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Sammanfattning: 
Moderna industrialiserade stater är under utveckling till post-moderna, globalt sammanflätade 
ekonomier och samhällen. Cybermiljöns strategiska betydelse är högaktuell då det finns en strävan 
att ersätta traditionella militära förmågor med långräckviddiga vapen och tekniska system. 
Tänkandet inom cybermiljön präglas emellertid fortfarande av teknikens möjligheter och dess 
taktiska tillämpningar och en historisk vetenskapsteoretisk utgångspunkt i avskräckningsstrategi 
som inte anses vara tillämpbar i cybermiljön. Cybermiljön militariseras men strategisk teori för hur 
maktmedlet skall användas saknas. Teoretiskt ramverk bör förankras i empiri, filosofi och historia. 
Den här studien undersöker hur flygmaktsteori kan utgöra vetenskapshistorisk utgångspunkt för att 
förankra cyberteori i strategin och hur luftmaktsteori kan utveckla strategisk teori i cyber? 
Analysen har visat att flygmaktsteori kan utgöra utgångspunkt för konceptuellt tankesätt och 
utveckling av teori i cybermiljön främst för att de strategiska grundelementen och effekten är 
teoretiskt jämförbara. Studien har utvecklat cyberteori för operativa metoder, konceptuellt 
tankesätt och den sammansatta effekten av cyberattacker. Studien har visat att flygmaktsteori utgår 
från en systemsyn på motståndarens sociala och tekniska system och målet är att genom 
strategiska attacker parallellt bekämpa tyngdpunkter för att nå en paralyserande effekt. Därigenom 
skall en psykologisk effekt påverka viljan till fortsatt kamp. Cyberattacker är mer strategiska och 
politiska men mindre våldsamma än flygmakt och kan på ett mer effektivt sätt uppfylla politiska 
mål än traditionellt militärt våld. Information, underrättelser och teknik är av permanent betydelse 
för strategi. Cybermiljön har en politisk och militär dimension och i likhet med de övriga militära 
maktmedlen är cybervapnet föremål för strategisk teori. Cybermiljön anses vara teoretiskt 
förankrad i den allmänna strategin med en tydlig spårbarhet till den indirekta strategin. 
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1.	Inledning		
Moderna industrialiserade stater är under utveckling till post-moderna, komptensintensiva, 
globalt sammanflätade ekonomier och samhällen1.  Ett samhälle vars alla delar är beroende av 
telekommunikation och ett ständigt växande utbud av tjänster inom informationsteknologin 
(IT). Tjänster som ständigt förväntas vara tillgängliga. Informationsrevolutionen innebär, i 
likhet med industrialiseringen och kärnvapenrevolutionen, ett paradigmskifte inom det 
säkerhetspolitiska området.2 Trots att stora summor investerats i IT-säkerhet fortsätter 
cyberattacker mot IT-system och teleinfrastruktur att öka.3 En av de första kända och 
dokumenterade cyberattackerna genomfördes i mars 1994 när systemadministratörer vid Air 
Force Rome Lab i New York upptäckte att deras nätverk var infiltrerat.4 Den första 
cyberattacken, som riktades mot en stat och hotade den nationella säkerheten, var de 
distribuerade överbelastningsattackerna mot Estland 2007. Den estniske utrikesministern 
Urmat Peat beskrev attackerna som: ”The attacks are virtual, psychological and real” och 
anklagade Ryssland för att försöka paralysera landets ekonomi och regering.5 
Attackerna hade ingen tidigare motsvarighet i dess omfattning och intensitet.6 Cyberdomänen 
är etablerad inom den femte militära arenan. I februari 2013 fastställdes United States 
Department of Defence doktrin för cyberoperationer.7 I doktrinen framgår att: ”Cyberspace, 
while a global domain within the information environment, is one of five interdependent 
domains”.8  
 
Strategiska studier tar sedan utvecklingen av kärnvapen sin teoretiska utgångspunkt i 
avskräckning och vedergällning. Thomas Schelling beskriver hur krigets karaktär och den 
militära våldsanvändningen har förändrats sedan 1600- talet fram till idag. Han menar att den 
militära våldsanvändningen har utvecklats till att i praktiken bli mer återhållsam. Det 
övergripande målet har utvecklats från att; endast vinna en militär seger, till att stater även 
söker ett förhandlingsläge som endast kan uppnås om det militära medlet kan tillfoga allvarlig 
skada på motståndaren. Konsekvensen blir att militärstrategi har förändrats från ”the science 
of military victory.”9 till ”diplomacy of violence.”10 Det yttersta syftet med det militära 
medlet är att med hot om våld och med tvång, påverka någons; beteende, beslut eller val, till 
att göra något mot dennes vilja. Hot om våld och förmågan att skada är mest framgångsrikt 
när det hålls i reserv. ”It is the threat of damage, or of more damage to come, that can make 
someone yield or comply.”11 
 

																																																								
1	Toffler,	Alvin,	and	Heidi	Toffler.	1994.	War	and	anti-war:	Survival	at	the	dawn	of	the	21st	century,	sid	10.	
2	Folk	och	Försvar	(2012-01-24),	Former	Deputy	Secretary,	William	Lynn,		
http://www2.folkochforsvar.se/index.php/fofplay_reader/items/the-future-of-war-cyberdefence-and-
defence-restructuring.html?page=61.	
3	State	of	the	internet:	https://www.stateoftheinternet.com/downloads/pdfs/Akamai-Q2-2015-Security-
Report-Stats-and-Trends.pdf	.	Nedladdad	2015-12-10.	
4	Hildreth,	Steven	A:	CRS	Report	for	Congress,	Cyberwar,	Jun	19	2001.	Nedladdad	2016-01-12.				
5	Singer,	P.	W,	Friedman,	Allan.	2014.	Cybersecurity	and	cyberwar:	What	everyone	needs	to	know,	sid	110.	
6	Alison	Lawlor	Russel,	Cyber	Blockades,	sid	69.	
7	US	Department	of	Defence	(2013),	Joint	Publication	3-12.	
http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_12R.pdf.	Nedladdad	2015-12-09.	
8	Ibid.	sid	I-2.		
9	Schelling,	Thomas,	Arms	and	influence	,	2008,	sid	34.	
10	Ibid.	sid	34.	
11	Ibid.	sid	2.	
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Idag är cybermiljöns strategiska betydelse högaktuell då det finns en strävan att ersätta 
traditionella militära förmågor med långräckviddiga vapen och tekniska system.12 
Tänkandet inom cybermiljön är emellertid fortsatt präglad av 90-talets Revolution in Military 
Affairs (RMA) och dess fokus på teknisk utveckling och nya taktiska tillämpningar. John 
Arquilla och David Ronfeld skriver att tekniken har förändrat; doktriner, organisationer och 
strategiskt tänkande genom hela historien. De menar vidare att nya teknologier håller på att få 
fotfäste och att flera är på väg. Det handlar till exempel om; precisionsammunition, ”stealth” 
teknologi, förbättrad telekrigföring, elektroniska system för; underrättelseinhämtning, 
störning och vilseledning. De hävdar att teknisk överlägsenhet skapar en möjlighet att nå ett 
snabbt avgörande i krig istället för utnötning.13 Thomas Rid menar att cyberkrig inte har 
inträffat och inte heller kommer att inträffa.14 Avskräckning kräver att motståndaren kan 
identifieras för att vedergällning skall kunna ske. Detta är förknippat med svårigheter av 
teknisk, social och politisk karaktär i cybermiljön. De politiska och sociala aspekterna anser 
han vara så genomgripande att avskräckning och vedergällning som strategisk teori i cyber är 
abstrakt och inte tillämpbart. Problemet med att identifiera och straffa din motståndare tilltar 
om attacken är väl planerad och genomförd: ”the attribution problem is a function of an 
attacks severity.”15 
 
Utvecklingen i cybermiljön liknar utvecklingen av flygstridskrafterna och luftmaktsteori på 
flera sätt. Tekniska framsteg möjliggjorde militärt användande av flyget vid förra sekelskiftet. 
Inledningsvis användes flyget framförallt för spaning och för kommunikation och det var inte 
ovanligt att flyget inordnades i signaltrupperna i armén. De första tänkarna hade skilda 
uppfattningar om flygstridskrafternas roll. R. Hearne skrev att flygets förmåga till spaning 
skulle innebära att ”aircraft will destroy surprise, and therefore destroy strategy.”16 Precis som 
cybermiljön idag är en ny militär domän så innebar utvecklingen av flygplanet att 
luftdomänen tillgängliggjordes för militär verksamhet. Trots sin ökande betydelse för 
krigföring så är tankarna fortfarande delade vad avser flygstridskrafternas roll som militärt 
maktmedel i både kris och krig.17 Några menar att flygstridskrafterna innebär en revolution 
för krigföring och några anser att det är ett vapen precis som andra och jämförbart med 
stridsvagnen, kulsprutan eller radion. Den första tänkaren som systematiskt analyserade 
flygstridskrafternas strategiska betydelse var Guilio Douhet. Flygstridskrafternas 
självständiga och offensiva roll samt dess strategiska verkan genom bombning av 
motståndarens centrala infrastruktur står i centrum för hans flygmaktsteori.18 

1.1	Problemformulering	
Strategisk forskning och vetenskaplig litteratur inom cyberområdet är polariserad. Den ena 
sidan menar att cyberkrig aldrig kommer att inträffa, att cybervapnet är ett medel bland andra 
maktmedel och att utvecklingen inom cyberområdet kan jämföras med tidigare tekniksprång. 
Den andra sidan menar; att cyberkrig har inträffat, pågår och kommer att fortsätta, att 
cybervapnet verkar självständigt och att utvecklingen innebär ett paradigmskifte. Ett 
paradigmskifte som får konsekvenser för organisation, teori och strategi. Allt sedan 
framställning av kärnvapnen tillämpas former av avskräckning och principen om 
																																																								
12	Gray,	Colin,	Making	strategic	sense	of	cyber	power:	Why	the	sky	is	not	falling,	sid	6.	
13	Arquilla,	John	and	Ronfeldt,	David,	Cyberwar	is	Coming,	sid	24-25.	
14	Rid,	Thomas,	Cyber	war	will	not	take	place.	Sid	xiv.	
15	Ibid.	sid	141.	
16	Meilinger,	Philip,	The	Historiography	of	Airpower,	Theory	and	doctrine,	sid	469.	
17	The	School	of	Advanced	Airpower	Studies,	Meilinger,	Philip	(red),	The	Paths	of	Heaven	The	Evolution	of	
Airpower	Theory,	sid	xi.	
18	Meilinger:	The	Historiography	of	Airpower:	Theory	and	doctrine,	sid	471. 



Daniel Ängblom 2016-03-21  
FHS HSU 14-16 

Sida 5 av 36	
	

vedergällning som grund för nationella strategier. Fortsatt forskning inom cybermiljön bör, i 
brist på empiri, genomföras ur flera vetenskapsteoretiska perspektiv men ur ett annat 
historiskt perspektiv än kärnvapenstrategi eftersom avskräckningsstrategi och vedergällning 
anses vara abstrakta företeelser i cybermiljön. 
 
Flygstridskrafterna möjliggjorde, precis som informationsteknologin möjliggör, militär 
verksamhet i en helt ny arena. Det fick till följd att militärt våld snabbt kunde påverka 
motståndaren både militärt, socialt och infrastrukturellt. Cybervapnet används idag som 
medel för att påverka motståndarens samhällsviktiga sociala och tekniska system. 
Utvecklingen av kärnvapen följdes av strategisk forskning som resulterade i flera strategiska 
teorier om avskräckning och vedergällning. Tänkandet inom cybermiljön präglas fortfarande 
av teknikens möjligheter och dess taktiska tillämpningar och en historisk vetenskapsteoretisk 
utgångspunkt i avskräckningsstrategi som inte anses vara tillämpbar i cybermiljön.  
  
Cybermiljön militariseras men strategisk teori, bryggan mellan teori och praktik, för hur 
maktmedlet skall användas saknas. Teoretiskt ramverk bör förankras i empiri, filosofi och 
historia. Den här studien undersöker ett urval av vetenskapliga verk inom cyberstrategi och 
jämför teoribildningen med flygmaktsteori för att applicera ett vetenskapshistoriskt perspektiv 
i cybermiljön. Ansatsen med studien är att utveckla cyberteorin och förankra cybermiljön i 
strategin. Hur kan flygmaktsteori utgöra vetenskapshistorisk utgångspunkt för att förankra 
cyberteori i strategin?  

1.2	Syfte	och	frågeställning	
Syftet med studien är att undersöka om cyberteori kan utvecklas och strategiskt förankras 
genom en jämförelse med flygmaktsteori. 
 
Studiens forskningsfråga lyder: 
Hur kan luftmaktsteori utgöra utgångspunkt för strategisk teori i cybermiljön? 
 
En stödfråga formuleras för att kunna besvara forskningsfrågan:  
Hur beskrivs de strategiska elementen i cybermiljön?  

1.3	Tidigare	forskning	
John Arqilla och David Ronfeldt genomför en logisk analys med utgångspunkt i teknik och 
teknikutvecklingens konsekvenser för strategi och krigföring.19 Författarna är övertygande om 
att utvecklingen kommer att påverka både militärteori och krigföring. Amit Sharma 
argumenterar för att teknikens genomslag och informationsrevolutionen har inneburit att det 
militära tänkandet gradvis har förflyttat sig från strategisk nivå mot taktisk. Han menar att 
militärteoretiker tidigare har beskrivit informationsmiljöns betydelse i termer av en revolution 
och ett paradigmskifte. Trots detta betraktas cybervapnet idag som en taktisk multiplikator till 
övriga militära medel. Alla tidigare paradigmskiften har haft strategisk påverkan och om 
militärteoretikerna har rätt så behövs en strategi för cyber. En strategi i cyber saknas idag och 
därför behövs vetenskaplig forskning bedrivas. Med Carl von Clausewitz triad som teoristöd 
argumenterar Sharma för att cybervapnet inte är en taktisk multiplikator utan tvärtom skall de 
övriga militära medlen förstärka cybervapnet.20 Cyberdomänen är etablerad som den femte 
domänen men strategisk teori som skall förklara dess betydelse för strategi saknas enligt 
Colin Gray. Han argumenterar för att cyberstrategi i allt väsentligt kan inordnas i den 

																																																								
19	Arquilla,	Ronfeldt,	Cyberwar	Is	Coming,	sid	49.	
20	Sharma,	Amit,	Cyber	Wars:	A	Paradigm	Shift	from	Means	to	Ends,	sid	62.	
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allmänna strategin och dess 22 dictum.21 Han anser att den utmaning som cybermiljön utsätter 
oss för inte skiljer sig från tidigare utmaningar från; flygmakt, kärnvapen och långräckviddiga 
vapensystem. Gray menar att Clausewitz strategiska utgångspunkt alltjämt tjänar oss väl trots 
att cybervapnets tekniska möjligheter var okända för honom.22  
 
Förutom ett mindre antal studentuppsatser så är den svenska forskningen inom området 
sparsam. Försvarshögskolan har på uppdrag av Försvarsdepartementet skrivit en rapport. I 
rapporten delas cybermiljöns funktioner in i; försvar (Computer Network Defence, CND), 
nätverksexploatering/underrättelser (Computer Network Exploitation, CNE) och dator och 
nätverksattacker (Computer Network Attack, CNA). I rapporten framgår att det ”främsta 
kravet för ett väl fungerande och kostnadseffektivt cyberförsvar måste uppfylla är att CND-
CNE-CNA hänger ihop sömlöst.”23 Denna studie har ett fokus på de offensiva aspekterna av 
cyberkrigföring men berör både de defensiva och exploaterande funktionerna. 
 
Strategisk forskning i cybermiljön är ett ungt forskningsområde och den vetenskapliga 
debatten förs främst i form av vetenskapliga artiklar och antologier. Strategiskt relevant och 
historisk data att studera är ännu knapp och bristfällig. Redovisad forskning visar att det 
dominerande angreppssättet inom cyberområdet är empiriska studier med logiska härledda 
slutsatser. Logiska slutsatser dragna ur empiriskt material kan vara missledande, framförallt 
då materialet är bristfälligt, varför alternativa vetenskapliga angreppsätt blir nödvändiga för 
att utveckla ett robust teoretiskt ramverk. Perspektivet bör vidgas från det empiriska 
perspektivet till att även omfatta det filosofiska och historiskt vetenskapliga perspektivet. 
Tidigare forskning har sökt att anknyta till strategisk avskräckningsteori men avskräckning 
och vedergällning anses vara abstrakta företeelser i cybermiljön. Tidig flygmaktsteori tar sin 
utgångspunkt i den tekniska utvecklingen av flygplan och dess militära tillämpning. Tänkarna 
inom luftmaktsteori saknade på samma sätt som dagens cyberteoretiker tillgång till empirisk 
data och utgick från sin egen förförståelse för militär krigföring och teknikens möjligheter när 
de drog logiska slutsatser om flygstridskrafterna betydelse och tillämpning. Den här studien 
undersöker om cyberteorin kan utvecklas och förankras i strategisk teori genom en jämförelse 
med flygmaktsteori. 

1.4	Disposition	
Det första kapitlet är studiens inledning. I kapitlet beskrivs studiens bakgrund, problem och 
tidigare forskning. Det andra kapitlet är teorikapitlet där studiens teori presenteras, redovisas 
och operationaliseras. Kapitel tre beskriver studiens vetenskapliga metod och studiens 
material. I det fjärde kapitlet genomförs studiens undersökning. Det femte kapitlet omfattar 
resultatdiskussion, resultat och en avslutande reflektion. 
 	  

																																																								
21	Gray,	Making	strategic	sense	of	cyber	power:	Why	the	sky	is	not	falling,	sid	13.	
22	Ibid.	sid	vii.	
23	Försvarshögskolan,	Rapport	2012-12-20	254/2012,	bilaga	1,	sid	2.	



Daniel Ängblom 2016-03-21  
FHS HSU 14-16 

Sida 7 av 36	
	

2.	Teori	
I detta kapitel redovisas studiens teori. Inledningsvis presenteras och motiveras vald teori. 
Därefter operationaliseras teorin till teoretiska variabler. Studiens teori består av strategiskt 
teori och flygmaktsteori.  
 
För att möjliggöra en fokuserad analys och öka läsbarheten definieras inledningsvis några 
centrala begrepp i det nedanstående. 
• Cybermiljön: ”the independent network of information technology infrastructures, and 

includes the Internet, telecommunication networks, computer systems and embedded 
processors and controllers in critical industries.”24 

• Cyberstrategi: ”the development and employment of capabilities to operate in cyberspace, 
integrated and coordinated with the other operational domains, to achieve or support the 
achievement of objectives across the elements of national power.”25 

• Cyberattacker genomförs av cyberstridskrafter eller av ett cybervapen som består av tre 
funktioner: Cyberförsvar (CND), nätverksexploatering/underrättelser (CNE) och dator och 
nätverksattacker (CNA). 

2.1	Teoretiska	referensram	
Colin Gray är en av de mest inflytelserika tänkarna inom modern strategi. Hans strategiska 
teori utgår filosofiskt ifrån Carl von Clausewitz syn på strategi och krig. Grays moderna 
strategi omfattar den allmänna strategin såväl som samtliga militära domäner inklusive rymd- 
och cybermiljön och är därför särskilt lämplig för studiens syfte. Med referens till Clausewitz 
kan studiens tyngdpunkt sägas ligga på de operativa och teknologiska aspekterna av strategi, 
krigsförberedelser och krigföring i praktiken. Grays syn på strategi följer i traditionen av 
Basil Liddel Hart där ”Grand strategy” syftar till att samordna alla resurser en stat har 
tillgängligt för att uppnå krigets politiska syfte. Strategin är tillämplig både i fred och ofred.26 
Grays är av uppfattning att information, underrättelser och teknik är av permanent betydelse 
för strategi.27  
 
Gray anser att strategi är den bro som sammanbinder det militära maktmedlet med det 
politiska syftet. Strategi är konsten att använda maktmedel (mean) på ett effektivt sätt (way) 
för att nå det uppsatta målet (end).28 Han menar att strategi är: ”the use that is made of force 
and the threat of force for the ends of policy.”29 Gray delar in strategi i politisk strategi och 
militärstrategi och anser att militärstrategi i praktiken genomförs inom ramen för militära 
operationer och taktik.30 Grays allmänna strategiska teori formuleras som svar på fyra 
övergripande frågor: vad strategi är, hur och vem som skapar strategi, hur strategi utförs och 
vad som blir konsekvenser av strategi i praktiken.31 Svaren till frågorna framställs som 22 
stycken dictum.32 Han menar att strategier kan beskrivas i ett antal dikotomier som: direkta-
indirekta, sekventiella-kumulativa, utnötning-manöverkrigföring, ihålliga-expeditionära, 
avskräckande-våldsamma, offensiva-defensiva, symetriska-assymetriska. De kan dessutom 

																																																								
24	Starr,	Stuart,	Towards	an	Evolving	Theory	of	Cyberpower,	sid	22.	
25	Ibid.	sid	22.	
26	Westberg,	Jacob.	2015.	Svenska	säkerhetsstrategier,	sid	20.	
27	Gray,	1999.	Modern	strategy,	sid	37.	
28	Gray,	The	strategy	bridge:	Theory	for	practice,	sid	18.	
29	Gray,	Modern	strategy,	sid	17.	
30	Gray,	The	strategy	bridge:	Theory	for	practice,	sid	18.	
31	Ibid.	sid	15.	
32	Gray,	Making	strategic	sense	of	cyber	power:	Why	the	sky	is	not	falling,	sid	65-67.	



Daniel Ängblom 2016-03-21  
FHS HSU 14-16 

Sida 8 av 36	
	

kombineras i komplexa, men ofta falska variationer av de ovanstående.33 Strategi omsatt i 
praktiken resulterar i strategisk effekt. Han definierar strategisk effekt som: ”the cumulative 
and sequential impact of strategic performance upon the course of events.”34 Strategisk analys 
kan utgå från de geografiska domänerna; land, sjö, luft, rymd eller cyber, eller så kan 
analysen utgå från de strategiska konsekvenserna av militärt våld, kärnvapen eller datorer 35. 
Vidare kan strategisk analys utgå från sociala, logistiska, operativa eller teknologiska aspekter 
av strategi. Med referens till Sun Tzu påstår Gray att: ”There can be no question but that 
information and intelligence qualify as a dimension of strategy, statecraft and war.”36 Om krig 
kan förberedas och initieras endast med ringa eller obetydlig information och bevis om vad 
som är förestående så är strategisk överraskning möjligt.37 Utveckling av strategisk teori är 
betingad av en önskan om strategisk effekt och teorins påverkan på praktiska människor skall 
inte underskattas. Teknologi är av permanent betydelse för strategins dimensioner men inga 
krig mellan stormakter har avgjorts endast genom teknisk överlägsenhet.38 Gray hävdar att 
politisk och militär ledning är en central aspekt av strategi. ”Quality of command invariably 
makes a difference, which is to say it is a dimension of strategy contributing to overall 
strategic effect.”39 Det politiska och militära ledarskapets främsta syfte är deras förmåga att 
finna och exploatera motståndarens svagheter.40 
 
Strategi kan analyseras med utgångspunkt i den specifika miljön i vilket den tillämpas (land, 
sjö, luft, rymd och cybermiljön).41 Ett annat sätt att utforska strategi är genom att använda 
strategiska element. Clausewitz menar att strategi kan delas in i: moraliska, fysiska, 
matematiska, geografiska och statistiska element.42 Gray delar in strategi i 17 dimensioner 
inordnade i tre kategorier: folk och politik, krigsförberedelser och krig i praktiken. Han anser 
att det finns en poäng i att betrakta världen av strategiska idéer som en särskild dimension av 
strategi.43 Det finns alltid en teoretisk strategisk dimension som påverkar strategi i praktiken. 
Jakob Westberg menar att strategins interna beståndsdelar är mål, medel, metoder. Kontext 
eller miljö är den externa omvärldsfaktor som strategi utformas inom.44 Det militära 
maktmedlet bidrar i praktiken till att, tillsammans med övriga maktmedel, skapa strategisk 
effekt i både fred och ofred.  
 
Studiens fokus är bryggan mellan cyberkrigföring i teori och i praktiken. Verktyget är att 
genom att använda ett strategiskt flygmaktsteoretiskt perspektiv på cybervapnet som militärt 
maktmedel anlägga ett vetenskapshistoriskt synsätt. Luftdomänen och cyberdomänen har 
likheter vad avser miljö men även stora skillnader. Vidare är de militära medlen olika. För att 
möjliggöra en relevant jämförelse med fokus på likheter mellan flygmaktsteori och cyberteori 
kommer studien att välja mål, metoder och effekt som variabler. Studien jämför luftmakt och 
cybervapen med fäste i Clausewitz moraliska och geografiska element, med utgångspunkt i 
Grays strategiska dimension av krigsförberedelser och med särskilt fokus på dimensionen av 

																																																								
33	Gray,	The	strategy	bridge:	Theory	for	practice,	sid	65.	
34	Gray,	The	strategy	bridge:	Theory	for	practice,	sid	18.	
35	Gray,	Modern	strategy,	sid	23.	
36	Ibid.	sid	35.	
37	Ibid.	sid	35.	
38	Ibid.	sid	37.	
39	Ibid.	sid	39.	
40	Ibid.	sid	40.	
41	Ibid.	sid	23.	
42	Clausewitz,	Carl	von,	Om	kriget.	sid	150.	
43	Ibid.	sid	35.	
44	Westberg,	Jacob,	Svenska	säkerhetsstrategier,	sid	24.	
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strategiska idéer. ”Wherever one looks in modern strategic history one finds testimony to the 
influence of ideas.”45 

2.2	Teori	och	operationalisering	
Flygmaktsteori tar sin utgångspunkt i teknikutvecklingen under tidigt 1900-tal. Gray menar 
att flygstridskrafternas strategiska betydelse bör likställas med de övriga militära maktmedlen. 
Samtliga stridskrafter har sina specifika fördelar och nackdelar med anledning av att de är 
geografiskt bundna och specialiserade. Det gäller får både mark-, sjö-, luft-, rymd- och 
cyberstridskrafter.46 Han menar att teorin om ett självständigt strategiskt flygvapen är 
inkomplett men att flygstridskrafterna kan anta en ledande roll bland de militära maktmedlen. 
Gray anser att flera konflikters politiska kontext kommer visa sig vara mycket 
motståndskraftiga för kirurgiska attacker ifrån luften. Gray bejakar flygmaktsteorins strävan 
efter strategisk effekt och anser att utgångspunkten är högst relevant. Flygstridskrafterna kan 
verka självständigt och tillsammans med övriga militära maktmedel. De kan snabbt påverka 
motståndarens territorium på ett sätt som varken sjö- eller markstridskrafter förmår. Kärnan i 
luftmaktsteori är: arenans möjlighet att från luften observera, flygstridskrafternas räckvidd 
och rörlighet, snabba verkan och dess extraordinära operativa flexibilitet. Flygstridskrafterna 
levererar strategisk effekt främst genom att bomba mål på sjön och på marken och är därför i 
hög utsträckning beroende av underrättelser för att kunna bekämpa rätt mål. 
Flygstridskrafterna offensiva medel är begränsade till att förstöra, skada eller på andra sätt 
påverka motståndarens tillgångar.47 Gray menar att historien visar att flygstridskrafterna är 
mycket framgångsrika på taktisk nivå och i asymmetriska krig. Flygstridskrafter är mest 
effektiva i totala krig och när de understöder sjö- och markstridskrafter. Flygmaktsteori är 
förankrad i den allmänna strategin som ett militärt våldsmedel som verkar i en domän med sin 
särskilda karaktäristik. Strategisk teori i luftdomänen kan analyseras med strategins inre 
variabler mål, medel och metoder. Modern flygmaktsteori tar sin utgångspunkt i Basil Liddel 
Harts indirekta strategi. John Wardens flygmaktsteoretiska koncept kallas för att paralysera 
motståndaren genom en nära samtidig förstörelse av strategiskt viktiga mål.48 
 
Den förste tänkaren inom flygmaktsteori, vars tankar till del fortfarande är relevanta, är Guilio 
Douhet. William Mitchell inspirerades av hans tankegångar och fortsatte att utveckla teorierna 
efter andra världskriget. En inflytelserik författare som utvecklar flygmaktsteori in i vår tid är 
John Warden. Dessa tre tänkare utgår samtliga från Clausewitz syn på krig och deras skrivna 
verk har ett empiriskt fokus på det militära användandet av flygmakt. Tillsammans 
representerar de studiens flygmaktsteoretiska perspektiv. I det nedanstående presenteras 
teoretikerna vartefter deras slutsatser används som utgångspunkt för teoretiska sökfrågor.  
 
Douhet anser att krigets karaktär även i framtiden skulle vara av det totala slaget. Han ansåg 
att den tekniska utvecklingen hade nått en gräns som inte kunde överträdas och det ledde till 
utnötningsstrid för markstridskrafterna.49 Flygstridskrafternas förmåga till rörelse skulle 
återinföra överraskningens och manöverns betydelse samt medge att motståndarens vitala, 
befästa och skyddade industrier och centrum kunde påverkas med bomber. Detta kunde ske 
var som helst och när som helst. Det skulle kunna innebära en taktisk överraskningseffekt och 
att motståndarens centrala samhällsstrukturer förstördes. Överraskningseffekten skulle leda 

																																																								
45	Gray,	Modern	strategy,	sid	35.	
46	Ibid.	sid	234.	
47	Ibid.	sid	232-234.	
48	Warden,	John,	Air	Theory	of	the	twenty-first	century,	sid	363-372.	
49	Meilinger,	The	Historiography	of	Airpower:	Theory	and	doctrine,	sid	471. 
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till framgång och att det var omöjligt att försvara sig mot flyganfall. Ett effektivt försvar 
kunde endast åstadkommas genom en trovärdig offensiv förmåga till vedergällning från luften 
som han menade skulle verka avskräckande. Douhet förespråkade att flygvapnet utvecklades 
för att klara alla förekommande uppgifter. Det multifunktionella flygplanet skulle klara av 
både spaning, luftstrid och bombning mot mark och sjömål. Han vidhöll att hans tankar, på ett 
avgörande sätt, påverkande krigföringen och att endast särskilt utbildade flygare skulle kunna 
operera flygfarkosterna. Därför skulle flygstridskrafterna skiljas från armén och marinen och 
främst bestå av bombflyg med kapacitet att skydda sig själva. Bombningar av centrala 
samhällsstrukturer skulle föregå mark- och sjöstrid och effekten av bombningarna skulle 
främst innebära en psykologisk framför en fysisk effekt. Det skulle leda till moralisk kollaps 
hos befolkningen. Douhet förespråkade aldrig att marinen eller armén skulle avvecklas men 
han ansåg att flygstridskrafterna stod i förgrunden framför de andra vapenslagen i 
bakgrunden. Det fanns därför ingen anledning för flygstridskrafterna att utrustas särskilt för 
att understödja sjö- eller markstrid.50 
 
Mitchell var en amerikansk flygmaktsteoretiker verksam före andra världskriget. Han 
framhåller flygstridskrafternas behov av självständighet och dess överlägsenhet över 
framförallt de marina stridskrafterna. Flygstridskrafternas roll som understöd till 
markstridskrafterna tonas efterhand ned och förmågan till strategisk bombning anses som 
central. Mitchell har även skrivit militära doktriner och manualer. I dessa menar han att 
flygstridskrafterna normalt understödjer strid på marken men även har en förmåga att 
momentant dominera markarenan. Han är kritisk till marinens förmåga till eget luftförsvar 
och anser att flygstridskrafterna skall vara en självständig vapengren baserad främst på 
strategiskt bombflyg.51 Inspirerade av den samtida teoribildningen inom området utvecklades 
den amerikanska flygtaktiken i skymundan av tekniken. ”Airmen are often so concerned with 
the development of technology, with their aircraft, that they fail to think through carefully 
what they intend to do with those aircraft once they have obtained them.”52 Doktrinerna i 
mitten på 50-talet förespråkade flygföretag i formation och på hög höjd som i dagsljus skulle 
bomba fiendes industriella nätverk. Om centrala noder kunde slås ut så kunde det orsaka 
systemkollaps och att motståndaren paralyserades.53  
 
Warden menar att strategisk analys är centralt för att identifiera och koncentrera 
flygstridskrafterna mot motståndarens tyngdpunkter (center of gravity). Alla krigföringsnivåer 
har en eller flera tyngdpunkter. Det är den militära befälhavarens viktigaste uppgift att 
identifiera och påverka dessa tyngdpunkter.54 Precisionsattacker med bombflyg mot 
tyngdpunkterna leder snabbare och på ett mer resurseffektivt sätt till att uppnå militära 
målsättningar än om flygstridskrafterna används för att bekämpa taktiska eller operativa mål. 
Han anser att strategisk bombning av motståndarens tyngdpunkter ensamt kan leda till 
systemkollaps och att motståndarens krigföringsförmåga bryts. På det här sättet kan stora 
militära kampanjer vinnas utan att motståndarens markförband engageras.55 Tyngdpunkterna 
kan relateras till; motståndarens förmåga att framställa krigsmateriel, hans logistiksystem, 
basområden, strategisk viktig personal eller ledningssystem.56 Warden förklarar begreppet 
																																																								
50	Meilinger,	Air	University.	Air	Command	and	Staff	College.	School	of	Advanced	Airpower	Studies.	1997,	
The	paths	of	heaven:	The	evolution	of	airpower	theory,	sida	3-4.	
51	Meilinger,	The	Historiography	of	Airpower,	sid	474-475.	
52	Ibid.	sid	476.	
53	Ibid.	sid	477.	
54	Warden,	John,	The	air	campaign:	Planning	for	combat.	Rev.	ed.	San	Jose:	toExcel,	sid	7.	
55	Ibid.	sid	x.	
56	Ibid.	sid	34-46.	
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strategisk bombning som bombföretag genomförda utanför det aktuella operationsområdet 
mot motståndarens egna territorium. Han anser att den strategiska bombningen som 
genomfördes under andra världskriget mot tysk infrastruktur påverkade den tyska förmågan 
att fortsätta kriga och dessutom blev de tvungna att använda sina egna luftstridskrafter för 
luftförsvar. Det var en anledning till att landstigningen i Normandie genomfördes helt utan 
påverkan från fientligt flyg i luften. Warden menar att den strategiska och den operativa nivån 
smälte samman. ”The key point [..] is that the strategic and operational levels merged.”57 
 
Militära operationer genomförs för att uppnå politiska mål och Warden anser att de politiska 
målen kan vara att nå ett tillstånd där motståndaren villkorslöst ger upp. Målet kan också vara 
mer begränsat som att uppnå ett fördelaktigt tillstånd för att genomföra fredsförhandlingar.58 
De militära målsättningarna kan generellt beskrivas på tre sätt. För det första kan det militära 
målet vara att genom manöver förinta fiendens militära styrkor. För det andra kan målet vara 
att förstöra hela eller delar av motståndarens ekonomi och särskilt produktionsmedlen för att 
vidmakthålla krigföringsförmågan. För det tredje kan målet vara att bryta motståndarens 
moral och vilja till fortsatt krigföring. Det åstadkoms genom att påverka politiken eller 
folket.59 En direkt attack mot folket är behäftat med både moraliska och praktiska problem. 
Folket har visat sig vara motståndskraftiga mot direkta attacker och dessutom har de inget 
mandat att direkt påverka politiken. Warden menar att historien har visat att indirekta metoder 
är mer effektiva. Militär påverkan på sociala, ekonomiska och logistiska system kan leda till 
att folkets moral effektivt påverkas.60 Emellertid anser Warden att det mest effektiva sättet att 
nå ett avgörande är ett angrepp mot den politiska nivån.61 
 
Motståndarens organisation är, enligt Warden, central för militär planering. Alla 
organisationer oavsett om det är stater, irreguljära enheter eller elbolag har samma 
organisatoriska struktur. Detta möjliggöra att generella koncept kan utvecklas för att 
identifiera motståndarens svagheter. Han beskriver de generella organisatoriska nivåerna i en 
system modell bestående av fem ringar. I centrum av modellen finns ledarskapet. Sedan 
följer; kritiska system, infrastruktur, folket och de militära styrkorna. Modellen utvisar att 
nivåerna är ömsesidigt beroende med varandra och beskriver motståndaren som ett system av 
system.62 För att effektivt betvinga motståndaren skall all kraft riktas mot ledarskapet. Det 
militära medlet är skölden eller spjutet för systemet och inte dess viktigaste väsen. Att 
betvinga motståndaren militärt kan inte anses vara slutmålet. Warden anser i motsats till 
Clausewitz att förintelsen av de militära styrkorna inte är krigets essens utan det är att 
påtvinga motståndaren vår vilja. I bästa fall är det militära våldet medlet för att nå målet. 
Warden menar att metoden för att kunna paralysera motståndaren är genom vad han kallar för 
”parallell krigföring”. Det finns enligt Warden en enkel regel för hur effekten uppnås: gör det 
väldigt fort. Parallell krigföring genomförs genom samtidiga anfall mot så många delar som 
möjligt av fiendens system så att det inte kan reagera, försvara eller reparera sig själv.63 
Wardens fem ringar fungerar inifrån och utåt. De strategiska målen finns i mitten av modellen 
och de taktiska längre ut.64 Om rätt mål bekämpas blir kostnaden att fortsätta utkämpa 
konflikten i något skede större än nyttan och fienden tvingas att ge upp. I det fall fienden inte 
																																																								
57	Warden,	The	air	campaign:	Planning	for	combat.	sid	5. 
58	Ibid.	sid	109.	
59	Ibid.	sid	112-113.	
60	Warden,	The	air	campaign,	sid	114.	
61	Ibid.	sid	121.	
62	Warden,	Air	Theory	of	the	twenty-first	century,	sid	357.	
63	Ibid.	sid	365.	
64	Ibid.	sid	357,	351-375.	
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ger upp bekämpas identifierade strategiska och operativa tyngdpunkter intill systemet 
kollapsar. Konceptet kallas att för paralysera motståndaren.65 Wardens fem ringar är ett sätt 
att identifiera tyngdpunkter på olika nivåer för att skapa den strategiska effekten att paralysera 
motståndaren. ”it is imperative to decide what effect you want to produce on the enemy.”66 
Moderna precisionsvapen gör det möjligt att bekämpa i stort sätt alla sorters mål utan 
oönskade konsekvenser och skador. Särskilt de operativa och strategiska fasta målen. Analys 
och underrättelser om vilka mål som skall bekämpas är central för att nå effekt genom snabba 
och dolda insatser.67 
 
Warden anser att luftöverlägsenhet är en central förutsättning för framgång i krig. Det innebär 
att luftoperativ verksamhet kan genomföras utan begränsningar och påverkan från motstånda-
ren. Historien visar att utan luftöverlägsenhet är framgång på markarenan inte möjlig.68 För 
flygstridskrafterna är offensiven starkare än defensiven. Luftförsvar med flygstridskrafter är 
resurskrävande eftersom det krävs fler än ett flygplan för att bekämpa en motståndare i luften. 
Dessutom överlåts initiativet till den som är offensiv och koncentration av luftstridskrafterna 
försvåras. Warden menar att offensiven är den bästa defensiven. Strävan skall vara att uppnå 
luftöverlägsenhet och inledningsvis bekämpa motståndarens offensiva förmåga. Offensiven 
leder till initiativ och att kriget förs till motståndaren. Det är därför en mer positiv metod än 
den defensiva och det leder till att motståndaren sätts under press. Flygstridskrafterna används 
mest effektivt vid ett offensivt uppträdande.69 Defensiva och offensiva metoder kan dock 
kombineras under krigets olika faser.70 Warden menar att flygoperationer kan genomföras 
med olika syften. När flygstridskrafterna används för att förhindra förflyttningar av markför-
band, logistik eller påverka motståndarens ledningssystem kallas det för ”interdiction”.71 Det 
operativa konceptet kan användas för att understödja striden på marken eller för att självstän-
digt nå ett avgörande i konflikten.72  

2.3	Operationalisering	
I det nedanstående sammanfattas och operationaliseras teoretikernas slutsatser till teoretiska 
variabler. Variablerna utgörs av stridskraftens: Mål (1), Metod (2) och Effekt (3). 
Beskrivningen av variablerna utgör grund för att deducera sökfrågor som presenteras i direkt 
anslutning till beskrivningen. Variabler och sökfrågor sammanfattas slutligen som studiens 
analysmodell.   

2.3.1	Mål	
Militära operationer genomförs för att uppnå politiska mål. Warden menar att de politiska 
målen kan vara att nå ett tillstånd där motståndaren villkorslöst ger upp. Målet kan också vara 
mer begränsat som att uppnå ett fördelaktigt tillstånd för att genomföra fredsförhandlingar.73  
Att betvinga motståndaren militärt kan inte anses vara slutmålet. Warden anser, i motsats till 
Clausewitz, att förintelsen av de militära styrkorna inte är krigets essens utan det är att 
påtvinga motståndaren vår vilja. De militära målsättningarna kan generellt beskrivas på tre 
sätt där de två sistnämnda är de mest relevanta. För det första kan det militära målet vara att 

																																																								
65	Warden,	Air	Theory	of	the	twenty-first	century,	sid	363.	
66	Ibid.	sid	365.	
67	Ibid.	sid	369.	
68	Warden,	The	air	campaign,	sid	11.	
69	Ibid.	sid	21-23.	
70	Ibid.	sid	24.	
71	Ibid.	sid	72.	
72	Ibid.	sid	84.	
73	Ibid.	sid	109.	
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genom manöver förinta fiendens militära styrkor. För det andra kan målet vara att förstöra 
hela eller delar av motståndarens samhällsekonomi och särskilt produktionsmedlen för att 
vidmakthålla krigföringsförmågan. För det tredje kan målet vara att bryta motståndarens 
moral och vilja till fortsatt krigföring. Det åstadkoms genom att påverka politiken eller 
folket.74 Warden menar att luftöverlägsenhet är en central förutsättning för framgång i krig. 
Det innebär att luftoperativ verksamhet kan genomföras utan begränsningar och påverkan från 
motståndaren. Han menar att historien visar att utan luftöverlägsenhet är framgång i 
markarenan inte möjlig.75 I det fall fienden inte ger upp bekämpas identifierade strategiska 
och operativa tyngdpunkter intill systemet kollapsar. Tyngdpunkterna kan relateras till; 
motståndarens förmåga att framställa krigsmateriel, hans logistiksystem, basområden, 
strategisk viktig personal eller ledningssystem.76 Konceptet och mekanismen kallas att för 
paralysera motståndaren.77 
 

• Beskrivs målet vara att förstöra hela eller delar av motståndarens samhällsekonomi? 
• Beskrivs målet vara att påverka tyngdpunkter och därigenom motståndarens moral och 

vilja till fortsatt krigföring?  
• Beskrivs kontroll av domänen som central för framgång? 

2.3.2	Metoder	
Bombningar av centrala samhällsstrukturer skulle föregå mark- och sjöstrid och effekten av 
bombningarna skulle främst innebära en psykologisk framför en fysisk effekt. Douhet menade 
att det skulle leda till moralisk kollaps hos befolkningen. Douhet förespråkade att flygvapnet 
utvecklades för alla förekommande uppgifter. Det multifunktionella flygplanet skulle klara av 
både spaning, luftstrid och bombning mot mark och sjömål.78 Warden förklarar begreppet 
strategisk bombning som bombföretag genomförda utanför det aktuella operationsområdet 
mot motståndarens egna territorium.  Warden menar att den strategiska och den operativa 
nivån smälte samman.79 Precisionsattacker med bombflyg mot tyngdpunkterna leder snabbare 
och på ett mer resurseffektivt sätt till att uppnå militära målsättningar än om 
flygstridskrafterna används för att bekämpa taktiska eller operativa mål.  Flygattacker riktade 
direkt mot folket är förknippat med både moraliska och praktiska problem. Warden anser att 
det mest effektiva sättet att nå ett avgörande är ett angrepp mot den politiska nivån.80 Han 
menar att historien har visat att indirekta metoder är mer effektiva. När flygstridskrafterna 
används för att förstöra kommunikationer för att förhindra förflyttningar av markförband, 
logistik eller påverka motståndarens ledningssystem kallas det för ”interdiction”.81 Det 
operativa konceptet kan användas för att understödja striden på marken eller för att 
självständigt nå ett avgörande i konflikten.82 Warden menar att analys och underrättelser om 
vilka mål som skall bekämpas är central för att nå effekt genom snabba och dolda insatser.83 
 

• Beskrivs insatserna som strategiska och menade att direkt påverka motståndarens 
territorium? 

																																																								
74	Warden,	The	air	campaign,	sid	112-113.	
75	Ibid.	sid	11.	
76	Ibid.	sid	34-46.	
77	Warden,	Air	Theory	of	the	twenty-first	century,	sid	363.	
78	Meilinger,	The	paths	of	heaven:	The	evolution	of	airpower	theory,	sid	3.	
79	Warden,	The	air	campaign,	sid	5. 
80	Ibid.	sid	121.	
81	Ibid.	sid	72.	
82	Ibid.	sid	84.	
83	Warden,	Air	Theory	of	the	twenty-first	century,	sid	369.	
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• Beskrivs metoderna som direkta eller indirekta? 
• Beskrivs insatserna leda till psykologisk snarare än fysisk påverkan? 

 
Douhet ansåg att flygstridskrafterna stod i förgrunden framför de andra vapenslagen i 
bakgrunden. Det fanns ingen anledning för flygstridskrafterna att utrustas särskilt för att 
understödja sjö- eller markstrid. Mitchell framhåller flygstridskrafternas behov av 
självständighet och dess överlägsenhet över framförallt de marina stridskrafterna. 
Flygstridskrafternas roll som understöd till markstridskrafterna tonades ned och istället var 
förmågan till strategisk bombning central.  Mitchell har även skrivit militära doktriner och 
manualer. I dessa menar han att flygstridskrafterna normalt understödjer strid på marken men 
har även en förmåga att momentant dominera markarenan.  
 

• Verkar stridskraften främst som självständig och eller i en understödjande roll? 
 
Douhet menar att flygstridskrafternas förmåga till rörelse skulle återinföra överraskningens 
och manöverns betydelse samt medge att motståndarens vitala, befästa och skyddade 
industrier och centrum kan påverkas med bomber. Detta kan ske var som helst och när som 
helst. Det innebär en taktisk överraskningseffekt och att motståndarens centrala 
samhällsstrukturer förstörs. 84Överraskningseffekten leder till framgång och det är omöjligt att 
försvara sig mot flyganfall. Warden menar att för flygstridskrafterna är offensiven att föredra 
framför defensiven. Defensivt uppträdande är förenat med ett antal problem. Luftförsvar med 
flygstridskrafter är resurskrävande eftersom det krävs fler än ett flygplan för att bekämpa en 
motståndare i luften. Dessutom överlåts initiativet till den som är offensiv och koncentration 
av luftstridskrafterna försvåras. Offensiven är den bästa defensiven enligt Warden. Strävan 
skall vara att uppnå luftöverlägsenhet och inledningsvis bekämpa motståndarens offensiva 
förmåga. Offensiven leder till initiativ och att kriget förs till motståndaren. Offensiven är en 
mer positiv metod än defensiven och det leder till att motståndaren sätts under press. Warden 
anser att flygstridskrafterna används mest effektivt vid ett offensivt uppträdande.85 
Defensiven är överordnad när luftkriget begränsas till en geografisk front eller då 
stridskraftens roll är begränsad. Defensiva och offensiva metoder kan kombineras under 
krigets olika faser.86  
 

• Beskrivs offensiven framför defensiven?  
• Beskrivs stridskraftens förmåga till rörelse, överraskning eller vikten av initiativ?  

 
Warden beskriver de generella organisatoriska nivåerna i en system modell bestående av fem 
ringar. I centrum av modellen finns ledarskapet. Sedan följer; kritiska system, infrastruktur, 
folket och de militära styrkorna. Modellen utvisar att nivåerna är ömsesidigt beroende med 
varandra och beskriver motståndaren som ett system av system.87 För att betvinga 
motståndaren på det mest effektiva sättet skall all kraft riktas mot ledarskapet i mitten. Det 
militära medlet är skölden eller spjutet för systemet och inte dess viktigaste väsen 
Warden menar att metoden för att kunna paralysera motståndaren är genom vad han kallar för 
”parallell krigföring”. Det finns en enkel regel för hur effekten uppnås: gör det väldigt fort. 

																																																								
84	Meilinger,	The	Historiography	of	Airpower:	Theory	and	doctrine,	sid	471. 
85	Warden,	The	air	campaign,	sid	21-23.	
86	Ibid.	sid	24.	
87	Warden,	Air	Theory	of	the	twenty-first	century,	sid	357.	
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Parallell krigföring genomförs genom samtidigt anfall mot så många delar av fiendens system 
så att det inte kan reagera, försvara eller reparera sig själv.88   

2.3.3	Effekt	
Doktrinerna i mitten på 50-talet förespråkade flygföretag i formation och på hög höjd som i 
dagsljus skulle bomba fiendes industriella nätverk. Om centrala noder kunde slås ut så kunde 
det orsaka systemkollaps och att motståndaren paralyserades.89 Wardens fem ringar är ett sätt 
att identifiera tyngdpunkter på olika nivåer för att skapa den strategiska effekten att paralysera 
motståndaren. ”it is imperative to decide what effect you want to produce on the enemy.”90 
De strategiska målen finns i mitten av modellen och de taktiska längre ut.91 Strategisk 
bombning av motståndarens tyngdpunkter kan ensamt leda till systemkollaps och att 
motståndarens krigföringsförmåga bryts.  Militär påverkan på sociala, ekonomiska och 
logistiska system kan leda till att folkets moral effektivt påverkas.92 Ett effektivt försvar 
kunde endast åstadkommas genom en trovärdig offensiv förmåga till vedergällning från luften 
som Warden menade skulle verka avskräckande.  
 

• Beskrivs insatserna leda till systemkollaps genom påverkan på motståndarens vilja till 
fortsatt kamp? 

• Beskrivs insatserna vara riktad främst mot den politiska ledningen? 
• Beskrivs avskräckning eller vedergällning? 

2.3.4	Analysmodell	
Nedanstående analysmodell kommer att användas för textanalys av studiens empiri. Både 
explicita och implicita positiva svar av textanalysen kommer att utgöra grund för 
sammanställning av analysens utfall. 
 
Variabel Analysfrågor 
1. Mål 
 

1.1 Beskrivs målet vara att förstöra hela eller delar av motståndarens 
samhällsekonomi? 

1.2 Beskrivs målet vara att påverka motståndarens moral och vilja till fortsatt 
krigföring?  

1.3 Beskrivs kontroll av domänen som central för framgång? 
2. Metod 2.1 Beskrivs insatserna som strategiska och menade att direkt påverka 

motståndarens territorium och eller tyngdpunkter? 
2.2 Beskrivs metoderna som direkta eller indirekta? 
2.3 Beskrivs insatserna leda till psykologisk snarare än fysisk påverkan? 
2.4 Verkar stridskraften främst som självständig och eller i en understödjande 

roll? 
2.5 Beskrivs offensiven framför defensiven?  
2.6 Beskrivs stridskraftens förmåga till rörelse, överraskning eller vikten av 

initiativ?  
3. Effekt  3.1 Beskrivs insatserna leda till systemkollaps genom påverkan på 

motståndarens vilja till fortsatt kamp? 
3.2 Beskrivs insatserna vara riktad främst mot den politiska ledningen? 
3.3 Beskrivs avskräckning eller vedergällning? 

Tabell 1. Studiens analysmodell 

																																																								
88	Warden,	Air	Theory	of	the	twenty-first	century,	sid	365.	
89	Meilinger,	The	Historiography	of	Airpower:	Theory	and	doctrine,	sid	477.	
90	Warden,	Air	Theory	of	the	twenty-first	century,	sid	365.	
91	Ibid.	sid	357,	351-375.	
92	Warden,	The	air	campaign,	sid	114.	
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3.	Metod	
Det här kapitlet beskriver undersökningens forskningsstrategi, vetenskapliga metod, 
reliabilitet och validitet samt introducerar och kritiserar studiens material. 

3.1	Forskningsstrategi	
Genomförda studier tar sin utgångspunkt i vetenskapsfältet strategi och mer specifikt strategi i 
cybermiljön. Strategisk litteratur och militärstrategisk litteratur utgör studiens teoretiska såväl 
som empiriska material. Studiens frågeställning är av utredande karaktär och ansatsen är i 
huvudsak deduktiv. Med utgångspunkt i den operationaliserade teorin observeras materialet 
och studiens frågeställning besvaras. Teorin ställer frågor till materialet som ger svaren.93 
Tolkningsperspektivet kan bäst beskrivas som ”ett tolkande synsätt” med innebörden att 
studien liknas med: ”Vetenskap som eftersträvar en tolkande förståelse av social handling i 
syfte att komma fram till en kausal förklaring av handlingars förlopp och konsekvenser”94. 
Den sociala företeelse som skall studeras anses var föränderlig och anpassas efter aktuell 
kontext snarar än att den är förutbestämd och inte kan påverkas. Studien är därför mer av 
konstruktiv (konstruktionism) karaktär än objektiv (objektivism). Studiens kommer att 
genomföras enligt en kvalitativ forskningsstrategi med anledning av att; datainsamlingen 
lägger vikt vid ”ord framför kvantifiering” samt efterföljande analys av insamlad data. 
Studien utgår ifrån att den sociala verkligheten är under ständig förändring.95 

3.2	Kvalitativ	undersökning	
Forskningsstrategin kan vara kvantitativ eller kvalitativ. Den här studien söker inte att 
kvantifiera eller mäta något utan söker meningsbärande formuleringar och förklaringar 
syftande till förståelse. Studien lägger sin vikt vid ord och inte kvantifiering.96 I valet mellan 
kvalitativ och kvantitativ metod kommer studien att välja en kvalitativ metod. Studiens 
design, val av teori och material innebär att flygmaktsteori för reguljär krigföring i en modern 
strategisk kontext jämförs med modern cyberstrategi för att utveckla strategisk teori i 
cybermiljön, inom ramen för moderna krig med en allomfattande strategi. Strategisk teori i 
cyber kan hjälpa oss att förstå hur attacker i cybermiljön påverkar politiken.97 Först väljs, 
motiveras och beskrivs studiens teori vartefter den operationaliseras till variabler och 
sökfrågor. Därefter analyseras materialet för att finna förklaringarna på sökfrågorna. Svaret på 
analysfrågorna sammanställs och utgör svar på respektive variabel. Därefter sker en analys 
och en diskussion av respektive variabel. Resultaten från varje variabel utgör studiens 
delresultat och analysen avslutas med att variablernas resultat analyseras och diskuteras 
genom en syntes för att uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningarna. Efter en 
resultatdiskussion presenteras studiens resultat och en reflektion av undersökningens 
genomförande. 

3.3	Reliabilitet	och	validitet	
Det som skall undersökas är den vetenskapliga beskrivningen av cybervapnet. 
Analyselementen är ett urval av modern vetenskaplig cyberstrategisk litteratur. Litteraturen är 
vald för att de var för sig representerar forskningsfronten inom sitt område. Studien menar att 
vald litteratur kompletterar varandra och tillsammans väl representerar området som skall 
undersökas. Materialet är vetenskapliga teoretiska beskrivningar. Det som skall undersökas är 

																																																								
93	Bryman,	Alan,	Samhällsvetenskapliga	metoder,	UPPL	1:3,	sid	22.	
94	Bryman,	Samhällsvetenskapliga	metoder,	UPPL	2,	sid	32.	
95	Bryman:	Samhällsvetenskapliga	metoder,	UPPL	1:3,	sid	40-41.	
96	Ibid.	sid	35.	
97	Russel,	Cyber	Blockades,	sid	23.	
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därför stabilt och förändrar sig inte.98 Sökfrågorna multipliceras inte och det innebär att 
svårigheten med inre reliabiliteten mer handlar om konsekventa formuleringar av begrepp 
mer än problem orsakade av mätningens genomförande.99 
 
För att undersökningen skall vara valid måste mätinstrumentet mäta det som skall mätas. 
Analysfrågorna operationaliseras ur luftmaktsteori och de centrala slutsatserna från erkända 
teoretiker. Slutsatserna abstraheras därefter till strategiska begrepp som utgör studiens 
variabler. Det innebär en god begreppsvaliditet och att det som skall mätas också mäts. Den 
operationaliserade teorin och dess analysfrågor används för att analysera samtliga 
analyselement. Materialet svarar på analysfrågorna och uttrycks kvalitativt, med 
meningsbärande formuleringar, samt analyseras och diskuteras för att visa på skillnader och 
likheter. Validiteten säkerställs genom att strategiska och militärteoretiska begrepp beskrivs 
och används för att analysera den vetenskapliga bilden av cybervapnet. Det finns således en 
tydlig logik i studiens mätning av fenomenet. Studiens variabler identifieras genom att utgå 
från strategins interna element: mål, medel och metoder. I den meningen följs traditionella 
vetenskapliga indelningar och begrepp och det säkerställer att det som skall mätas också mäts. 
Studiens anses därmed ha tagit hänsyn till validitetsproblemet i sin design.100  

3.4	Introduktion	till	material	och	källkritik	
Litteratursökningar och studier av forskning inom RMA, cyber och rationell strategi utgör 
utgångspunkten för studien och valet av material. Studien menar att valda verk tillsammans 
representerar det aktuella forskningsläget inom strategi i cybermiljön. Var för sig bidrar de 
med olika perspektiv, fokus och tillsammans ger de en komplett bild av området. Studiens 
material introduceras och kritiseras i det nedanstående.  
 
Thomas Rid är professor vid Department of War Studies vid King´s College i London. 
I boken Cyber war will not take place genomför han filosofisk analys av cybermiljöns 
strategiska betydelse.  Han utgår från Clausewitz definition av krig och menar att cyberkrig 
inte har inträffat och inte heller kommer att inträffa. Förlaget är väl ansett och hans arbete är 
vetenskapligt granskat. I en recension av boken menar Patrick Kelly att boken bidrar med en 
omfattande och nutida analys av cyberkonflikter som bidrar till att dämpa dagens hysteri inom 
cyberområdet. Han menar att Rid kan ifrågasättas i några finare detaljer men att de bärande 
argumenten är värda att fundera över både för strateger och säkerhetsexperter.101 Studien har 
valt Rid för att han är den mest framträdande strategen inom cyberområdet. Han är väl 
publicerad och recenserad. Hans bok står för sig själv.  
 
Richard Clarke har tjänstgjort under tre amerikanska presidenter under 13 års tid som politiskt 
tjänsteman. Han har en Masters Degree i management och är författare till flera böcker. I 
boken Cyber War The Next Threat to National Security and What to do About it genomför 
Clark tillsammans med Robert Knake en empirisk argumentationsanalys med 
hypotesprövning. Ansatsen är att förklara cybermiljöns strategiska betydelse för nationell 
säkerhet med fokus på USA. Boken är väl mottagen och recenserad. Studien kommer att 
använda verket för att den i likhet med Rids verk, kategoriseras som strategisk litteratur inom 
aktuellt område. Den motsvarar Rids bok i omfattning och dessutom representerar den på ett 
bättre sätt det militärstrategiska perspektivet. 

																																																								
98	Bryman,	Samhällsvetenskapliga	metoder,	UPPL	2,	sid	86.	
99	Ibid.	sid	161.	
100	Ibid.	sid	163.	
101	Kelly,	Patric,	Book	review.	International	Affairs	90:1	2014.	
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Alison Russel har flera akademiska titlar bland annat doktor inom juridik och diplomati vid 
Fletcher School of Law and Diplomacy. I Cyber Blockades genomför Russel en jämförande 
fallstudie mellan cyberattackerna i Estland 2007 och i Georgien 2008. Hon menar att 
cyberattacker kan jämföras med andra historiska blockader inom handel och sjöfart och att 
cyberattacker är ett effektivt och accepterat politiskt våldsmedel. Boken är vetenskapligt 
granskad och recenserad.102 Studien använder verket för dess beskrivning av sammansatta 
cyberattacker ur ett strategiskt perspektiv. 
 
Stuart Starr är doktor inom elektronik och president vid Barcroft Research Institute (BRI).103 I 
sin studie: Towards an Evolving Theory of Cyberpower genomför han en metateoretisk analys 
i ett holistiskt perspektiv av cybermiljön för att generera strategisk teori. Studien är framtagen 
som ett resultat av ett forskningsprojekt och resultatet är publicerad i flera vetenskapliga 
artiklar och antologier. Den genomförda metateoretiska studien antar ett holistiskt perspektiv i 
tre nivåer för att avgränsa och beskriva cybermiljön. Materialet kompletterar studien med ett 
metateoretiskt perspektiv på cybermiljön. 
 
Studiens material tillhör kategorin vetenskaplig litteratur. Samtliga verk är publicerade i 
bokform och är utgivna i närtid. De källkritiska principerna enligt Thorsten Thurén är; äkthet, 
tidssamband, oberoende, tendensfrihet.104 Den tidiga forskningen inom cyberområdet präglas 
av brist på empiri. Forskningen omfattar inte sällan samma historiska fall. Det är tidskrävande 
och kan vara svårt att i efterhand återskapa den exakta händelseutvecklingen med anledning 
av cybermiljöns geografiska utsträckning, tekniska komplexitet och den sekretess som omger 
verksamheten. Det finns därför anledning att kritiskt beakta äktheten i utsagor och berättelser 
av verkligheten. Logiskt kausala slutsatser bör vidimeras av annan forskning. Studien beaktar 
de källkritiska utmaningarna genom att välja vetenskapligt granskad litteratur som både teori 
och empiri.  

3.5	Metodkritik	
Kvalitativ forskning kritiseras för att den är för subjektiv, att resultatet beror på just den 
kontexten var i studien är genomförd, att studien är svår att replikera samt för att det råder 
brister i transparensen.105 Studiens design och material talar för att generalisering är möjlig. 
Kritiken vad avser replikering och transparens undviks genom förklarande och motiverande 
avsnitt i respektive kapitel samt god metakommunikation med läsaren.    

																																																								
102	Freedman,	Lawrence,	review	in	Forign	Affairs	94.5,	Sep/oct	2015,	sid	183-185. 
103	https://ccdcoe.org/cyberwarfare/198.html.	Nedladdad	2016-01-19.	
104	Thurén,	Torsten.	1997.	Källkritik,	sid	13.	
105	Bryman,	Samhällsvetenskapliga	metoder,	UPPL	1:3,	sid	269-270.	
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4.	Analys	och	Diskussion	
Empirin har tidigare presenterats och motiverats och i det nedanstående redovisas utfallet av 
textanalysen. Formuleringar relevanta som explicita eller implicita svar på sökfrågorna 
beskrivs.  

4.1	Mål	

4.1.1	Påverkan på samhällsekonomin	
Rid menar cyberattacker är ett effektivt sätt att påverka förtroendet mellan individer och det 
kollektiva förtroendet för de statliga och samhällsviktiga institutionerna. Banker, långivare, 
flygbolag, polisen, militären eller regeringen är exempel på samhällsviktiga institutioner. 
Cybervåld påverkar kollektivt socialt förtroende för; institutioner, system och 
organisationer.106 Trenden är att sabotaget ökar och sabotörerna blir fler. Rid anser att målet 
med sabotage är ”first and foremost, attempts to impair a technical or commercial system and 
to achieve a particular effect by means of damaging that system.” 107  
Även mer abstrakta områden som de finansiella systemen eller rättssystemen kan angripas för 
att påverka förtroendet för statens förmåga att skydda sina medborgare.108 Under 
Georgienkriget förhindrades ekonomiska digitala transfereringar och tjänster under en 
tiodagarsperiod.109 Clark och Knake argumenterar för att det är allmänheten och de civila 
företagen som äger de samhällsviktiga systemen som kommer att lida mest under ett 
cyberkrig.110 Cyberattacker är ett av USAs största säkerhetsproblem: ”En samordnad 
cyberattack mot ett nätverk med ekonomisk betydelse skulle få katastrofala följder.” 
Motståndare som tidigare behövt bomber och kulor behöver idag endast en dator.111 Russel 
anser att cyberblockader genomförs för att förneka eller förhindra access till cybermiljön och 
att detta kan åstadkommas genom att förstöra fysisk infrastruktur eller genom attacker i syfte 
att förneka access. Blockader kan ses som en typ av ekonomisk krigföring. ”blockades are a 
type of economic warfare.”112 Cyberattacker genomförda i syfte att blockera riktar sig främst 
landets befolkning, den politiska makten, det privata näringslivet och landets ekonomi.113 
”The goals of the attack appeared to be to lock access to websites of the Estonian government, 
media outlets, and private companies and paralyze their work.”114 Cyberattackerna i Estland 
2009 hade en signifikant påverkan på politiska och ekonomiska sociala system då landet i hög 
grad var och är beroende av cyberinfrastruktur och tjänster i cybermiljön.115 Den ekonomiska 
förlusten under attackerna uppskattas överstiga en miljon dollar116. Starr menar att 
cybermiljön är central för att möjliggöra och förstärka andra militära, sociala och ekonomiska 
domäner och maktmedel. Den globala internetinfrastrukturen medger globala sociala nätverk 
och ökar den ekonomiska och industriella produktiviteten. Många industriella system är idag 

																																																								
106	Rid,	Cyber	war	will	not	take	place,	sid	12.	
107	Ibid.	sid	57.	
108	Ibid.	sid	21.	
109	Ibid.	sid	8.	
110	Clarke,	Richard	och	Knake,	Robert,	Cyber	war:	The	next	threat	to	national	security	and	what	to	do	about	
it,	sid	xiii.	
111	Ibid.	sid	109-110.	
112	Russel,	Cyber	Blockades,	sid	20.	
113	Ibid.	sid	144.	
114	Ibid.	sid	76.	
115	Ibid.	sid	78.	
116	Ibid.	sid	81.	
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beroende av cyberinfrastrukturen. Överbelastningsattacker mot tekniska och ekonomiska 
system är relativt lätta att genomföra utan att angriparen kan identifieras.117 
 
Målet med cyberattacker är att störa eller förstöra hela eller delar av motståndarens 
samhällsekonomi. Cyberattacker påverkar förtroende och relationer för statens 
samhällskritiska tekniska-, ekonomiska-, sociala system och institutioner. Det är befolkningen 
och cyberinfrastrukturens civila aktörer som är mest utsatta i händelse av ett cyberkrig. 
Cyberblockader genomförs för att förneka eller förhindra access till cybermiljön. Det kan 
åstadkommas genom att förstöra fysisk infrastruktur eller genom attacker i syfte att förneka 
access. Cyberattacker genomförda i syfte att blockera riktar sig främst landets befolkning, den 
politiska makten, det privata näringslivet, landets ekonomi och kan vara paralyserande. 
Cybermiljön möjliggör och förstärker övriga domäner och maktmedel.  

4.1.2	Moral och vilja	
Rid menar att cybervåld inte är våldsamt till sin natur och inte kan skapa förtroende men 
förstöra detsamma.118 Även de cyberattacker som har potential att vara våldsamma är det 
endast indirekt. Våld i cybermiljön är mindre direkt än konventionell politisk 
våldsanvändning på minst fyra sätt. Cybervåld är; mindre fysiskt, mindre emotionellt, mindre 
symboliskt och som ett resultat, mindre våldsamt. Cybervåld kan trots det uppnå samma syfte 
som konventionellt politisk våldsanvändning det vill säga påverka förtroende och tillit. Både 
våldsamma och icke våldsamma cyberattacker är användbara för att påverka befolkningens 
förtroende för regering, näringsliv, institutioner och sociala system. Cyberattacker är mer 
precisa än traditionella militära våldsmedel och utmanar inte statens våldsmonopol på samma 
sätt. Cyberattackerna kan designas för att angripa en speciell institution eller ett specifikt 
företag.119 Cyberattacker påverkar motståndarens tyngdpunkter med precision och på ett icke 
våldsamt sätt. Rid anser att cybervapnet är särskilt lämpligt vid; storskaliga och 
urskillningslösa terroristattacker, och som en komponent i reguljärt krig för påverka 
förtroende och leda till moralisk kollaps.120 Han menar att isolerade cyberattacker inte 
motsvarar krigshandlingar. Clarke och Knake tycker att cybermiljön finns överallt där det 
finns en dator, en processor eller en anslutande kabel. ”And now it´s a war zone, where many 
of the decisive battles in the twenty-first century will play out.”121 Cybermiljön består av 
världens alla datorer, alla nät och allt som de ansluter och kontrollerar. Det är inte bara 
internet utan även massor med fristående nätverk som inte avses vara i anslutna till internet. 
Cyberkrigare kan göra intrång i cybermiljön och förstöra eller kontrollera teknik. De kan 
vidare stjäla eller förstöra information efter penetration av ett nätverk.122 De historiska fallen 
av cyberattacker utförda av stater har varit begränsade övnings och försöksverksamheter. Idag 
har flera stater förmåga att ödelägga ett modernt samhälle. Cybermiljön sträcker sig över hela 
världen och omfattar flera globala system som kan påverkas. Attacker i cybermiljön får 
konsekvenser för samhällsviktiga system som är svåra att överblicka. Författarna menar att 
cyberattacker kan användas dels som understöd till konventionella stridskrafter dels för att 
demoralisera motståndaren inom ramen för psykologisk krigföring.123 Russel menar att 
hennes studie visar att cyberblockader är ett legitimt politiskt våldsmedel124 som kan påverka 
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alla aspekter av cybermiljön som: el-system, kraftverk, telefon och mobilnät. Cyberattacker 
riktar sig främst mot landets befolkning, den politiska makten, det privata näringslivet och 
landets ekonomi och syftar till att påverka politiken.125 Starr anser att målet med 
påverkansoperationer i cyber är att påverka folkets förtroende.126 
 
Målet med cyberattacker är att påverka tyngdpunkter, förtroende, vilja och moral genom att 
störa, hindra eller förstöra samhällskritiska sociala och tekniska system. Cybervåld är inte 
våldsamt till sin natur och det inte kan skapa förtroende, men förstöra detsamma. 
Cyberattacker riktar sig främst mot landets befolkning, den politiska makten, det privata 
näringslivet och landets ekonomi och syftar till att påverka politiken. Cyberattacker påverkar 
motståndarens tyngdpunkter med precision och på ett icke våldsamt sätt. Cybervapnet är 
särskilt lämpligt vid; storskaliga och urskillningslösa terroristattacker, och som en komponent 
i reguljärt krig för påverka förtroende och leda till moralisk kollaps.  

4.1.3	Kontroll av domänen	
Clark och Knake menar att det amerikanska militära tänkandet innebär att cybermiljön är en 
självständig domän, där strider utkämpas, som måste domineras. Pentagons tankar redovisas i 
en offentlig militärdoktrin som nyligen har getts ut. Doktrinen beskriver att den militära 
uppfattningen är att cyberkriget är verkligt samt att cybermiljöns infrastruktur helt central för 
att övriga militära förband och enheter skall kunna verka. Målet är ”to ensure the US military 
[has] strategic superiority in cyberspace.” 127 Russel anser att dominans i cybermiljön kan 
förstärka den operativa effekten i de andra domänerna. Förlusten av dominans kan förminska 
eller omintetgöra verksamhet i andra domäner.128 För att kunna vidmakthålla en blockad anser 
hon att den som anfaller måste ha överlägsna styrkor och resurser.129 Starr förespråkar en 
stående kader av professionella cyberkrigare för att kunna bibehålla handlingsfrihet i 
cybermiljön med anledning av de omedelbara effekterna av en cyberattack.130 Förlusten av 
teknisk överlägsenhet riskerar att påverka graden av handlingsfrihet i cybermiljön. Det 
påverkar de operativa förutsättningarna då militära medlet i hög grad är beroende av 
cybermiljön för att sin verksamhet.131 
 
Målet är enligt det militära tänkandet att uppnå handlingsfrihet i cybermiljön genom 
dominans som görs möjlig genom teknisk överlägsenhet. Cyberinfrastrukturen är central för 
att övriga militära förband och enheter skall kunna verka. Cybermiljön är enligt det militära 
tänkandet en självständig domän, där strider utkämpas, som måste domineras. Dominans i 
cybermiljön kan förstärka den operativa effekten i de andra domänerna. Målsättningen anses 
som jämförbar med flygmaktsteori. 

4.2	Metod	

4.2.1	Attacker mot motståndarens territorium och tyngdpunkter	
Rid anser att alla tidigare och nutida cyberattacker är en sofistikerad variant av tre företeelser 
som är lika gamla som konflikter mellan människor. Attacker i cyber sker i form av: 
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cybersabotage, cyberspionage eller som cybersubversion.132 Han definierar sabotage som: 
”Sabotage is the deliberant attempt to weaken or disable a economic or military system.” 
Cyberattacker med syfte att sabotera kan genomföras mot; datorer och nätverk och påverka 
alla administrativa funktioner och processer. Spionage definieras som: ”an attempt to 
penetrate adversarial computer network or system for the purpose of extracting sensitive or 
protected information.” Rid definierar subversion som: ”the deliberate attempt to undermine 
the trustworthiness, the integrity, and the constitution of an established authority or order.”133 
Cyberattacker riktas företrädelsevis mot motståndarens territorium och dess vitala 
infrastruktur, ekonomiska, sociala, politiska och tekniska system. Attackernas våldsnivå 
varierar från attacker utan våld alls som överbelastningsattacker till potentiellt våldsamma 
attacker med skadlig kod. Kod kan inplanterats under fredstid för att störa eller förstöra 
industriella digitala styrsystem, så kallade logiska bomber.134 Clarke och Knake menar att 
cybervapnets medel är kod och att cyberkrigare kan förstöra eller skada information, teknik 
och saker. Dessutom kan information förvanskas och stjälas.135 Författarna beskriver 
cyberattacker i termerna av; cyberkrig, inklusive cyber kriminalitet och cyberspionage.136 De 
argumenterar för att cyberkrig är verkligt, att det händer med ljusets hastighet och att det har 
börjat. Vid cyberattacker blir konflikten snabbt global allt eftersom hackade och exploaterade 
nätverk och servrar aktiveras. ”Cyberwar skips the battlefield.” Alla samhällsviktiga system 
som är anslutna till den globala cyberinfrastrukturen kan tas över och slås ut, utan att 
ländernas traditionella försvar konfronteras.137 Russel menar att cyberattacker är både 
omedelbara och oförutsägbara men att framgångsrika attacker kräver omfattande 
förberedelser för att vara effektiva. ”A true cyberwar would require significant preparation, 
research, and development time.” Hon beskriver att cybervapnets roll i krig förmodligen är att 
understödja och förstärka de övriga militära medlen.138 Cyberattacker genomförs för att stjäla, 
förneka eller förstöra.139 Cyberblockader är ett politiskt medel för att det är ett effektivt och 
kostnadseffektivt sätt att kontrollera motståndarens access till samhällsviktig 
cyberinfrastruktur.140 Starr menar att cyberattacker är snabba och globala141 och att de mest 
signifikanta attackerna är DDoS-attacker, stöld och förvanskning av information.142 
 
Cyberattacker är strategiska, riktar sig mot samhällsviktig infrastruktur, påverkar 
motståndarens territorium och kan ske dolt. Cyberattacker genomförs för att; sabotera, 
spionera eller för att verka subversivt. Cyberattacker är verkliga, pågår och händer med 
ljusets hastighet. Cyberattacker blir snabbt globala allt eftersom hackade och exploaterade 
nätverk och servrar aktiveras. Alla samhällsviktiga system som är anslutna till den globala 
cyberinfrastrukturen kan tas över och slås ut, utan att ländernas traditionella försvar 
konfronteras, men det kräver omfattande förberedelser och planering. Cyberblockader är ett 
politiskt medel för att det är ett effektivt och kostnadseffektivt sätt att kontrollera 
motståndarens access till samhällsviktig cyberinfrastruktur.  
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4.2.2	Direkta vs indirekta metoder 	
Rid anser att även de mest våldsamma cyberattackerna endast är indirekt våldsamma.143   
Cybervapnets våldsmedel är, i dess minsta beståndsdel kod. Kod skiljer sig från andra 
våldsmedel genom sin indirekta karaktär och genom att kod i sig själv inte är skadligt för 
människor. Koden måste överta (weaponize) en värd eller ett system för att kunna använda 
detta som våldsmedel.144 Cyberattacker genomförs för att; sabotera, spionera (espionage) 
eller i subversivt syfte.145 Cybersabotage ersätter traditionellt militärt våld utan att skada 
människor: ”if violence is used, things are the prime targets, not humans, even if the ultimate 
objective may be to change the cost-benefit calculus of decision-makers.” Sabotage är en 
indirekt form av attack.146 Cyberspionage genomförs idag av en mångfald av aktörer för att 
samla information och möjliggöra mer konkreta politiska handlingsmöjligheter. 
Cyberspionage är en indirekt form av attack.147 Det övergripande målet för subversion är att 
störta den rådande ordningen. Subversion är därför främst riktad mot människor och inte 
maskiner eller saker.148 Rid anser att cybersubversion är en indirekt och politisk attack.149 Han 
beskriver en framtida hypotetisk cyberattack som parasiterande cyberattack. När en 
avancerad och automatiserad vapenplattform till exempel en obemannad flygfarkost kan 
penetreras och tas över har koden ”weaponizerat” ett vapen.150 Clarke och Knake anser att 
digital kod endast verkar indirekt och behöver överta en fysisk värd (Weaponize) för att 
orsaka fysisk skada. Målen kan utgöras av nätverk, finansiella system, logistiska system, 
transportsystem eller kommunikationssystem. Alla moderna vapensystem innehåller kod och 
mjukvara. All teknisk utrustning som är ansluten till cyberinfrastrukturen är möjligt att 
penetrera, överbelasta eller förstöra. Utrustningens funktionalitet kan manipuleras så att 
tjänsten som skall levereras påverkas eller så att funktionaliteten störs och apparaten förslits 
eller börjar brinna. 151 Russel menar att cyberattacker genomförs som fysiska attacker för att 
påverka teknik eller saker, som elektroniska attacker eller som digitala eller virtuella 
attacker.152 Cyberattackerna inom ramen för Georgienkriget understödde den militära 
operationen för att underminera regeringen, destabilisera staten och dess institutioner.153 
Cyberblockader är samordnade cyberattacker som är mycket effektiva men trubbiga 
instrument i krig. I vissa situationer kan mer specialiserade och precisa cyberattacker för att 
spionera eller genom sabotage slå ut ett specifikt system medan övriga system lämnas 
opåverkade.154 
 
Cyberattacker är indirekta både till sin natur och verkan. Även de mest våldsamma 
cyberattackerna är endast indirekt våldsamma. Cybervapnet måste överta (weaponize) en värd 
ett system eller vapen för att kunna använda detta som våldsmedel. Cybersabotage, spionage 
och subversion är indirekta offensiva cyberattacker. Blockader är trubbiga men effektiva 
instrument i krig. Beslutsfattare kan välja mer precisa och sofistikerade attacker för att 
spionera eller genom sabotage slå ut ett specifikt system.  
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4.2.3	Psykologisk eller fysisk påverkan	
Rid menar att endast cybersabotage har potential att orsaka indirekt fysisk skada mot saker 
och eller människor. Cyberspionage och cybersubversion är främst icke våldsamma 
cyberattacker som möjliggör eller frammanar politiskt våld av annat slag. Alla former att 
cyberattacker har en teknisk och en social aspekt och den gemensamma karaktären att dess 
påverkan främst är psykologisk. Författaren anser att alla cyberattacker, även fast de 
företrädelsevis är icke våldsam till sin natur, kan uppnå mål som tidigare krävde traditionellt 
militärt våld. Oberoende av aktör så kan cyberattacker underminera förtroendet för 
nationalstatens institutioner och system. Paradoxalt nog så åstadkoms det på ett mer direkt 
sätt än traditionellt politiskt våld genom en icke våldsam genväg.155 Clarke och Knake menar 
att USA använde cyberattacker under Irakkrigen som ett medel för att påverka motståndarens 
moral med psykologisk krigföring. Under det andra Irak kriget användes propaganda för att 
demoralisera motståndaren, informationskampanjer med e-post och genom internet och 
pamfletter distribuerades och flera tusen irakier hade dessa med sig när de gav upp.156 Russel 
anser att informationskrigföringen under Georgienkonflikten anses likställd med de fysiska 
förehavandena på marken och att cyberblockader kan betraktas som en krigshandling.157 
Cyberblockader orsakar stress både för samhället och för regeringen genom psykologisk 
påverkan orsakad av den oordning och rädsla som attackerna frammanar. Starr menar att 
cyberattacker påverkar den fysiska, informativa, kognitiva och sociala domänen.158 
 
Cyberattacker leder främst till psykologiskt verkan. Oberoende av aktör så kan cyberattacker 
underminera förtroendet för nationalstatens institutioner och system. Alla former att 
cyberattacker har en teknisk och en social aspekt och dess påverkan är främst psykologisk. 
Paradoxalt nog uppfyller cyberattacker politiska mål på ett mer direkt sätt än traditionellt 
politiskt våld genom en icke våldsam genväg. Cyberblockader orsakar stress både för 
samhället och för regeringen genom psykologisk påverkan orsakad av den oordning och 
rädsla som attackerna frammanar.  

4.2.4	Självständig eller gemensam	
Rid menar att cyberattacker kan genomföras både självständigt och inom ramen för 
gemensamma militära operationer.159 Självständiga cyberattacker är mycket osannolika och 
cybervapnet bör betraktas som ett medel bland andra.160 Under Stuxnet-attacken så var det 
politiska målet begränsat och cyberattacken ägde rum i en kontext där diplomatiska, 
ekonomiska och militära medel i form av specialoperationer ägde rum. Cyberattacker 
möjliggör inhämtande av mycket värdefulla underrättelser men den politiskt avskräckande 
nyttan kan ifrågasättas. Han anser att cybervapnets roll för att nå politiska mål är begränsad 
och kommer att fortsätta att vara det.161 Clarke och Knake menar att cybervapnet kan både 
verka självständigt och tillsammans med andra medel.162 Författarna beskriver cybervapnets 
understödjande roll och exemplifierar med de israeliska flygattackerna mot Iran. Under 
attacken manipulerades flygradarn för att skydda och möjliggöra Israeliskt flygstridskrafter 
att bomba strategisk infrastruktur på marken. Under överbelastningsattackerna mot Estland 
2007 visar cybervapnet upp en självständig förmåga att ensamt påverka främst sociala och 
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ekonomiska system genom överbelastningsattacker (DoS/DDoS). Cyberattackerna mot 
Estland kallas även WW1 (Web War One).163 Russel anser att cybervapnet fungerar både 
självständigt och som en multiplikator till samtliga övriga domäner.164 Hon menar att 
cyberblockader genomförs tillsammans med och i hög grad beroende av statsinfluerade 
proxys och dess stöd för att vara framgångsrika.165 Cyberblockader kan vara totala eller 
begränsade till sin omfattning. ”Cyber blockades and cyber exclusion zones are two different 
types of operations.” Båda typerna är verksamma politiska våldsmedel.166 Starr skriver att 
cybermiljön är identifierad som en självständig domän inom NATO (P/DIME) och att 
effekten av cyberattacker härrörs sig till det politiska, militära, ekonomiska, sociala, 
informativa och infrastrukturella områdena (P/MESII).167 
 
Cybervapnet kan verka självständigt och tillsammans med andra medel. Självständiga 
cyberattacker genomförs för att spionera, sabotera och för att verka subversivt. Begränsade 
och totala cyberblockader genomförs självständigt och tillsammans med andra medel för att 
nå politiska mål. Cyberattacker riktar sig mot alla samhällets alla politiska områden och 
maktmedel och cyberattacker verkar både mot teknik, saker och människor.  

4.2.5	Offensiv vs defensiv 	
Rid menar att de flesta konventionella vapen kan användas både offensivt och defensivt. ”But 
the information age, the argument goes, has ”offence-dominant” attributes.” Han refererar till 
en rapport från Pentagon 2011 som beskriver att i cyberdomänen är offensiven överlägsen 
defensiven.168 Skolan som förespråkar offensiven anser att den: ”increases the attackers´ 
opportunities and the amount of damage to be done while decreasing the risks”.169 Rid anser 
att i cybermiljön är det svårt att fastställa vem som är angriparen och detta skulle tala till 
fördel för offensiven. Den offensiva skolan anser att den svage gynnas i cybermiljön. Rid 
argumenterar att även den starke kan gynnas eftersom effektiva cyberattacker kräver 
kompetens och resurser som bara stor och stark stat kan uppbringa. Ett skäl som talar för 
defensiven är att den offensiva attacken har en snabbare halveringstid än defensiven. En 
cyberattack som upptäcks kommer att innebära att motåtgärder vidtas och effekten av 
offensiven upphör. Dolda attacker är i detta perspektiv att föredra men kod som är maximerad 
för att uppnå skada är svårare att dölja. En attack designad för att skada människor skulle per 
definition upptäckas. Systemsäkerheten framförallt i de samhällsviktiga och industriella 
systemen blir allt bättre. Detta talar till fördel för försvararen.170 Rid drar slutsatsen: ”Once 
the arguments are added up, it appears that cyberspace does not favour the offense, but 
actually has advantages for the defence in stock.”171 Clark och Knake menar att den 
amerikanska militära doktrinen i cyber understryker ett offensivt och snabbt uppträdande 
eftersom offensiva cyberattacker assimileras av cyberförsvaret och riskerar bli verkningslösa 
om de används igen. Vikten av cybermiljön avslöjas genom formuleringen: ”DOD will 
conduct kinetic missions to preserve freedom of action and strategic advantage in 
cyberspace.”172 Den som attackerar måste överväga tillfället noga. När anfallet väl är 
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genomfört har angriparen röjt de sårbarheter (exploits) som utnyttjas för att möjliggöra 
intrånget. I det fallet som angriparen bestämmer sig för att vänta kan förutsättningarna 
förändras genom preventiva åtgärder från motståndaren som gör att funnen sårbarhet inte 
längre fungerar. Försvararen kan försvåra angrepp genom motangrepp mot svagheter i 
cyberinfrastrukturen som anfallaren är beroende av. Förhållandet mellan defensiv och 
offensiv förmåga måste ses relativt motståndaren. Författarna anser att det första och främsta 
målet för att öka USA:s nationella säkerhet är att förbättra cyberförsvaret.173 Russel menar att 
ett försvar mot cyberblockader är att respondera och förhindra extern manipulation genom att 
stänga av eller omöjliggöra tjänsteleverans av de sociala systemen som är angripna. 
Cyberattacken mot Estland 2007 riktades mot samhällsviktiga system och hotade landets 
säkerhet. Cyberattacker kan genomföras dolt, med anonymitet och därför kan stater inte 
tillämpa avskräckning mot cyberblockader. Cyberinfrastrukturen ägs av flera olika aktörer 
men stater är skyldiga att skydda den samhällskritiska infrastrukturen.174 
 
Defensiv och offensiv är ömsesidigt beroende av varandra och syftar till att bibehålla 
respektive förvägra handlingsfrihet i cybermiljön. Handlingsfrihet i cybermiljön skall ses 
relativt motståndaren och utgå från det egna beroendet av cyberinfrastruktur. Cybermiljön är 
global och ingen stat har våldsmonopol i cybermiljön. Strategisk handlingsfrihet i 
cybermiljön, relativt motståndaren, möjliggörs genom defensiv och offensiv förmåga. 
Offensiven assimileras av defensiven och de är ömsesidigt beroende av varandra. Nationell 
säkerhetsstrategi tar utgångspunkt i cyberdefensiv. Politisk samordning av alla tillgängliga 
defensiva medel är nödvändig för att skydda egen samhällskritisk infrastruktur. Endast 
cyberoffensiven kan påverka motståndarens vilja, moral och motståndarens handlingsfrihet. 
Cyberoffensiv är därför en central militärstrategisk utgångspunkt. En konkurrenskraftig 
offensiv förmåga utvecklar den egna defensiva förmågan. Cybermiljön omfattar samtliga 
politiska maktmedel och cybervapnets funktioner bör fungera sömlöst genom strategisk 
samordning. 

4.2.6	Rörelse, överraskning och initiativ	
Rid menar att vedergällning i cybermiljön är en abstrakt företeelse. ”Punishing an offender, or 
threatening to do so, requires identifying that offender.” Han anser att det finns tre 
dimensioner av problemet. För det första är det svårt att tekniskt fastställa vart attacken kom 
ifrån. För det andra är det nästan omöjligt att från ett socialt perspektiv bevisa vem som 
utförde attacken och för det tredje, ur ett politiskt perspektiv, så har ingen nationalstat 
våldsmonopol i cybermiljön. En väl planerad och genomförd attack genomförs därför dolt och 
utesluter vedergällning från motståndaren. ”Attributing political cyber attacks, if executed 
professionally […] is very hard if not impossible.”175 Rid menar att det leder till den logiska 
slutsatsen: ”the attribution problem is a function of an attack´s severity.”176 Fristående 
cyberattacker kan genomföras från långt avstånd, särskilt om den genomförs dolt och på ett 
sätt där upptäckten av vem som är förövaren försvåras. Sådana attacker innebär en liten risk 
för egen personal och kan därför genomföras med liten politisk risktagning.177 Digital kod 
som verkansmedel färdas med ljusets hastighet i cybermiljön. De mest framgångsrika 
cyberattackerna är de som har varit dolda. Clark och Knake beskriver att den amerikanska 
militära cyberstrategin påtalar den geografiska utmaningen i cybermiljön. Det finns inga 
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gränser och det innebär att attackerna kan genomföras från var som helst, när som helst.178 
Den amerikanska militära uppfattningen är enligt författarna att överläget är nödvändigt både 
för egen och för att förneka motståndaren handlingsfrihet. För att uppnå överlägsenhet måste 
de uppträda offensivt och attackera, det är nödvändigt för att vidmakthålla initiativ i 
cybermiljön.179 Författarna menar att ”Cyber war happens at the speed of light.” När paketens 
fotoner förflyttar sig genom fiberkablarna så är tiden mellan attacken början tills den når 
målet knappt mätbar. Det innebär en särskild utmaning för beslutsfattare.180Russel anser att 
cybermiljön är unik eftersom den förändrar betydelsen av tid, geografisk utbredning och 
avstånd för alla aktörer. Cyberattacker likväl som informationsöverföring är omedelbar och 
sker med ljusets hastighet. Attackerna inträffar utan att människor hinner reagera eller 
respondera. ”These attacks occur much faster than humans can react or respond to them.”181 
Politiker måste utveckla verkningsfulla strategier mot attacker i cybermiljön. Anonymiteten 
omöjliggör vedergällning. “If anonymity can truly be maintained in cyberspace, what are the 
implications for power and conflict.”182 Starr menar att de strategiska grundelementen i 
cybermiljön är teknisk utveckling, snabba insatser med stor handlingsfrihet, kontroll av 
kärnkompetens och mobilisering. Den tekniska utvecklingen inom cybermiljön leder till att 
nya sårbarheter identifieras och att nya möjligheter för att snabbt utnyttja dessa, var som helst, 
blir uppenbara. Cyberattackernas natur kräver att en kader av professionella cyberkrigare 
ständigt är tillgängliga. Teknikutvecklingen leder även till att beslutsstödsystem kan utvecklas 
för att förkorta tiden och automatisera beslut (OODA-loop).183   
 
Cyberattacker sker snabbt, är oberoende av tid och geografi, genomförs med låg politisk risk, 
är strategiskt överraskande och innebär ett dilemma för beslutsfattare. Det finns inga gränser 
i cybermiljön och attackerna kan genomföras från var som helst, när som helst. En väl 
planerad och genomförd cyberattack genomförs dolt, från avstånd och omöjliggör 
vedergällning från motståndaren. Sådana attacker innebär en liten risk för egen personal och 
kan genomföras med liten politisk risktagning. Överlägsenhet i cybermiljön kräver offensiva 
attacker för att vidmakthålla initiativ i cybermiljön. Cyberattacker likväl som 
informationsoperationer är omedelbara och sker med ljusets hastighet. Attackerna inträffar 
utan att människor hinner reagera eller respondera.  

4.3	Effekt	

4.3.1	Systemsyn och psykologisk verkan	
Rid anser att cyberattacker är särskilt lämpligt vid; storskaliga och urskillningslösa 
terroristattacker och som en komponent i reguljärt krig för påverka förtroende och leda till 
moralisk kollaps.184 Cyberattacker motsvarar inte krigshandlingar och våld i cybermiljön är 
ett angrepp på våldet i sig själv. De flesta cyberattackerna genomförs utan att fysiskt våld 
riktas mot människor. Även de cyberattacker som har potential att vara våldsamma är det 
endast indirekt. Han menar att cybervåld inte är våldsamt till sin natur och inte kan skapa men 
förstöra förtroende.185 Cyberattacker underminerar det kollektiva sociala förtroendet för 
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specifika institutioner, system, individer eller organisationer.186 Clarke och Knake har 
företrädelsevis ett tekniskt systemperspektiv. De beskriver systemkollapsen av 
cyberinfrastrukturens servrar under cyberattackerna i Estland 2007187 och anser att elsystemet 
är en kritisk sårbarhet som är utsatt för cyberattacker188 ”If cyber warriors crash networks, 
wipe out data, and turn computers into doorstops, then a financial system could collapse, a 
supply chain could halt, a satellite could spin out of orbit into space, an airline could be 
grounded. These are not hypotheticals. Things like this have already happened, sometimes 
experimentally, sometimes by mistake, and sometimes as a result of cyber crime or cyber 
war.”189 Russel anser att den samlade effekten av olika cyberattacker och olika aktörer kan 
beskrivas som cyberblockader. Hon anser att detta främst åstadkoms genom cyberattacker för 
att stjäla, förneka eller förstöra.190 Cyberblockader som medel påverkar främst politiska, 
sociala och ekonomiska system.191 Cyberblockader används som ett politiskt våldsmedel för 
att underminera regeringens trovärdighet. Cyberattackerna riktas främst mot motståndarens 
finansiella system för att påverka motståndaren politiskt.192 Starrs holistiska modell illustreras 
som en tredimensionell pyramid. Den första nivån, längst ner, består av cyberinfrastruktur 
som på den andra nivån förstärker alla maktmedel (Levers of Power); politiska-, diplomatiska-
, informations-, militära- och ekonomiska medel (P/DIME). Maktmedlen möjliggör 
tillsammans statens makt (Empowerment) och maktutövning på den internationella arenan. 
Alla nivåer påverkas av institutionella faktorer som; myndighetsutövning, lagar och 
förordningar, informationsutbyte och medborgerliga rättigheter.193  
 
Cyberattacker påverkar relationer och förtroende och stör, förhindrar eller förstör sociala 
och tekniska system. Cybervapnet är särskilt lämpligt vid; storskaliga och urskillningslösa 
terroristattacker och som en komponent i reguljärt krig för påverka förtroende och leda till 
moralisk kollaps. Cybervåld är inte våldsamt till sin natur och kan inte skapa förtroende, men 
förstöra detsamma. Cyberattacker underminerar det kollektiva sociala förtroendet för 
specifika institutioner, system, individer eller organisationer. Cyberattacker genomförs för att 
fördröja, förhindra eller förstöra socio-tekniska system. 

4.3.2	Politisk attack	
Rid menar att cyberattacker kan påverka förtroende och leda till moralisk kollaps mer 
effektivt än traditionellt politiskt våld.194 Icke våldsamma cyberattacker kan vara effektivare 
än om attacken genomfördes med traditionellt våld. ”Non-violent cyber attacks, in short, may 
be more efficient, more damaging, and more instrumental than violent attacks, weather 
executed through cyberspace or not.”195 Under cyberattackerna mot Estland 2007 påverkades 
den politiska ledningen. De blev överrumplade av de massiva överbelastningsattackerna och 
Estlands försvarsminister Jaak Aaviksoo sa: ”This was the first time that a botnet threatened 
the national security of an entire nation.” Attackerna jämfördes och beskrevs i termerna av 
reguljärt krig, handelsblockader eller till och med kärnvapen. Vetenskaps- och talmannen i 
Estlands parlament Ene Ergma menade: ”Like nuclear radiation, cyber warfare doesn´t make 
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you bleed, but it can destroy everything.”196 Clarke och Knake menar att under det första Irak 
kriget 1990 riktades cyberattackerna endast mot cyberinfrastruktur och internet och dess syfte 
var att försvåra strategisk ledning och påverka beslutsfattare. ”Although willing to hack into 
Iraq´s network to engage in a psychological campaign prior to the onset of the conventional 
attack, the Bush administration was apparently unwilling to destroy Saddam Husseins 
financial assets”197 Russel anser att den fysiska cyberinfrastrukturen, dess datorer och nätverk 
är känslig för attacker. Dessutom är de mänskliga användarna potentiella sårbarheter i 
cybermiljön. De mänskliga användarna är nödvändiga för både för att möjliggöra attacker och 
påverkan på människorna är målet för offensiva cyberattacker.198 Cyberblockader är ett hot 
mot en nationalstats säkerhet och påverkar politiska, ekonomiska och sociala system.199 
Framgångsrika cyberattacker är beroende av innovativa medel och metoder. Försvarsåtgärder 
i cybermiljön kan leda till samma syfte som den offensiva attacken det vill säga 
”självblockad”. 200 Cyberblockader är mycket effektiva i krig men ibland kan politiker välja 
mer precisa attacker som spionage eller att förstöra ett specifikt system medan övriga system 
lämnas opåverkade.201Starr anser att cyberattacker påverkar alla aspekter av samhället. ”it has 
the potential to enhance each of the levers of national power”.202 Han menar att den 
strategiska nivån riskerar att förlora övertaget i cybermiljön i det fall det tekniska överläget 
går förlorat.203 
 
Cyberattacker riktas mot samhällskritiska sociala och tekniska system för att påverka alla 
aspekter av samhället, företrädelsevis de politiska och ekonomiska systemen. Cyberattacker 
kan påverka förtroende och leda till moralisk kollaps mer effektivt än traditionellt politiskt 
våld. Cyberattacker mot cyberinfrastruktur och internet genomförs för att försvåra strategisk 
ledning och påverka beslutsfattare. Cyberblockader är ett hot mot en nationalstats säkerhet 
och påverkar politiska, ekonomiska och sociala system. Cyberblockader är mycket effektiva i 
krig men ibland kan politiker välja mer precisa attacker som spionage eller att förstöra ett 
specifikt system medan övriga system lämnas opåverkade. Den strategiska nivån riskerar att 
förlora övertaget i cybermiljön i det fall det tekniska överläget går förlorat. 

4.3.3	Avskräckning och vedergällning	
Rid menar att för att lösa problemet med vedergällning i cybermiljön kan en enkel fråga 
ställas: ”under what conditions can a cyber attack be attributed to a agent?”204 Han menar att 
kärnproblemet är av politisk art och det leder till den insikten: ”the attribution problem is a 
function of an attacks severity.” Problemet med vedergällning i cyber beskriver Rid i tre 
lager. Det första är tekniskt och innebär att knyta en missgärning av något slag till en IP-
adress. Det andra problemet är av social art och innebär att en person måste knytas till en 
dator med aktuell IP-adress. Det tredje lagret är politiskt. Om hela cyberinfrastrukturen fanns 
i ett territorium där en aktör hade våldsmonopol skulle problemet vara enkelt att lösa.205 
Möjligheten att tillägna någon ett ansvar för en politisk cyberattack försvåras med graden av 
komplexitet och professionalism hos aktören.206 Clarke och Knake drar slutsatsen att teorierna 
																																																								
196	Rid,	Cyber	war	will	not	take	place,	sid	6-7.	
197	Clarke	och	Knake,	Cyber	war,	sid	10.	
198	Russel,	Cyber	Blockades,	sid	15.	
199	Ibid.	sid	78.	
200	Ibid.	sid	80.	
201	Russel,	Cyber	Blockades,	sid	145.	
202	Starr,	Towards	an	Evolving	Theory	of	Cyberpower,	sid	47.	
203	Ibid.	sid	30.	
204	Rid,	Cyber	war	will	not	take	place,	sid	140.	
205	Ibid.	sid	140,	144-145.	
206	Rid,	Cyber	war	will	not	take	place,	sid	140-160.	



Daniel Ängblom 2016-03-21  
FHS HSU 14-16 

Sida 30 av 36	
	

från kärnvapeneran om avskräckning och vedergällning inte fungerar i cybermiljön. ”The 
force that prevented nuclear war, deterrence, does not work will in cyber war.”207 
Vedergällning möjliggörs endast i kontext av något annat maktmedel och inte av teknisk 
bevisning på vem som utförde missgärningarna.208 Russel anser att cyberattacker kan 
genomföras anonymt med liten politisk risk och risk för vedergällning.209 Cyberblockader bör 
analyseras som en separat företeelse för att de är bundna till och förkommer endast i 
cybermiljön.210Starr menar att det är möjligt att uppnå ”tailored cyber deterrence”211 men att 
vedergällning är mycket svårt att åstadkomma i cybermiljön.212 
 
Vedergällning och avskräckning beskrivs som abstrakta principer i cybermiljön. Väl 
genomtänkta och förberedda attacker är svåra eller omöjliga att spåra och det beror på tre 
saker. För det första är det tekniskt svårt att knyta en missgärning av något slag till en IP-
adress. För det andra är det socialt utmanande att knyta en person till en dator med aktuell IP-
adress. Till sist är det politiskt svårt att agera eftersom ingen stat har eget våldsmonopol i 
cybermiljön. Cyberattacker kan genomföras anonymt med liten politisk risk och risk för 
vedergällning. 

4.4	Strategiska	element	i	cybermiljön	
De centrala cyberteoretiska element genererade av cybersyntesen i enlighet med studiens 
strategiska variabler redovisas i det nedanstående. Cyberteorin svarar på de 
flygmaktsteoretiska sökfrågorna. 
 
Målet i cybermiljön är att bidra till eller självständigt uppnå politiska mål genom att med 
offensiva cyberattacker påverka förtroende, relationer och tyngdpunkter genom att störa, 
hindra eller förstöra socio-tekniska system. Därigenom påverkas motståndarens 
samhällsekonomi, vilja och moral. Handlingsfrihet i cybermiljön är central och uppnås genom 
dominans. 
 
Attacker i cybermiljön (cyberspionage, cybersabotage, cybersubversion) är strategiska och 
indirekta, riktar sig mot samhällsviktig infrastruktur, påverkar motståndarens territorium och 
kan ske dolt. Cyberattacker sker snabbt och kan genomföras självständigt eller tillsammans 
med övriga maktmedel till liten politisk risk och leder främst till psykologiskt verkan. Även 
de mest våldsamma cyberattackerna är endast indirekt våldsamma. Alla samhällsviktiga 
system som är anslutna till den globala cyberinfrastrukturen kan tas över, störas och eller slås 
ut. Cyberblockader är samordnade cyberattacker som genomförs för att kontrollera 
motståndarens tillgång till cybermiljön. Begränsade och totala cyberblockader genomförs 
självständigt och tillsammans med andra medel för att nå politiska mål. Cyberattacker kan 
vara mer sofistikerade och utgöras av precist cyber- spionage eller -sabotage. Alla 
cyberattacker har en teknisk och en social aspekt och dess påverkan är främst psykologisk. 
Defensiven och offensiven är ömsesidigt beroende av varandra. Offensiven är central ur ett 
militärstrategiskt perspektiv. Cyberattacker likväl som informationsoperationer är omedelbara 
och sker med ljusets hastighet. Attackerna inträffar utan att människor hinner reagera eller 
respondera.  
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Cyberattacker riktas mot samhällskritiska, socio-tekniska system för att påverka alla aspekter 
av samhället, företrädelsevis de politiska och ekonomiska systemen. Attacker i cybermiljön 
kan påverka förtroende och leda till moralisk kollaps mer effektivt än traditionellt politiskt 
våld. Cyberattacker mot cyberinfrastruktur genomförs för att försvåra strategisk ledning och 
påverka beslutsfattare. Nationalstaters säkerhet hotas av sammansatta attacker i form av 
cyberblockader och de påverkar politiska, ekonomiska och sociala system. Cyberblockader är 
trubbiga och urskillningslösa och ibland kan beslutsfattare föredra mer sofistikerade och 
precisa attacker för att spionera eller sabotera ett specifikt system. Cybervapnet är särskilt 
lämpligt vid; storskaliga och urskillningslösa terroristattacker och som en komponent i 
reguljärt krig för påverka förtroende och leda till moralisk kollaps. Cyberattacker 
underminerar det kollektiva sociala förtroendet för specifika institutioner, system, individer 
eller organisationer. 
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5.	Resultatdiskussion,	resultat	och	avslutning	

5.1		Resultatdiskussion	
Alla centrala element genererade av cybersyntesen jämförs med flygmaktsteori. Empirisk och 
filosofisk cyberteori jämförs med vetenskapshistoriskt och strategiskt förankrad 
flygmaktsteori.  
 
Warden anser att de politiska målen kan vara att nå ett tillstånd där motståndaren villkorslöst 
ger upp. Målet kan också vara mer begränsat som att uppnå ett fördelaktigt tillstånd för att 
genomföra fredsförhandlingar. Han menar att av tre militära mål är de två mest relevanta: att 
förstöra hela eller delar av motståndarens samhällsekonomi samt att bryta motståndarens 
moral och vilja till fortsatt krigföring. Målet i cybermiljön är att bidra till eller självständigt 
uppnå politiska mål genom att med offensiva cyberattacker och blockader påverka 
förtroende, relationer och tyngdpunkter genom att störa, hindra eller förstöra socio-tekniska 
system. Offensiva cyberattacker är främst psykologiska och påverkar motståndarens vilja och 
moral.  
 
Warden beskriver strategisk bombning som bombföretag genomförda utanför det aktuella 
operationsområdet mot motståndarens territorium. I jämförelse med Wardens förklaring av 
strategisk bombning är alla förekommande cyberattacker strategiska. Cyberattacker likväl 
som informationsoperationer är omedelbara och sker med ljusets hastighet. Attackerna 
inträffar utan att människor hinner reagera eller respondera. I cybermiljön kan angrepp mot 
motståndarens territorium ske när som helst även om konflikten pågår i någon annan del av 
världen. Douhet ansåg att det multifunktionella flygplanet skulle klara av både spaning, 
luftstrid och bombning mot mark och sjömål. Warden menar att det mest effektiva sättet att 
nå ett avgörande är ett angrepp mot den politiska nivån. Han menar att historien har visat att 
indirekta metoder är mer effektiva. När flygstridskrafterna används för att förstöra 
kommunikationer för att förhindra förflyttningar av markförband, logistik eller påverka 
motståndarens ledningssystem kallas det för ”interdiction”. När flygstridskrafterna 
understödjer markstrid så görs det med Close Air Support (CAS). Attacker i cybermiljön 
(cyberspionage, cybersabotage, cybersubversion) är indirekta och riktar sig mot 
infrastruktur, politiska, ekonomiska och sociala system. Cyberblockader kan vara begränsade 
eller totala och utgörs av sammansatta cyberattacker som genomförs för att kontrollera 
motståndarens tillgång till cybermiljön. Cyberattacker kan vara mer sofistikerade och utgöras 
av precist cyber- spionage eller -sabotage.”Interdiction” får sin motsvarighet i sammansatta 
totala blockader med cybersabotage då de främst syftar till att påverka samhällskritiska 
system och CAS understödjande syfte är jämförbart med begränsade cyberblockader.  
 
Wardens fem ringar är ett sätt att identifiera tyngdpunkter på olika nivåer för att skapa den 
strategiska effekten att paralysera motståndaren. De strategiska målen finns i mitten av 
modellen och de taktiska längre ut. Warden menar att strategisk bombning av motståndarens 
tyngdpunkter kan ensamt leda till systemkollaps och att motståndarens krigföringsförmåga 
bryts. Wardens ringar finner sin motsvarighet i Starrs holistiska modell där 
cyberinfrastrukturen medger och förstärker alla övriga maktmedel som möjliggör politisk 
maktutövning. Institutionella faktorer påverkar samtliga nivåer. Cyberattacker riktas mot 
samhällskritiska, sociala och tekniska system för att påverka alla aspekter av samhället, 
företrädelsevis de politiska och ekonomiska systemen. Warden menar att kraften skall riktas 
mot ledarskapet och de fem ringarnas epicentrum. Cyberattacker påverkar i första hand de tre 
innersta ringarna: ledarskapet, samhällskritiska system och infrastruktur. Cyberattacker 
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påverkar relationer och förtroende och stör, förhindrar eller förstör sociala och tekniska 
system. Attacker i cyber genomförs självständigt eller gemensamt med andra maktmedel. 
Cyberattacker genomförs som totala eller begränsade blockader. Tillsammans med 
sofistikerat och precist cybersabotage kan parallella attacker uppnå en paralyserande effekt. 
Cyberattacker är särskilt lämpligt vid; storskaliga och urskillningslösa terroristattacker och 
som en komponent i reguljärt krig för att påverka förtroende och leda till moralisk kollaps. 
Cyberattacker är mer strategiska och politiska men mindre våldsamma än flygmakt och kan 
på ett mer effektivt sätt uppfylla politiska mål än traditionellt militärt våld. 
 
Gray anser att strategi är konsten att använda tillgängliga medel på ett effektivt sätt för att nå 
det uppsatta målet. Studien har visat att cyberteori är jämförbart med flygmaktsteori vad avser 
de valda strategiska grundelementen och strategisk effekt. Cybermiljön anses därför vara 
förankrad i den allmänna strategin. Gray anser att strategi är: ”the use that is made of force 
and the threat of force for the ends of policy”. Han anser att flygstridskrafternas strategiska 
betydelse bör likställas med de övriga militära maktmedlen och att samtliga stridskrafter har 
sina specifika fördelar och nackdelar med anledning av att de är geografiskt bundna och 
specialiserade. Det gäller både mark-, sjö-, luft-, rymd- och cyberstridskrafter. Grays är av 
uppfattning att information, underrättelser och teknik är av permanent betydelse för strategi. 
Cybermiljön är global och ingen enskild nationalstat har våldsmonopol i cybermiljön. Försvar 
och skydd av den nationella cyberinfrastrukturen är föremål för en nationell säkerhetsstrategi. 
Militärstrategin tar sin utgångspunkt i cyberoffensiven. Studien menar att cybermiljön är en 
självständig domän av strategisk betydelse. Cybermiljön har en politisk och militär dimension 
och i likhet med de övriga militära maktmedlen är cybervapnet föremål för strategisk teori. 
Gray menar att flygstridskrafterna kan anta en ledande roll bland de militära maktmedlen. 
Han delar in strategi i politisk strategi och militärstrategi och anser att militärstrategi i 
praktiken genomförs inom ramen för militära operationer och taktik. Studien har visat att 
cybervapnet självständigt och gemensamt kan bidra till eller uppfylla politiska mål.  

5.2	Resultat	
Analysen har visat att flygmaktsteori kan utgöra utgångspunkt för konceptuellt tankesätt och 
utveckling av teori i cybermiljön främst för att de strategiska grundelementen och effekten 
(variablerna) är teoretiskt jämförbara. Cyberattacker uppfyller eller bidrar till att uppfylla de 
mest relevanta politiska målen som flygmaktsteori och de domänspecifika teoretiska målen är 
jämförbara. Den cyberteoretiska beskrivningen av operativa koncept och metoder såväl som 
konceptuella tankesättet och den strategiska effekten är jämförbara med flygmaktsteori. Stu-
dien har utvecklat cyberteori för operativa metoder, konceptuellt tankesätt och den samman-
satta effekten av cyberattacker. 
 
Studien har visat att flygmaktsteori utgår från en systemsyn på motståndarens sociala och 
tekniska system och målet är att genom strategiska attacker parallellt bekämpa tyngdpunkter 
för att nå en paralyserande effekt. Därigenom skall en psykologisk effekt påverka viljan till 
fortsatt kamp. Flygstridskrafterna kan verka ensamt och i en understödjande roll. Förmågan 
till rörelse bidrar till överraskning. Offensiven är central och planering och underrättelser 
bidrar till att identifiera rätt mål för precisionsbekämpning.  Cyberattacker är strategiska och 
politiska och utgår ifrån en systemsyn på motståndarens samhällskritiska socio-tekniska 
system. Cyberattacker är indirekta både till karaktären och till strategiskt tankesätt. Målet i 
cybermiljön är att bidra till eller självständigt uppnå politiska mål genom att med offensiva 
cyberattacker och blockader påverka förtroende, relationer och tyngdpunkter. Attackerna 
syftar till psykologisk påverkan och att bryta motståndarens moral samt vilja till fortsatt 
kamp. Cybervapnet är både ett fristående och understödjande maktmedel främst för offensiva 
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dolda, omedelbara och geografiskt oberoende cyberattacker och blockader. Samordnade och 
parallella cyberattacker kan uppnå en paralyserande effekt. Cyberattacker är mer strategiska 
och politiska men mindre våldsamma än flygmakt och kan på ett mer effektivt sätt uppfylla 
politiska mål än traditionellt militärt våld. 
 
Strategi är konsten att använda tillgängliga medel på ett effektivt sätt för att nå det uppsatta 
målet. Studien har visat att cyberteori är jämförbart med flygmaktsteori vad avser de valda 
strategiska grundelementen och strategisk effekt. Information, underrättelser och teknik är av 
permanent betydelse för strategi. Cybermiljön har en politisk och militär dimension och i lik-
het med de övriga militära maktmedlen är cybervapnet föremål för strategisk teori. Cyberför-
svar är föremål för politisk samordning och nationell säkerhetsstrategi. Cyberattacker uppfyll-
ler eller bidrar till att uppfylla samma mål som flygmaktsteori och de operativa koncepten och 
metoderna är jämförbara med flygmaktsteorin. Cybermiljön anses vara teoretiskt förankrad i 
den allmänna strategin med en tydlig spårbarhet till den indirekta strategin. 

5.3	Avslutning	
Studiens teori har utgjorts av ett urval av tre inflytelserika luftmaktsteoretiker. Deras teorier 
har operationaliserats och variabler och sökfrågor har utgjord studiens analysinstrument. 
Samtliga valda teoretiker är militärer vars erfarenhet och empiriska erfarenheter präglat dess 
teorier. Warden är emellertid den teoretiker som lämnat störst avtryck i nutida flygmaktsteori 
varför studien valt honom som central teoretiker. Studiens teori har medfört ett 
militärstrategiskt fokus och därför är resultatet militärstrategiskt präglat. Studien kan 
kritiseras främst för urvalet av representativa teoretiker. Studiens material har utgjorts av fyra 
vetenskapliga cyberstrategiska verk. Samtliga verk är relevanta för studiens syfte då de har ett 
allmänstrategiskt eller militärstrategiskt perspektiv på cybermiljön. Litteratur och artiklar med 
utgångspunkt i teknik, juridik eller avskräckning har selekterats bort då deras fokus inte 
passat studiens syfte. Kvalitativ textanalys är en lämplig metod med anledning av studiens val 
av teori, litteratur och syftet med studien. En kombination av kvalitativ och kvantitativ metod 
kan användas framförallt för att analysera cybervapnets operativa och taktiska tillämpning.	 
 
Studien har fokus på offensiva cyberattacker. Ytterligare forskning kan bedrivas vad avser 
cyberförsvar. Cyberförsvar och vedergällning är abstrakt och komplext främst med anledning 
av tekniska, sociala och politiska aspekter. Cyberinfrastrukturen är global och ingen har 
våldsmonopol i cybermiljön. Studien kan bedrivas som en textanalys av relevanta doktriner.  
Ytterligare studier inom juridik och internationell rätt i cybermiljön är dessutom påkallade. 
 
Cyberattacker är en modern företeelse och cybervapnets strategiska betydelse kan i likhet med 
flygstridskrafterna komma att öka i takt med teori-, teknik- och metodutveckling äger rum.  
Globalisering tillsammans med teknik- och samhällsutveckling kommer sannolikt att innebära 
att cybermiljöns betydelse ökar både militärt och civilt. Militariseringen innebär att offensiva 
medel och metoder kommer att utvecklas och blir mer effektiva. Rid menar att cyberspionage 
är den vanligaste cyberattacken och att trenden är att cybersabotagen blir allt fler och mer 
precisa. Parasiterande cyberattacker på automatiserade vapensystem förekommer idag i 
försöksmiljö och skulle innebära att cybervapnet även får en mer våldsam karaktär. 
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