar av 

asymmetrisk krigföring? 

FDB 

4. Statliga aktörer Förekommer beskrivningar av 

statliga aktörer? 

FDC 

5. Icke-statliga aktörer Förekommer beskrivningar av 

icke-statliga aktörer? 

FDB 

6. Kriminalitet Förekommer beskrivningar av 

kriminalitet? 

FE 

7. Cyberkrigföring Förekommer beskrivningar av 

användande av cyberkrigföring? 

FE 

Tabell 4: Utvisande resultat av undersökning 1. 

 

Som framgår av resultattabellen ovan förekommer i denna undersökning endast fem av 

totalt sju variabler. De variabler som inte förekommer är cyberkrigföring och 

kriminalitet. Murray & Mansoor fokuserar i sin beskrivning på att Hybridkrigföring varit 

en integrerad del av krigföringen genom historien sedan antiken. Det centrala i denna 

beskrivning är att Murray & Mansoor i princip definierar Hybridkrigföring som en 

parallell användning av reguljära och irreguljära metoder, något som författarna anser 

har förekommit genom hela historien och som stöds med historiska exempel. 

Krigföringsformerna behandlas som separata företeelser utan sammanblandning eller 

växelverkan. Varken kriminalitet eller cyberkrigföring förekommer i beskrivningen, 

något som delvis förklaras av exemplens relativt tidiga historiska karaktär. Centralt i 

beskrivningen är den irreguljära krigföringen som av författarna beskrivs som 

avgörande i en Hybridkrigföringskontext. Vidare är den statliga aktören central i denna 

beskrivning. Samtliga exempel i framställningen inbegriper statliga aktörer som 

använder sig av icke-statliga aktörer indirekt för irreguljär krigföring. Murray & 

Mansoor beskrivning av Hybridkrigföring som anger blandningen av reguljära och 

irreguljära krigföringsmetoder som central motsvarar den moderna termen Compound 
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Warfare.197 Författarnas framställning är uteslutande centrerad till aktiviteter inom den 

militära sfären. 
 

Svar på frågan: hur kan beskrivning 1 karaktäriseras? 

Denna beskrivning kan i huvudsak karaktäriseras som präglad av den parallella 

användningen av reguljära och irreguljära krigföringsmetoder med ett starkt 

statligt fokus. 

7.3 Analys av undersökning 2: Frank G. Hoffman 
Vid undersökningen erhöll analysenheten följande variabelvärden: 

Variabel Analysfråga Frank G. Hoffman 

1. Reguljär krigföring Förekommer beskrivningar av 

reguljär krigföring? 

FDC 

2. Irreguljär krigföring Förekommer beskrivningar av 

irreguljär krigföring? 

FDC 

3. Asymmetrisk krigföring Förekommer beskrivningar av 

asymmetrisk krigföring? 

FI 

4. Statliga aktörer Förekommer beskrivningar av 

statliga aktörer? 

FDC 

5. Icke-statliga aktörer Förekommer beskrivningar av 

icke-statliga aktörer? 

FDC 

6. Kriminalitet Förekommer beskrivningar av 

kriminalitet? 

FDC 

7. Cyberkrigföring Förekommer beskrivningar av 

användande av cyberkrigföring? 

FI 

Tabell 5: Utvisande resultat av undersökning 2. 

 
Som framgår ovan förekommer samtliga sju variabler i denna undersökning. Intressant 

att notera är att hela fem variabler förekommer centralt i beskrivningen medan två, 

asymmetrisk krigföring och cyberkrigföring, endast förekommer indirekt. I Hoffmans 

beskrivning är såväl den reguljära som den irreguljära krigföringsformen central. Ett 

viktigt budskap hos Hoffman är att den tidigare dikotomin mellan de båda 

krigföringsformerna inte längre kan upprätthållas på grund av den ökande graden av 

sammanblandning mellan de två. Likväl betonar Hoffman den starka betydelsen hos var 

och en av de två krigföringsformerna. Hoffman betonar att Hybridkrigföring är ett medel 

för såväl statliga som icke-statliga aktörer, men understryker samtidigt att det inte 

heller här går att upprätthålla en strikt dikotomi mellan de två kategorierna och att vi 

inte bör betrakta statliga aktörer som traditionellt reguljära och icke-statliga aktörer 

som strikt irreguljära. Som framgår av Hoffmans beskrivning är två centrala teman 

sammanblandningen mellan de reguljära och de irreguljära krigföringsformerna samt 

en fragmenterad beskrivning av aktörsperspektivet där gränsen mellan statliga och 

                                                        
197 Frank G. Hoffman, “Hybrid warfare and Challenges”, JFK (issue 52, 1st quarter), 2009, 
S. 34. 
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icke-statliga aktörer upphävs. Även det kriminella elementet är centralt i Hoffmans 

beskrivning.  Hoffman menar att gränsen mellan t.ex. kriminella organisationer och 

terrororgansationer är otydlig och att mycket av krigföringen idag finansieras av 

kriminell verksamhet.   

 
Svar på frågan: hur kan beskrivning 2 karaktäriseras? 

Denna beskrivning kan karaktäriseras som präglad av sammanblandning mellan 

reguljär och irreguljär krigföring, sammanblandning mellan statliga och icke-

statliga aktörer samt ett starkt fokus på kriminalitet. 

7.4 Analys av undersökning 3: Nathan Freier    
Vid undersökningen erhöll analysenheten följande variabelvärden: 

Variabel Analysfråga Nathan Freier 

1. Reguljär krigföring Förekommer beskrivningar av 

reguljär krigföring? 

FDF 

2. Irreguljär krigföring Förekommer beskrivningar av 

irreguljär krigföring? 

FDC 

3. Asymmetrisk krigföring Förekommer beskrivningar av 

asymmetrisk krigföring? 

FDB 

4. Statliga aktörer Förekommer beskrivningar av 

statliga aktörer? 

FDC 

5. Icke-statliga aktörer Förekommer beskrivningar av 

icke-statliga aktörer? 

FDC 

6. Kriminalitet Förekommer beskrivningar av 

kriminalitet? 

FE 

7. Cyberkrigföring Förekommer beskrivningar av 

användande av cyberkrigföring? 

FI 

Tabell 6: Utvisande resultat av undersökning 3. 

 
Som framgår ovan förekommer sex av sju variabler i undersökningen. Tre variabler har 

central förekomst i beskrivningen och en variabel, kriminalitet, förekommer ej. I Freiers 

beskrivning ges den reguljära krigföringen en mindre roll i för hållande till den 

irreguljära. Freier menar att de irreguljära krigföringsmetoderna blir allt viktigare i 

framtiden, men att de reguljära metoderna fortfarande fyller en tröskelskapande 

funktion. Freier framhåller att den irreguljära krigföringsförmågan kommer att få en allt 

större strategisk betydelse för att förverkliga politiska målsättningar. I Freiers 

beskrivning är den irreguljära krigföringen central. Asymmetrisk krigföring 

förekommer endast begränsat i Freiers beskrivning. Beträffande aktörsperspektivet 

framhålls såväl de statliga som de icke-statliga aktörerna som centrala i Freiers 

beskrivning. Framställningen ger dock vid handen att Freier snarare än en dikotom 

uppdelning mellan statliga och icke-statliga aktörer ser en mer nyanserad aktörsskala; 

han talar t.ex. om ”satsliknande” aktörer och ”hybridstater” samt om kombinationer av 

stater eller statsliknande entiteter. Aktörsperspektivet är centralt i Freiers beskrivning. 
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Cyberkrigföring förekommer indirekt i beskrivningen. Freiers beskrivning är starkt 

centrerad till den militära sfären. 

 

Svar på frågan: hur kan beskrivning 3 karaktäriseras? 

Denna beskrivning kan karaktäriseras som präglad av ett fragmenterat 

aktörsperspektivet mellan såväl statliga som icke-statliga aktörer där den 

irreguljära krigföringen framställs som central och avgörande. 

7.5 Analys av undersökning 4: Håkan Gunneriusson 

Vid undersökningen erhöll analysenheten följande variabelvärden: 

Variabel Analysfråga Håkan Gunneriusson 

1. Reguljär krigföring Förekommer beskrivningar av 

reguljär krigföring? 

FDB 

2. Irreguljär krigföring Förekommer beskrivningar av 

irreguljär krigföring? 

FDB 

3. Asymmetrisk krigföring Förekommer beskrivningar av 

asymmetrisk krigföring? 

FDC 

4. Statliga aktörer Förekommer beskrivningar av 

statliga aktörer? 

FDB 

5. Icke-statliga aktörer Förekommer beskrivningar av 

icke-statliga aktörer? 

FDB 

6. Kriminalitet Förekommer beskrivningar av 

kriminalitet? 

FDF 

7. Cyberkrigföring Förekommer beskrivningar av 

användande av cyberkrigföring? 

FDC 

Tabell 7: Utvisande resultat av undersökning 4. 

 
Som framgår av tabellen ovan förekommer samtliga sju variabler i denna undersökning. 

Två variabler har central förekomst och övriga fem variabler förekommer direkt 

begränsat eller med flertal exempel. I Gunneriussons beskrivning nämns de reguljära 

och irreguljära krigföringsformerna som en del av det hybrida hotspektrumet, men de 

ges ingen central roll. Gunneriusson gör heller ingen tydlig åtskillnad mellan de båda 

formerna. Den asymmetriska krigföringen och själva asymmetrin som sådan framställs 

däremot som central. Gunneriusson understryker att asymmetrin spelar en fundamental 

roll i all krigföring. Själva begreppet asymmetri är bärande i Gunneriussons beskrivning 

av begreppet Hybridkrigföring. Inte heller aktörsperspektivet ges någon framträdande 

roll i Gunneriussons beskrivning, han konstaterar att Hybridkrigföring inte är 

förbehållet någon särskild typ av aktör och framhåller dessutom att aktörer kan växla 

karaktär. Själva uppdelningen av olika aktörskategorier är inte viktig i Gunneriussons 

beskrivning och han gör ingen tydlig skillnad mellan de olika aktörskategorierna. 

Gunneriusson ser starka kopplingar mellan hybrida hot och kriminell verksamhet och 

beskriver detta med ett flertal exempel i sin framställning. Cyberkrigföring lyfts fram 

som centralt i beskrivningen varvid cybervapnets förmåga att påverka stora delar av 
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samhället beskrivs och exemplifieras. Gunneriussons beskrivning är inte centrerad till 

den militära sfären utan beskriver Hybridkrigföringens påverkan på hela samhället.  

 

Svar på frågan: hur kan beskrivning 4 karaktäriseras? 

Denna beskrivning kan karaktäriseras som präglad av den asymmetriska 

krigföringen i en kontext där kriminalitet och cyberkrigföring spelar en avgörande 

roll. 

7.6 Svar på forskningsfrågan 
Nedan kommer studiens forskningsfråga att besvaras. Svaret ges som en 

sammanställning av de fyra analysenheterna kategoriseringar. Studiens forskningsfråga 

var: Hur kan beskrivningar av Hybridkrigföring karaktäriseras i relation till 

modern militärteori? 

 

Undersökningen och analysen har resulterat i fyra karaktäriseringar enligt nedan: 

 Karaktärisering 1 (Murray & Mansoor): präglad av den parallella användningen 

av reguljära och irreguljära krigföringsmetoder med ett starkt statligt fokus. 

 

 Karaktärisering 2 (Frank G. Hoffman): präglad av sammanblandning mellan 

reguljär och irreguljär krigföring, sammanblandning mellan statliga och icke-

statliga aktörer samt ett starkt fokus på kriminalitet. 

 

 Karaktärisering 3 (Nathan Freier): präglad av aktörsperspektivet med såväl 

statliga som icke-statliga aktörer där den irreguljära krigföringen framställs 

som central. 

 

 Karaktärisering 4 (Håkan Gunneriusson): präglad av den asymmetriska 

krigföringen i en kontext där kriminalitet och cyberkrigföring spelar en 

avgörande roll. 

 

7.7 Analys av resultaten mot varandra 
I den följande framställningen kommer en jämförande analys mellan de fyra 

karaktäriseringarna att göras. Först redovisas karaktäriseringarna därefter beskriv 

gemensamma drag för samtliga karaktärsringar. Därefter jämförs karaktäriseringarna 

efter vilket slag av empiri de tillhör. Framställningen avslutas med en sammanfattning.  

 

Gemensamma drag 

Den gemensamma nämnaren för samtliga karaktäriseringar är att de alla berör reguljär 

och irreguljär krigföring samt att de behandlar ett aktörsperspektiv som innehåller 

statliga och icke statliga aktörer.  
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Vetenskaplig empiri 

Den vetenskapliga empirin i denna studie utgjordes av Murray & Mansoor samt 

Gunneriusson. Dessa två beskrivningar uppvisar få likheter och kan sägas utgöra 

studiens ytterskott. Murray & Mansoor menar att Hybridkrigföring innebär parallell 

användning av reguljär och irreguljär krigföring. Det är således fråga om en parallell 

användning utan krav på att dessa skall vara sammanblandade eller förekomma på 

någon särskild nivå. Deras framställning är historisk med ett starkt statligt och militärt 

fokus. Sett ur detta perspektiv kan i stort sett all krigföring i mer eller mindre 

utsträckning klassas som Hybridkrigföring. Gunneriussons beskrivning fokuserar i 

större utsträckning på ett bredare samhällsperspektiv där aktiviteter utanför den 

militära sfären beskrivs och där den militära komponenten endast utgör en del. 

Gunneriusson betonar asymmetrin samt cyberkrigföring och kriminalitet som viktiga 

element. Vi ser således att dessa båda beskrivningar på väsentliga punkter skiljer sig åt. 

 

Militärt tankegods 

Studiens andra slag av empiri, militärt tankegods, representeras av Hoffman och Freier. 

Dessa två författare uppvisar en högre grad av homogenitet än i fallet med Murray & 

Mansoor och Gunneriusson. Denna homogenitet är inte förvånande då författarna i 

många stycken har liknande bakgrunder och företräder samma militära tradition. 

Skillnaderna utgörs främst av att Hoffman betonar sammanblandningen av den 

reguljära och irreguljära krigföringen på samtliga krigföringsnivåer. Det är således inte 

här frågan om en parallell användning utan en sammansmältning av 

krigföringsformerna. Hoffmans beskrivning präglas även av hans syn på kriminalitetens 

vikt. Freier har ett ännu tydligare strikt militärt fokus än Hoffman och behandlar inte 

kriminalitet. Freier beskriver den irreguljära krigföringsformen som avgörande i 

förhållande till den reguljära. Freier betonar dock den reguljära krigföringens betydelse 

som tröskelskapande. I Freiers beskrivning betonas inte sammanblandning mellan 

reguljär och irreguljär krigföring.  

 

Sammanfattning 

Studiens största skillnader återfinns inom den vetenskapliga empirin, medan det 

militära tankegodset uppvisar en högra grad av homogenitet. Likheterna mellan 

Hoffman/Freier/Gunneriusson uppvisar vidare en högra grad av homogenitet 

sinsemellan i förhållande till Murray & Mansoor.  
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8. Diskussion  

8.1 Diskussion av resultatet 
Resultatet av denna studie visar att de undersökta beskrivningarna och deras 

karaktäriseringar på flera punkter skiljer sig från varandra. Det är med andra ord stor 

skillnad mellan vad olika författare avser när de använder begreppet Hybridkrigföring. 

Detta resultat styrker den bristande entydighet kring begreppet som framförs i studiens 

inledning. I denna studie har beskrivningar av begreppet karaktäriserats med 

utgångspunkt i militärteorin och det är ur denna aspekt man måste betrakta resultatet. 

Val av annan teoretisk utgångspunkt hade med största sannolikhet givit ett annat 

resultat. Begreppet och dess betydelse bör även relateras till kontext; för en statsvetare 

utan militär anknytning kanske begreppet ter sig som mer diffust är vad det gör för en 

för militärstrateger, taktiker eller operatörer där begreppet kanske konkret visar på 

behovet av reguljär och irreguljär krigföringsförmåga i ett och samma 

operationsområde och stab. Begreppet kan även aktualisera behovet av andra 

perspektiv i operativa sammanhang, t.ex. det juridiska, något som inte den tidigare 

militära begreppsfloran täckte in. 

8.2 Diskussion av undersökningens och validitet och reliabilitet 
Nedan följer en kortfattad sammanfattning av undersökningen, därefter följer en 

diskussion kring undersökningens validitet och reliabilitet. Undersökningens metod 

utgjordes av en kvalitativ textanalys. Ur Contemporary Military Theory extraherades sju 

variabler vilka mättes med en nominal variabelskala som angav i vilken omfattning 

variabeln förekom i texten. Som empiri valdes fyra analysenheter vilka utgjordes av fyra 

författare. Omfattningen för respektive analysenhet varierade från en till tre 

publikationer.  

 

Beträffande begreppsvaliditeten198, d.v.s. överensstämmelsen mellan de teoretiska 

definitionerna och indikatorerna, var de för studien mest avgörande övervägandena 

valet av variabler. Den militärteoretiska ramen ger näst intill obegränsade möjligheter 

att välja variabler och konsten är att välja de som blir adekvata för studiens 

forskningsfråga och syfte. Valet av variabler gjordes efter inläsning på ämnesområdet 

där förekommande begrepp registrerades. Val av andra variabler hade möjligen lett till 

ett annat utfall. För studien valdes sju variabler av vilka fem är att betrakta som 

generella och mycket allmänt förekommande i krigsvetenskapliga sammanhang vilket 

borgar för en god begreppsvaliditet. Studiens reliabilitet199 avser här närmast 

tillvägagångssättet vid textanalysen. Kvalitativa studier präglas alltid av ett visst mått av 

subjektivitet. Det kan t.ex. vara svårt att behandla alla analysenheter konsekvent 

beroende på författarnas olika sätt att uttrycka sig. I denna studie har detta hanterats 

                                                        
198 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud, 2007, s. 64.  
199 Ibid., s. 70. 
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genom enkla och slutna analysfrågor och en där till kopplad enkel ordinal variabelskala. 

God begreppsvaliditet och god reliabilitet grundlägger en god resultatvaliditet.200 

 

Frågan om intern validitet201, d.v.s. resultatets giltighet i förhållande till 

analysenheterna, kan i denna studie närmast associeras med urvalet av analysenheter. 

Frågan rör hur representativa de utvalda analysenheterna är i förhållande till fenomenet 

Hybridkrigföring. Studien har avgränsats till västerländsk empiri med en anglosaxisk 

tonvikt. Valet av empiri speglar den västerländska dominansen av begreppets 

användning, som tidigare nämnts används inte begreppet på ett liknande sätt i t.ex. 

Ryssland. För att tillgodose kravet på intern validitet har empiri av två slag valts ut; 

militärt tankegods och vetenskapliga publikationer. Beträffande den externa 

validiteten202 gör inte denna studie några anspråk på generaliserbarhet utanför det 

studerade materialet.  

8.3 Kritik mot vald metod 
Studiens metod och operationalisering har främst valts med hänsyn till enkelhet i 

utformningen, kravet på vetenskaplig transparens och möjligheterna till replikerbarhet 

och intersubjektiv prövbarhet. En kvalitativ textanalys kommer alltid att präglas av ett 

större mått av subjektivitet i förhållande till en kvantitativ. I övervägandet mellan 

kvalitativ och kvantitativ textanalys avgjorde dock möjligheterna till en mer nyanserad 

undersökning av empirin till den kvalitativa analysens fördel. Dock bör påpekas att en 

metodtriangulering (t.ex. genom kombination av textanalys och enkätundersökning) 

sannolikt kunnat ge ett mer heltäckande resultat, detta fick dock på grund av tidsskäl 

väljas bort. Beträffande operationaliseringen kan naturligtvis variablernas validitet203 

ifrågasättas eftersom valet inte helt kan betraktas som objektivt, något som jag dock har 

försökt motverka genom val av delvis generella, tidigare använda och teoretiskt 

förankrade variabler som allmänt används för att karaktärisera krig och krigföring.  

8.4 Fortsatt forskning 
Militär problematik kan ofta relateras till krigföringens nivåer; strategi, 

operationskonst, taktik och stridsteknik.204 En fördel med att indela krigföringen i olika 

nivåer är att det ökar den analytiska stringensen och möjliggör att särskilja aspekter av 

krigföringen som är kontextberoende och variabla.205 T.ex. behöver inte en taktisk 

framgång med nödvändighet innebära framgång på operativ eller strategisk nivå, 

krigföringen får med andra ord olika konsekvenser på lika nivåer.206 I denna studie har 

ett militärteoretiskt perspektiv valts som analytisk utgångspunkt. Detta angreppssätt 

                                                        
200 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud, 2007, s. 70. 
201 Ibid., s. 64. 
202 Ibid. 
203 Johannessen & Tufte, 2003, s. 47. 
204 Widén & Ångström, 2004, s. 10. 
205 Ibid., s. 10-11. 
206 Ibid., s. 11. 
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har inneburit en generell ambition i förhållandet till begreppet Hybridkrigföring. Det är 

författarens mening att det vore fruktsamt att vidare studera begreppet 

Hybridkrigföring och dess implikationer på olika krigföringsnivåer; det kan t.ex. visa sig 

att begreppet har få, eller inga implikationer på strategisk nivå, medan den konkreta 

påverkan på taktisk och stridsteknisk nivå är betydande. Sådana undersökningar skulle 

med fördel kunna utföras med enkätundersökningar. Det skulle t.ex. vara tänkbart att 

genomföra en enkätundersökning som omfattar såväl Försvarsmaktsledningen, 

studerande vid HSU och SU samt utvald personal på taktisk och stridsteknisk nivå vid 

Försvarsmaktens förband och centra. En sådan undersökning kan genomföras med en 

kvantitativ eller kvalitativ ansats eller med en kombination av dessa och kommer 

sannolikt att generera ett brett spektrum av empiri.   

8.5 Reflektion 
En studie av detta slag skall lösa ett problem. I detta fall utgjordes det grundläggande 

problemet av att begreppet Hybridkrigföring inte tidigare är studerat ur ett 

militärteoretiskt perspektiv i kombination med den påstådda bristen på entydighet. 

Denna studie har drivits av frågeställningen hur olika beskrivningar av fenomenet 

Hybridkrigföring kan karaktäriseras i relation till militärteorin. Lösningen på denna 

studies problem är alltså de olika karaktäriseringarna och deras uttolkningar. Den teori 

som använts för att lösa problemet utgörs av militärteori. Ett av motiven bakom valet av 

militärteori var främst studiens deskriptiva karaktär vilken överensstämmer väl med ett 

av militärteorins centrala teman; att förklara vad krig är. Ett annat motiv var att 

eftersom studien uteslutande avhandlar krigföring (d.v.s. sättet att föra krig) och inte 

krig (som mer är associerat med ett tillstånd) är militärteori mer lämpad framför t.ex. 

strategisk teori. En rimlig fråga är naturligtvis om militärteori skall kunna förklara ett 

fenomen som Hybridkrigföring. Som framgår av studien är Hybridkrigföring ett 

fenomen som spänner över och inbegriper fler fält än det militära. Enligt vissa 

beskrivningar och definitioner innebär Hybridkrigföring att hela samhället med alla 

dess funktioner drabbas och utgör måltavla. Mot bakgrund av detta är det naturligt att 

ställa sig frågan om militärteorin har, och om den ska ha, en adekvat förklaringskraft till 

ett sådant fenomen. Håkan Gunneriusson påstår i sin artikel Nothing is Taken Serious 

Until it Gets Serious att utvecklingen inom området Hybridkrigföring på sikt kanske 

kommer att leda till att vi måste ompröva hela vårt nuvarande koncept för förståelse av 

krig och krigföring.207 I samma artikel påpekar Gunneriusson att kritik kan riktas mot 

nyttan av begreppet Hybridkrigföring, särskilt dess nytta som operativ eller 

militärteoretisk term. Gunneriusson menar att begreppet som sådant i dag är 

nödvändigt och att det troligtvis i framtiden kommer att få konkreta operativa, 

doktrinära och militärteoretiska implikationer.208 Contemporary Military Theory 

behandlar, eller nämner, inte begreppet Hybridkrigföring explicit, dock behandlas andra 

begrepp som t.ex. reguljär- och irreguljär krigföring samt konventionell- och 

                                                        
207 Gunneriusson, 2012, s. 47. 
208 Ibid., s. 48. 
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okonventionell krigföring.209 Teorins uppgift är att tillhandahålla generella verktyg med 

vilka vi kan orientera oss i och förstå omvärlden, och mot bakgrund av detta är det en 

styrka att teorin inte förändras så fort verkligheten förändras; är teorin tillräckligt 

generell och bärkraftig kan den ändå förklara förändringar i den yttre verkligheteten. 

Även om det inte varit ett uttalat syfte har denna studie givit möjlighet att pröva 

militärteorins förklaringskraft i relation till begreppet Hybridkrigföring. Militärteorin 

tillhandahåller adekvata begrepp med vilka det är möjligt att kategorisera olika 

beskrivningar av fenomenet Hybridkrigföring. Teorin kan alltså kategorisera alla 

ingående delar av beskrivningarna. Teorin kommer dock delvis till korta när det gäller 

att beskriva de ingående delarnas förekomst och växelverkan. I några av 

beskrivningarna anges t.ex. att det karaktäristiska för Hybridkrigföring är att reguljär 

och irreguljär krigföring sker samtidigt och på samtliga av krigföringens nivåer. Teorin 

säger att krigföring kan karaktäriseras utifrån typ av krigföring210 och att dessa kan 

förekomma parallellt och sekventiellt men anger inte att de kan vara sammanvävda i tid 

och rum på samtliga krigföringsnivåer.   

  

                                                        
209 Ångström & Widén, 2015, s. 21-31. 
210 Ibid., s. 27. 
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