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Läsanvisning	
Denna läsanvisning syftar till att skapa förståelse för uppsatsens uppbyggnad. Då uppsatsen 
åsyftar att utifrån ett helhetsperspektiv skapa djupare förståelse för fenomenet hybridkrigföring 
har vi valt att använda oss av en induktiv ansats där vi gått från empiri till teori. Varvid vi 
designat vår studie så att vi så lite som möjligt påverkats av tidigare forskning och teoretiska 
perspektiv. I och med detta förhållningssätt har vi disponerat vår uppsats enligt följande. 
 
I kapitel 1 redovisar vi bakgrunden och syftet med tillhörande problemformulering.  
 
I kapitel 2 redovisar vi den metod vi använt i uppsatsen, det vill säga det systematiska och 
strukturerade tillvägagångssätt som vi använt under hela studiens gång. I detta kapitel genomför 
vi även en metoddiskussion där vi kritiskt granskar för studien vald metod. 
 
I kapitel 3 redovisas studiens resultat, det vill säga resultatet från vår datanära analys som vi 
genomfört i enlighet med kapitel 2. Resultatet redovisas genom den tentativa teori som den 
datanära analysen resulterat i. 
 
I kapitel 4 beskriver vi studiens referensram och den analys där vi analyserar studiens resultat 
med referensramen. Det vill säga, kapitlet innehåller en översikt av fenomenet hybridkrigföring, 
tidigare forskning och de teoretiska perspektiv som vi valt att använda i vår uppsats. Vi härvid 
valt att integrerat analysen av vårt resultats jämförelse med referensramen, det vill säga tidigare 
forskning och våra teoretiska perspektiv. 
 
I kapitel 5 redovisar vi studiens slutsatser, slutsatser som vi dragit utifrån utfallet från vår analys i 
kapitel 4 och studien i sin helhet. Utöver att redovisa studiens slutsatser så besvarar vi studiens 
syfte i detta kapitel. 
 
I kapitel 6 redovisar vi studiens utfall i form av rekommendationer till Försvarsmakten  
 
I kapitel 7 redovisar vi våra förslag på fortsatt forskning inom området. 
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Abstract: 

The objective with this thesis is to create a deeper understanding of Hybrid Warfare and through 
that support the Swedish Armed Forces with encompassing their perspective. The thesis is based 
on a hermeneutic paradigm, an inductive approach and a qualitative method, which is inspired by 
Grounded Theory. The data collection in this study has been conducted through semi-structured 
qualitative interviews of key personnel and decision makers at the Swedish Armed Forces 
Headquarter. We have used the two theories “Modern Warfare in War and Peace” and “Social 
Movement Approach” in order to obtain scientifically proof for our result. 
The main conclusion of this study is that Hybrid Warfare is the modern war. It is an epithet that is 
used to explain the characteristics in the type of Modern Warfare that we currently are facing. 
The other conclusions in this study is that Hybrid Warfare is a “national all of government 
comprehensive concept”, and a proactive concept that requires a tailor fitted approach. Hybrid 
Warfare is a comprehensive approach based on a Total War strategy that is used in order to 
achieve a state actors political aims and objectives. However it is a long-term tailor fit “all of 
government” concept and not a military concept. This concept is based on a proactive approach, 
which includes a long-term shaping of the environment, distort the situation awareness and 
peoples perception locally in the conflict area and globally on the world arena. The purpose with 
the shaping of the environment is to create legitimacy for their activities in a way that reduces the 
risk for sanctions and international involvement. Hybrid Warfare includes the use of social 
movements in order to affect and in-stabilize a state. By using social movements state actors can 
deny their involvement in the conflict. Hybrid Warfare is also hybrid in its nature and is based on 
a asymmetric approach where state and non-state resources are used in a way that manipulate the 
boundary between peace and war in a way makes conventional military power become obsolete. 
We have as an outcome of this study developed a tentative theory of Hybrid Warfare. In 
comparison to Hybrid War, Hybrid Threats is a latent targeting method that is used within the 
frames of a hybrid approach.  
 
Nyckelord: hybrida hot, hybridkrigföring, hybrid warfare, krigskonst, militärteori, modern 
krigföring, strategi. 
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1 INLEDNING		

1.1 Bakgrund	
De senaste årens konflikter, vilka har karaktäriserats av en adaptiv krigföring som utnyttjat 
samhälls- och teknikutveckling har rört runt i de nationella och internationella säkerhetspolitiska 
verktygslådorna till en sådan grad att de militära verktygen som används för att möta dessa 
aktiviteter framstår som obsoleta och verkningslösa. Krigföringen bedrivs på ett svårdefinierbart 
och icke-attribuerat sätt där den westfaliska ordningen, Haagkonventionerna och den gard som de 
militära tröskeleffekterna utgör kringgås. Utsatta nationer överrumplas och står handfallna för det 
fenomen de utsätts för, samtidigt som världspublikens kognitiva förmåga utmanas avseende vad 
som egentligen händer, vad som är sant och vilka olika parter som är inblandade i konflikten. 
 
Dagens globaliserade samhällsutveckling med snäva politiskt korrekta samhällsnormer där 
informationsspridning i sociala medier har stor genomslagskraft i samhället och på beslutsfattare 
är unikt för vår tid och något som aktörer i de senaste årens konflikter utnyttjat.  
Lika unikt för vår tid är konflikter med ett kombinerat användande av små gröna män utan 
nationalitetsbeteckningar, riktade hjälpsändningar, trollfabriker, cyberkrigföring, användandet av 
ombud (jfr. proxy), utnyttjandet av samhällsgrupperingar med folkuppror som följd, ekonomiskt 
stöd till politiska partier, samt expansiva företag som övertar kontrollen över samhällsviktiga 
funktioner och naturtillgångar. Det vill säga ett icke-attribuerande uppträdande som kombineras 
med politiska och diplomatiska åtgärder, vilket med hjälp av media och sociala medier 
projekteras på det globala planet.  
 
Hybridkrigföring (jfr. hybrid warfare) är ett allmänt vedertaget begrepp, ett modeord (jfr Buzz 
Word) som används såväl nationellt som internationellt i både militära och politiska 
sammanhang, samt i media för att beskriva detta empiriska fenomen. Hybridkrigföring som 
begrepp fick sitt genombrott efter att det använts för att beskriva Hizbollahs uppträdande mot de 
israeliska styrkorna under Libanonkriget 2006. Sedan Libanonkriget har fenomenet genomgått en 
snabb evolution där Hizbollahs hybridkrigföringskoncept skiljer sig från den strategiskt 
uppbyggda hybridkrigföring som tillämpats i Ukraina sedan 2014, den expansiva kinesiska 
verksamheten i Sydkinesiska sjön och i Afrika, samt emot den amerikanska inblandningen i 
oroligheterna i Venezuela (se kapitel 4). Men trots att det är ett allmänt vedertaget begrepp så 
saknas en samstämmighet avseende begreppets innebörd, karaktär och egenskaper, där även 
begreppets existensberättigande ifrågasätts.  
 
Men speglas denna otydlighet bara på det internationella planet eller återfinns dessa otydligheter 
även nationellt vid Försvarsmaktens Högkvarter? Hur ser beslutsfattare vid Högkvarteret på 
fenomenet hybridkrigföring? Finns det en ensad syn? Dessa funderingar, våra egna erfarenheter 
med att arbeta med hybridkrigföring och inte minst vårt ställningstagande avseende vikten av att 
likrikta synen på hybridkrigföring inom Försvarsmakten ligger till grunden till denna uppsats. 
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1.2 Problemformulering	
Att utifrån ett traditionellt militärt perspektiv försöka förstå fenomenet hybridkrigföring försvåras 
av att hybridkrigförande aktörer inte följer det traditionella krigets militära normer samtidigt som 
de utnyttjar dagens kunskaps-, teknik- och informationssamhälle. Hybridkrigföringen bygger 
troligtvis inte heller på Clausewitz militärteorier (Clausewitz et al., 1995) avseende nyttjandet av 
militära maktmedel, vilka ligger till grunden för stor del av det västerländska militära synsättet.  
 
Uppfattningen av att det inte finns en gemensam syn på fenomenet hybridkrigföringen eller 
begreppets definition anses vara ett problem. Men problemet med fenomenet hybridkrigföring är 
mer komplext än att bara förstå fenomenet och framtagandet av ensad definition. För om det inte 
går att ensas om fenomenets benämning och skapa en gemensam förståelse för fenomenet, hur 
ska det internationella samfundet och statsmakter då kunna identifiera och med en 
situationsanpassad tröskeleffekt kunna möta en hybridkrigförande aktör. Inte minst vid 
lågintensiva konflikter där det är svårt att urskilja hybridkrigföringen från kriminella handlingar 
och andra aktiviteter i samhället. 
 
Att skapa en djupare förståelse och en ensad syn avseende vad hybridkrigföring egentligen är, 
dess karaktär och egenskaper är troligtvis ett första steg för att kunna möta detta fenomen. En 
grund som efterföljande åtgärder kan bygga på. Men denna grunds giltighet måste samtidigt 
ställas i paritet till hybridkrigföringens snabba evolution.  
 
Om denna ensade och uppdaterade syn på fenomenet hybridkrigföring redan finns inom 
Försvarsmakten, eller om synen på hybridkrigföring fortfarande i linje med det som redovisats i 
Militärstrategisk doktrin från 2016 (Försvarsmakten, 2016) är för oss oklart. I våra ordinarie 
yrkesroller har vi dock observerat att det är vanligt förekommande att begrepp som 
hybridkrigföring och hybrida hot används på olika sätt och i olika kontexter, då även på ett 
motsägelsefullt sätt inom Försvarsmakten.  

1.3 Syfte	
Syftet med vår uppsats är att skapa en djupare förståelse för fenomenet hybridkrigföring och 
därigenom stödja Försvarsmakten att utveckla en ensad syn. Som en del i detta syftar vår uppsats 
till att beskriva hur Försvarsmakten ser på fenomenet hybridkrigföring.  

1.4 Frågeställning		
För att svara på uppsatsens syfte har vi i studien använt följande frågeställningar: 
• Hur uppfattas hybridkrigföring och dess innehåller? 
• Vad har hybridkrigföringen för egenskaper och karaktärer? 
• Hur uppfattas hybrida hot, samt skillnaden mellan hybrida hot och hybridkrigföring?	  
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2 METODIK	

2.1 Inledning	och	metodöversikt	
Den systematiska design (metod) vi använt oss av i vår 
uppsats har utgått ifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt, 
där vi inom ramen för en induktiv ansats använt oss av en 
kvalitativ metod, vilken varit inspirerad av grundad teori. 
Vi har initialt i vår studie genomfört en ”förstudie”,  
Med förstudie avser vi den initiala läsning som vi 
genomförde i syfte att sätta oss in i ämnet på ett sätt som 
möjliggjorde att vi kunde utforma vår problemställning så 
det återspeglade dagens verklighet, varvid kunde sätta 
premisserna för vår fortsatta studie och utforma vårt syfte. 
Det strukturerade arbetssätt och det sätt vi valt att designa 
vår uppsats med tillhörande metodval som vi visualiserar i 
figur A.  
 
Jacobsen, samt Starrin och Svensson skriver att 
forskningsmetoder (jfr. vetenskapliga metoder) är det 
systematiska vetenskapliga tillvägagångssätt som krävs för 
att producera giltig, trovärdig och tillförlitlig information. 
Vilket måste genomsyra hela forskningsprocessen, från 
datainsamling, undersökningsinstrument, analysmetod 
m.m. till framtagning och presentation av studiens 
slutsatser (Jacobsen, 2017; Starrin and Svensson, 2008). 

2.2 Vetenskapsteoretisk	Grundsyn	–	Paradigm	
Vi har i vår uppsats utgått ifrån ett hermeneutiskt synsätt. Vår utgångspunkt i denna studie och 
vårt val av vetenskaplig metod har utgått ifrån vårt vetenskapsteoretiska ställningstagande det vill 
säga, vår världsåskådning. Vi har framförallt utgått från vår kunskapssyn och verklighetssyn. 
Samhället består av människor med egna ställningstaganden och perspektiv, vilka alla uppfattar 
och tolkar händelser olika. Vi anser med andra ord att det inte finns en absolut sanning, utan vi 
ser kunskap som relativa sanningar. Dessa olika relativa sanningar kan skilja sig beroende på 
ifrån vilket perspektiv fenomenet betraktas och tolkas. Vi föredrar även att beskåda verkligheten 
som ett socialt samspel konstruerat av människan och som utgår ifrån individens perspektiv. För 
att skapa förståelse anser vi att fenomen måste betraktas och tolkas utifrån ett holistiskt 
perspektiv där det sätts in i sitt rätta sammanhang. Vidare ställer vi oss tveksamma till att det att 
det utifrån sociala fenomen går att få fram allmängiltiga och generaliserbara sanningar. 
Krigskonst och inte minst hybridkrigföring är ett socialt och samhällsvetenskapligt fenomen. 
Svårigheten att förstå fenomenet hybridkrigföring ökar då militärteorier, doktriner och andra 

Figur	A.	Visualisering	av	studiens	design	och	
metod.	
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militära styrdokument framstår som generella och allmängiltiga. Vi anser, utifrån vårt synsätt att 
hybridkrigföring bör studeras, förstås, tolkas och förmedlas utifrån betraktarnas och åskådarnas 
livsvärld och perspektiv. Därför är vi intresserade av respondenternas relativa tankegångar, 
perspektiv och tolkningar. Vilket underbygger vår världsåskådning och vårt val av att använda 
hermeneutik som vetenskapsteoretisk grundsyn i denna uppsats. 
 
Avseende valet av metod skriver Andersson, Jacobsen samt 
Starrin och Svensson, att för det ska ses som giltig och trovärdig 
kunskap bör forskaren utgå ifrån sin egna vetenskapsteoretiska 
grundsyn (jfr. världsåskådning och paradigm). (Andersson, 2014; 
Jacobsen, 2017; Starrin and Svensson, 2008). Jacobsen, samt 
Starrin och Svensson beskriver, i enlighet med figur B, att 
forskarens ontologiska och epistemologiska ställningstagande är 
avgörande för hur en forskare väljer att genomför en studie. 
Vetenskapsteori (jfr. ontologi) beskrivs som läran om hur 
verkligheten faktiskt ser ut och att begreppet betyder ”så som 
saker och ting faktiskt är”. Kunskapsteori (jfr. kunskapsteori) 
handlar om vad kunskap är, vad räknas som kunskap, möjligheten 
att få fram sann kunskap med mera (Jacobsen, 2017; Starrin and 
Svensson, 2008). Både Jacobsen och Bryman skriver även att det 
finns en skillnad mellan den faktiska verkligheten och hur 
människan subjektivt uppfattar denna verklighet, vilket direkt 
påverkar kunskapssynen (Bryman, 2011; Jacobsen, 2017).  

Den hermeneutiska världsåskådningen är ett paradigm som utgör en samlad grund för den social-
/samhälls-/humanvetenskap. Hermeneutiken, vilket betyder ”allmän tolkningslära” strävar därför 
efter att skapa förståelse och kunskap genom att studera och tolka sociala fenomen, människors 
livsvärld eller en texts mening. (Bryman, 2011; Fejes et al., 2009; Starrin and Svensson, 2008). 
Inom hermeneutiken anses det inte finnas någon objektiv verklighet, utan verkligheten består av 
olika förståelser och tolkningar av ett fenomen. Det vill säga relativa sanningar och tankegångar 
vilka är beroende av åskådarens perspektiv. Detta medför att forskare inte är bundna till att 
använda specifika principer och samma metoder för att få fram trovärdig kunskap. 
Hermeneutiken har ett kvalitativt forskningsideal, med andra ord återfinns den 
vetenskapsteoretiska grunden för den kvalitativa metoden inom hermeneutiken (Bryman, 2011; 
Fejes et al., 2009; Starrin and Svensson, 2008). Jacobsen skriver att den hermeneutiska 
ontologiska synen anser att verkligheten är konstruerad av människan varvid den är dynamisk, 
subjektiv och utgår från individens perspektiv (Jacobsen, D. 2018). Jacobsen skriver vidare att 
det finns tre centrala teser inom hermeneutiken; (1) den sociala verkligheten är inte stabil utan 
förändras kontinuerligt, (2) det finns ingen objektiv verklighet utan snarare olika förståelser av 
verkligheten och (3) förståelsen av verkligheten kan bara kartläggas genom att forskarna sätter 
sig in i hur människor tolkar specifika fenomen (Jacobsen, 2017).  

Figur	B:	Visualisering	av	de	olika	
stegen	inom	en	vetenskapsteoretisk	
grundsyn	som	påverkar	metodvalet.	
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Anledningen att vi inte valt ett positivistiskt förhållningssätt är att positivismen vill tro på 
”absolut kunskap” (jfr. säker kunskap och hård fakta) där alla ovisshet tagits bort och att ingen 
skillnad görs mellan fysiska och sociala fenomen (Jacobsen, 2017; Johannessen et al., 2003). Inte 
minst då ovisshet är något som anses vara en naturlig del inom fenomenet hybridkrigföring. 

2.3 Vetenskaplig	ansats	–	Induktivt	förhållningssätt	
Då uppsatsen åsyftar att utifrån ett helhetsperspektiv skapa djupare förståelse för fenomenet 
hybridkrigföring har vi valt att använda oss av en induktiv ansats där vi eftersträvat en 
öppensinnad och oinskränkt datainsamling. Valet av referensram har med andra ord utgått ifrån 
vårt färdigställda resultat, uppsatsens syfte och vår vetenskapliga grundsyn. Avsikten med detta 
var att referensramen inte skulle begränsa eller selektera vår datainsamling. Men även att vi 
skulle bli så lite påverkade som möjligt av tidigare forskning. Genom att inhämta, bearbeta och 
tolka tidigare forskning först efter att vi producerat vårt resultat anser vi att vårt resultat endast till 
en liten grad har färgats av tidigare forskning. I enlighet med Bryman har vi jämfört vårt resultat 
med referensramens teoretiska perspektiv i syfte att få ett teoretiskt stöd och belägg för vårt 
resultat (Bryman, 2011). Vår avsikt med denna uppsats är inte att inhämta och analysera data med 
utgångspunkt i ett förvald teoretiskt perspektiv. Avsikten är heller inte att pröva eller falsifiera en 
teori. Med detta som bakgrund har vi valt att använda en induktiv och inte en deduktiv 
vetenskaplig ansats.  

En vetenskaplig ansats (jfr. forskningsansats) beskriver förhållningssätten för hur empiri och 
teori integreras med varandra i en studie i syfte att skapa vetenskaplig kunskap (Fejes et al., 2009; 
Johannessen et al., 2003).  

Den induktiva ansatsen kommer från begreppet inducera d.v.s. ”föra in”. Det induktiva 
förhållningssättet innebär att studien har sin utgångspunkt i empiriska data där datainsamlingen 
genomförs oinskränkt där den inte utgår ifrån ett i förväg fastställt teoretiskt perspektiv. Vid 
induktion använder analytikern ett tolkande synsätt där analysen av insamlad data kan resultera i 
att slutsatser och begrepp identifieras. Framtagna slutsatser används därefter för att jämföras det 
teoretiska perspektivet (en eller flera teorier). Dessa slutsatser och resultatet är inte absolut, utan 
framtida forskning anses sannolikt kan komma fram till divergerande slutledning (Bryman, 2011; 
Fejes et al., 2009; Jacobsen, 2017; Thurén, 2007).  

2.4 Metodansats	–	Kvalitativ	metod	inspirerad	av	grundad	teori	
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metodansats i vår studie, vilken inspirerats av grundad 
teori (jfr. Grounded Theory). Vi besvarar vårt syfte genom att skildra, gestalta, karaktärisera och 
tolka fenomenet hybridkrigföring utifrån respondenternas perspektiv.  
 

Vår avsikt är att skapa förståelse för respondenternas uppfattning, samtidigt som vi med 
utgångspunkt i respondenternas perspektiv analyserar, förklarar och karaktäriserar 
hybridkrigföringens specifika egenskaper, innebörd och bakomliggande faktorer. Vilket 
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vi gjort utifrån vårt perspektiv i syfte att beskriva hur vi som författare har uppfattat och 
analyserat fenomenet hybridkrigföring.  
 

Utifrån vårt syfte anser vi att en kvantitativ metod inte är lämplig för att analysera och 
beskriva det fenomen vi valt att avhandla i denna uppsats, då det är hybridkrigföringens 
karaktärer och egenskaper som vi avser studera, inte mängden av dessa karaktärer och 
egenskaper. Vi anser även att vi inte kan förklara och beskriva respondenternas 
perspektiv avseende fenomenet hybridkrigföring genom att omarbeta intervjuresultaten 
till matematiska variabler som vi därefter bearbetar och analyserar på ett matematiskt 
sätt.  
 
Vi har i vår studie valt att kalibrera urvals-, insamlings- och analysprocessen under 
studiens gång i syfte att erhålla efterfrågat resultat. Analysen av inhämtad data 
påbörjades redan efter första intervjun, varefter datainsamlingen (intervjuer) och 
analysen av materialet, skett parallellt, sekventiellt och växelvis. Vi har under studiens 
gång även valt att kontinuerligt jämföra nyinsamlad data med redan analyserad data. 
 

Enligt Starrin och Svensson har den kvalitativa metoden sitt ursprung inom 
samhällsvetenskapen och hermeneutiken. En kvalitativ metod syftar till att karaktärisera 
någon eller något och skapa förståelse för ett specifikt fenomens karaktär, egenskap och 
innebörd (Starrin and Svensson, 2008). 

 

”Kvalitativa undersökningar karaktäriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos 
en individ eller en grupp” (Hartman, 1998) 

Enligt Bryman, samt Starrin och Svensson, så bearbetar den kvalitativa metoden främst sociala- 
och samhällsvetenskapliga fenomen (t.ex. aktörers perspektiv och upplevelser), men även texter. 
Den kvalitativa metoden används för att fånga och analysera beskaffenhet hos ett fenomen inom 
ett specifikt område eller ett specifikt sammanhang. Detta innebär att fenomenet skildras och 
analyseras med utgångspunkt i undersökningsgruppens perspektiv, med målsättning att utifrån 
forskarens perspektiv skapa kunskap för ännu okända eller otillfredsställda områden. De betonar 
även att den kvalitativa metoden inte har kvantifiering som mål, utan att kvalitativ kunskap 
formuleras på ett berättande sätt (Bryman, 2011; Starrin and Svensson, 2008). Till skillnad mot 
den kvantitativa metoden som strävar efter att vara oberoende, objektiv och utan subjektiva 
ställningstaganden/varsebildningar, så är den kvalitativa metoden subjektiv och selektiv under 
hela forskningsprocessen (Jacobsen, 2017; Johannessen et al., 2003). Slutligen anses logik, 
trovärdighet, stringens, perspektivmässig stringens och begreppsmässig stringens vara några 
centrala delar vid genomförandet av kvalitativa studier (Starrin and Svensson, 2008).  
 
Grundad teori (jfr. Grounded Theory) är ett systematiskt men även flexibelt sätt att samla in och 
analysera data, till exempel för att undersöka social beteenden/fenomen och interaktioner mellan 
människor (Fejes et al., 2009). Analysen av data (jfr. kodning) sker genom kodning i flera steg, 
där det är ett nära samband mellan datainsamlingen, analysen av data och den teori som analysen 
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kan resultera i. Datainsamlingen och analysen av data sker parallellt, sekventiellt och växelvis, 
där urvals-, insamlings- och analysprocessen upprepas om och om igen. (Bryman, 2011). 
Grundad teori karaktäriseras av att processen styrs av teoretiskt urval, samt av att analysen sker 
genom att kontinuerligt jämföra data man samlat in från olika urvalsgrupper - konstant jämförelse 
(jfr. constant comparison). Vi har i studien valt att inte fullt ut följa den, utan vi har framförallt 
använt delar av grundad teori i den analysprocess som vi genomförde vid den datanära analysen. 
Enligt Holton är det inte grundad teori om man inte följer den klassiska grundade teorins alla steg 
(Holton and Walsh, 2017). Därav att vi valt benämningen ”kvalitativ metod inspirerad av 
grundad teori” (Michal Lysek, 2019). 

2.5 Undersökningsinstrument	
För att undersöka fenomenet hybridkrigföring har vi eftersträvat att använda oss av primärdata 
(Jacobsen, 2017), varvid vi samlat in data genom kvalitativa intervjuer. Vi anser även att 
kvalitativa intervjuer är den metod som är bäst lämpad för att inhämta Försvarsmaktens 
perspektiv på fenomenet hybridkrigföring. Vi anser att användandet av intervjuer resulterat i att 
vi erhållit substantiella, beskrivande och förklarande svar på våra frågeställningar. För att erhålla 
svar som skildrar respondenternas perspektiv, har vi valt att använda oss av semistrukturerade 
intervjuer med frågeställningar som möjliggör att vi kan sätta oss in och förstå deras syn. Då det 
är respondenternas personliga syn som vi eftersökt, har vi valt att intervjuat en respondent i taget 
så respondenterna inte påverkar varandra under intervjun. Likaså har vi eftersträvat att ha ett så 
öppet och avslappnat förhållningssätt som möjligt under intervjuerna där vi även eftersträvat att 
undvika att vinkla, begränsa, påverka eller kanalisera respondenterna i deras svar. Härvid har vi 
inte haft en fast agenda med snäva ramar, utan vi har låtit respondenterna prata fritt om 
fenomenet och belysa sin syn och ta intervjun i den riktning som återspeglar deras perspektiv.  
 

För att säkerställa att intervjuerna höll sig till ämnet och besvarade uppsatsens syfte och 
frågeställningar utgick vi från semistrukturerade intervju-modell där vi använde en intervjuguide 
utformat som en tankekarta (jfr. mindmap). Användandet av en tankekarta som 
intervjuguidesmodell har medfört att vi lätt kunnat följa och fortsätta i den riktning som 
respondenten tagit intervjun. Intervjuerna har inletts med en övergripande introduktionsfråga 
varefter vi följt respondentens resonemang och använt vår tankekarta som ett stöd i syfte att 
uppfölja upp, få förklaringar och erhålla preciserande svar. Vi har även använt intervjuguiden för 
att ställa sonderingsfrågor och tolkningsfrågor. Vi har med andra ord inte ställt frågorna i en 
utarbetad ordning, utan valet av frågor har anpassats utifrån respondenternas svar och den 
riktning som de har valt att gå under intervjun. Vi har här genomfört våra intervjuer utan krav på 
att ställa samtliga frågor i intervjuguiden till respondenterna. Dessa uppföljnings-, tolknings-, 
fördjupningsfrågor med mera har fyllt en central roll för att framhäva respondenternas perspektiv 
och deras sätt att karaktärisera hybridkrigföring (Bryman, 2011). Vi valde att inte tilldela 
respondenterna våra frågor eller tankekarta i förväg, utan den förhandsinformation som de erhöll 
berörde studiens omfattning, inriktning, bakgrund och syfte, samt på vilket sätt som vi avsåg 
tillämpa de etiska reglerna. 
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Enligt Bryman är kvalitativa intervjuer ett övergripande begrepp som omhändertar de olika slags 
intervjumodeller som förekommer inom den kvalitativa forskningen. Intervjuer är en av de mest 
använda metoderna inom den kvalitativa forskningen, vilka normalt inte är lika rigida i sin 
utformning som de intervjuer som genomförs inom den kvantitativa forskningen. Kvalitativa 
intervjuer bör ha fokus på respondenternas ståndpunkt och följa med i den riktning som de tar 
under intervjun, varvid de bör ges utrymme att sväva ut och svara utifrån sitt perspektiv. Därav är 
det av stor vikt vid semistrukturerade intervjuer att respondenten ges stort utrymme och 
flexibilitet att utforma svaren på eget sätt (Bryman, 2011). 

2.6 Urval	och	undersökningsmaterial		
Vi har i denna studie valt att använda oss av en målinriktad urvalsundersökning (Johannessen et 
al., 2003) eftersom vi ansåg att det varken var rimligt eller genomförbart att ur ett kvalitativt 
perspektiv undersöka hela Försvarsmaktens syn på hybridkrigföring. Vi har därav valt att endast 
undersöka hur ett antal centrala personer och beslutsfattare vid Försvarsmaktens högkvarter ser 
på fenomenet hybridkrigföring, vilka utgör en liten del av befolkningsgruppen 
(Försvarsmaktspersonal). Johannessen och Tufte påtalar att även om studiens syfte omfattar en 
hel befolkningsgrupp (jfr. populationen) så är det ibland omöjligt och olämpligt att ta med hela 
befolkningsgruppen i undersökningen. Vidare förklarar de att det inte heller behövs då 
undersökningen kan genomföras på ett urval ur populationen, det vill säga en urvalsstudie 
(Johannessen et al., 2003). I vår urvalsstudie har valt att använt oss av ett målinriktat urval, även 
kallat strategiskt urval då vi medvetet valt att intervjua centrala personer på nyckelpositioner vid 
Försvarsmaktens högkvarter. Detta innebär att vi vid urvalet av intervjupersoner varit subjektivt 
där vi medvetet valt ut de respondenter som vi anser vara bäst lämpade i förhållande till 
uppsatsens syfte och frågeställning (Bryman, 2011).  
 

Likaså har vi gjort ett subjektivt och målinriktat urval avseende utformningen av studiens 
referensram. 

2.6.1 Respondenterna	
Samtliga respondenter som vi använt oss av i denna studie är officerare som anses vara centrala 
personer och/eller beslutsfattare vid Försvarsmaktens högkvarter. Valet att intervjua centrala 
personer vid Högkvarteret berodde på att vi ville ha respondenter inom Försvarsmakten som hade 
en djupare förståelse på militärstrategisk och operativ nivå. Valet av respondenter berodde även 
på att de direkt eller indirekt påverkar övrig försvarsmaktpersonals syn på hybridkrigföring, men 
även påverkar fastställandet av Försvarsmaktens officiella syn på fenomenet.  
 
Vi har genomgående i denna studie anonymiserat och avidentifierat respondenterna i enlighet 
med vetenskapsrådets syn på anonymisering, avidentifiering och konfidentialitet 
(Vetenskapsrådet, 2017). För att bibehålla respondenternas konfidentialitet/anonymitet avser vi 
inte beskriva respondenterna ytterligare. Vi har i studien använt oss av sex respondenter. Vi hade 
från början tänkt intervjua tio respondenter, där vi även var beredda att komplettera med 
ytterligare respondenter intill vi uppnått teoretisk mättnad (Bryman, 2011). Men då den fjärde 
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intervjun endast tillförde marginellt med ny information och intervju fem och sex inte tillförde 
någon ny information ansåg vi att ämnet var mättat. Varvid inga fler intervjuer genomfördes. 

2.6.2 Referensram	
Den litteratur vi valt till vår referensram har begränsats till litteratur skriven på svenska eller 
engelska. Vidare har vi i vår urvalsram (Bryman, 2011) avseende undersökningsmaterial 
begränsat oss till texter och litteraturer som vi anser ha hög trovärdighet och skrivna/utgivna av 
trovärdiga källor. Tillgången till data i ämnet hybridkrigföring har nästintill varit obegränsat. Vid 
en sökning på internet fick vi totalt över 600 miljoner träffar kopplat till hybridkrigföring 
(inklusive Hybrid War, Hybrid Warfare, hybridkrig, hybridkrigföring och hybrida hot). Den 
litteratur vi valt att använda för att beskriva tidigare forskning består av publikationer, studier och 
rapporter och från olika försvarsmakter, försvarsallianser, forskningsinstitut, forskare och 
författare med motsvarande kopplingar. Vi har även använt oss av uppsatser och artiklar. De 
texter vi använt oss av i vår referensram bör ses som sekundärdata (Jacobsen, 2017). 

Den teoretiska delen av vår referensram bygger de två teoretiska perspektiv, Modern strategi för 
krig och fred och social movement approach, vilket är en tolkning av social movement theory.  

2.7 Analysprocess			
Vi har i vår studie genomfört våra analyser i tre steg. 

1) Datanära analys som resulterat i vårt resultat (grundad teori) 
2) Analys av vårt resultat i förhållande till referensramen (domain mapping matrice) 
3) Slutlig analys, där vi tolkar och drar slutsatser på hela vår studie. 

2.7.1 Datanära	analys	
Vi har genomfört vår datanära analys, det vill säga kodat inhämtad data i fyra steg. Vår kodning 
syftar till att ta reda på vad vår insamlade data handlar om. (Bryman, 2011; Thornberg, Robert 
and Charmaz, Kathy, 2014). Under kodningen har vi succesivt utvecklat ”kategorier och 
begrepp”. Begrepp handlar om byggstenar inom grundad teori och är summan efter öppen 
kodning. Kategori innefattas som ett begrepp som står för något i verkligheten, t.ex. materialet, 
som i sin tur kan bli en kärnkategori. Enligt Bryman och Fejes finns två steg i kodningen; 
substantiv och teoretisk kodning. Den substantiva kodningen anses ske i början medan den 
teoretiska kodningen i slutet av studien. Vi har i vår kodning använt de fyra steg som Bryman och 
Fejes mfl beskriver i sina böcker (Bryman, 2011; Fejes et al., 2009): 
• I det första steget (den öppna kodningen) kodade från respektive respondent erhållen data. 

Härvid satte vi etiketter på de värdeord, de perspektiv, karaktärsdrag, beskrivningar som 
respondenterna framhävde och som var i linje med studiens syfte. Vidare klustrade vi dessa 
värdeord utifrån de kopplingar vi hittade och skapade kategorier.  

• Det andra steget (den axiala kodningen) påbörjade vi efter den tredje intervjun och pågick 
fram till att samtliga intervjuer var genomförda. Härvid analyserade vi data från samtliga 
intervjuer, men även de kluster vi byggt upp i syfte att hitta samband mellan de olika klustren 
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och kategorierna, för att sedan modulera om dessa och bygga ihop klustren till större 
karaktärskluster.  

• Det tredje steget (selektiv kodning), påbörjades efter den fjärde intervjun och pågick intill att 
vi var klara med vårt resultat. Med andra ord pågick detta steg parallellt med steg ett, två och 
tre. Härvid vävde vi ihop dessa kluster till ett ”träd” för att skapa en bättre förståelse för 
insamlad och analyserad data. För att analysera den kodning vi gjorde i detta steg använde vi 
oss av ”5WH” (Kahurangi Student Learning Centre, n.d.) 

• Det fjärde steget (den fokuserade fasen) påbörjades efter den fjärde intervjun, men 
genomfördes främst efter den sista intervjun. Härvid analyserade och tolkade vi data och det 
”träd” vi byggt upp i syfte att få fram vad respondenterna ”egentligen” respondenterna säger, 
vad betyder det, vad är det för fenomen, varför karaktäriserar det sig som det gör och vad 
betyder detta om vi sätter in det i ett större sammanhang. Härvid använde vi oss av ”5 Why” 
(“5 Whys. Getting to the Root of a Problem Quickly,” n.d.; Seiter, 2018). Den fokuserande 
fasen resulterade i den tentativa teori som vi redovisat i studiens resultat (kapitel 3). 
 

Under våra fyra analyssteg har vi kontinuerligt jämfört data och det kodade resultatet. Syftet med 
detta var att bibehålla ett nära samband mellan data och vår konceptualisering under hela 
analysen så att sambandet mellan begreppen och kategorierna inte går förlorade (Bryman, 2011; 
Fejes et al., 2009). Bryman, samt Fejes mfl. skriver att genom att hela tiden jämföra data, 
konkretiseras vad som är viktigt i det insamlade datamaterialet, och det är på denna grund teorin 
genereras. ”Teorin” genereras eller växer med andra ord fram ur data, samtidigt som den är 
grundad i data (Bryman, 2011; Fejes et al., 2009).  

2.7.2 Analys	av	resultat	i	förhållande	till	referensramen		
Analysen av studiens resultat i förhållande till referensramen har genomförts i fyra steg där vi till 
del använt oss av analysmetoden domain mapping matrice (Danilovic and Browning, 2007; 
Danilovic and Sandkull, 2005; Krones, 2017). Enligt Danilovic används domain mapping matrice 
vid en analys av flera domäner, där analysmetoden fokuserar på dynamiken mellan domänerna. 
Analysmetoden är särskilt lämpad för att analysera och förstå svårhanterliga och komplexa 
problem (Danilovic and Browning, 2007; Danilovic and Sandkull, 2005). Vi har valt att 
genomfört vår analys i fyra steg där vi i utformningen dessa analyssteg tagit stöd av Krones 
beskrivning av  domain mapping matrice (Krones, 2017). De analyssteg vi använt oss av är: 
• Jämförelse mellan referensram och studiens resultat. Vi har valt att integrerad jämförelsen 

med redovisningen av studiens referensram. 
• Analys av resultatet från jämförelsen och klustring. Analysen redovisas i studien i form av den 

matris som analyssteget resulterat i. 
• Modulering. Det vill säga flytta kluster och samla ett eller flera kluster, samt namngivning. 
• Fokuserande analys. Vilket är den slutliga analysen av studiens resultat i förhållande till 

referensramen.  
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2.8 Metodkritik	och	metoddiskussion		
Valet av att använda oss av en kvalitativ metod inspirerad av grundad teori har framförallt 
medfört att vi i flera steg analyserat data så att vi på ett djupare sätt kan svara på vårt syfte och 
förklara vad fenomenet hybridkrigföring egentligen är, hur det karaktäriserar sig och varför en 
statsaktör bedriver hybridkrigföring. Det sätt vi valt att använda ”inspirerad av grundad teori” 
medför dock att den enskilde respondentens svar och perspektiv försvinner i vårt redovisade 
resultat. Likaså måste vi fråga oss om ett så komplext ämne som hybridkrigföring verkligen är 
mättat efter sex stycken intervjuer, eller om denna samsyn berodde på att vi tillämpat en för smal 
urvalsgrupp. Det hade varit intressant att se om vi hade fått ett annat resultat om vi även hade 
genomfört ett tio-tal intervjuer till, med deltagare från andra urvalsgrupper inom försvarsmakten 
och inte bara centrala personer och beslutsfattare. Likaså kan vår begränsning till att bara samla 
in data genom intervjuer påverkat vårt resultat. Det kan vara så att vi kommit fram till ett 
annorlunda resultat om vi hade kompletterat intervjuerna med rapporter, publikationer med mera. 
Vi måste även kritiskt granska vår datanära analys och hur vi valt att ”klustra” de olika begreppen 
och kategorierna och våra val av kärnkategorier. De kärnkategorier vi valt är de som vi ansåg 
som lämpligast inom studiens begränsade tidsram. För även om vi noggrant valt dessa 
kärnkategorier och ifrågasatt vårt resultat avseende vad vi anser vara kärnkategorier och 
underordnade kategorier, så går det alltid att se vår datanära analys från olika perspektiv och 
vrida på ”klustren”. Sociala rörelser och sociala fenomen är en viktig del i vårt resultat, men med 
hänsyn till vald metod och vår urvalsgrupp har vi bara ytligt berört detta teoretiska perspektiv. 

2.9 Etiska	aspekter	
En etisk aspekt som är värt att belysa är att vi båda två på olika sätt har arbetat med och på andra 
sätt kommit i kontakt med hybridkrigföring, asymmetrisk krigföring och liknande fenomen. Även 
om vi eftersträvat att med utgångspunkt i inhämtad data analysera fram vårt resultat, så måste 
hänsyn ändå tas till att våra egna erfarenheter och ställningstaganden påverkat studiens resultat 
och efterföljande slutsatser. Vår uppfattning innan studien påbörjades var bland annat att; det inte 
finns en ensad syn för fenomenet hybridkrigföring inom Försvarsmakten, samt att det krävs ett 
nationellt koncept för att kunna möta en hybridkrigförande aktör. Utöver har vi även medvetet 
utformat hela vår studie, inklusive vårt resultat till att endast omhänderta öppen information. 

2.10 Sammanfattning	–	Metod		
Vi har i denna uppsats valt att utgå från vårt hermeneutiska förhållningssätt, där vi med en 
induktiv ansats genomfört en kvalitativ studie inspirerad av grundad teori. Vi har vidare i 
uppsatsen valt att använda oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer som 
undersökningsinstrument. Som analysverktyg har vi använt oss av grundad teori där vi byggt upp 
vårt resultat och den tentativa teori och de modeller som vi använt för att visualisera och förklara 
studiens resultat. Vi har i denna uppsats valt bort andra vetenskapsteoretiska filosofier 
(paradigm), metodansatser, analysmetoder m.m. då vi anser att dessa inte är lika lämpade för att 
svara på vårt syfte eller för att undersöka det fenomen (hybridkrigföring) som denna uppsats 
avhandlar.	  
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3 RESULTAT	

3.1 Inledning	
Detta kapitel innehåller det resultat som vi erhållit genom att vår datanära analys av den data som 
vi inhämtat via våra kvalitativa intervjuer med centrala personer och beslutsfattare vid 
Försvarsmaktens högkvarter. Respondenternas perspektiv och på det sätt de belyst och framhävt 
fenomenet hybridkrigföring är den data som använts i vår datanära analys. I linje med studiens 
syfte och våra frågeställningar har den datanära analysen inriktats mot det kontextuella ramverket 
som fenomenet grundar sig på och bakomliggande faktorer/orsaker till varför hybridkrigföring 
används. Studien har resulterat i en tentativ teori. För att visualisera, förtydliga och strukturera 
vårt resultat och studiens tentativa teori har vi skapat olika modeller/figurer. Modellerna av vår 
tentativa teori kan även ses som ett hjälpmedel för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar, 
men även för att förklara det perspektiv på hybridkrigföring som framkommit i vår studie. Vår 
tentativa teori består av en översiktlig modell (figur D) som beskriver studiens perspektiv på 
fenomenet hybridkrigföring. Det detaljerade resultatet från vår datanära analys (grundad teori) 
återfinns i bilaga B med tillhörande underbilagor.  

3.2 Hybridkrigförings	karaktär	

3.2.1 Översikt	av	fenomenet	 
Utifrån respondenternas perspektiv sträcker sig fenomenet hybridkrigföring utanför vad som 
traditionellt anses inrymmas i krig och krigföring, varvid den sträcker sig utanför militära 
tankegångar och strategier. Hybridkrigföring är så omfattande att det även sträcker sig utanför 
användandet av militära maktmedel, även om dessa är en del i hybridkrigföringen. I våra 
intervjuer och efterföljande datanära analys framställs hybridkrigföring som ett samlingsnamn för 
den strategi som en statsaktör använder för att samordna statliga, men även icke-statliga och 
olagliga resurser i syfte att uppnå sina politiska och strategiska målsättningar. För att sätta ett 
epitet på detta krigföringssätt som visualiserar att hela statsapparatens och nationens samtliga 
resurser kan bli föremål för användning använde respondenterna begreppen ”the whole 
government approach” och ”full government approach”. Den militära förmågan i detta 
krigföringssätt framställs som viktig, men underordnas användandet av icke-militära resurser. 
 
Respondenterna påtalade att fenomenet måste uppfylla vissa kriterier för att det ur ett svenskt 
försvarsmaktsperspektiv ska betraktas som hybridkrigföring, eftersom det är ett sätt att utöva 
krig, det vill säga krigföring. För det första krävs det en inblandning av en statsaktör där 
krigföringen genomförs i syfte att uppnå statsaktörens målsättningar. Verksamhet som inte är 
utförd, ledd, iscensatt, sponsrad, och/eller koordinerad av en statsaktör ses som aggressioner, 
aktiviteter eller attacker, men inte som hybridkrigföring. För att det andra behöver den 
hybridkrigförande statsaktören ha en ambitionsnivå som är i linje med den konventionella 
krigföringens syften och målsättningar. Verksamhet som bedrivs med lägre ambitionsnivå är med 
andra ord någon form av aggression, aktivitet eller uppträdande. Utifrån ett 
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försvarsmaktsperspektiv behöver dock inte alla konventionella krigföringskriterier vara 
uppfyllda, utan det finns undantag. Det undantag som respondenterna främst betonade var att det 
fortfarande betraktas som hybridkrigföring även om verksamheten genomförs i fred- och kris-
förhållanden, eller i krigslika förhållanden där krigsförklaring saknas.  
 
Att så långt som möjligt undvika krig och krigsförhållanden, men ändå uppnå krigföringens 
målsättningar är en del i hybridkrigföringens design. Genom att forma konfliktmiljön, förvränga 
lägesbilden och påverka den globala opinionen kan: 

• Legitimitet skapas. 
• Det internationella samfundets inblandning undvikas. 
• Den utsatta staten förmåga att möta det hybrida kriget begränsas.  
• Den hybridkrigförande statsaktörens risktagande reduceras.  
• Eftersträvad maktbalans, stabilitet och säkerhetsnivå skapas eller bibehållas. 

 
En central del i detta sätt att bedriva krigföring är att förvränga situationen, samt utnyttja och 
kringgå nationella lagar och internationella rätt så att gränsen mellan fred och krig förskjuts 
samtidigt som gränserna mellan fred, kris och krig börjar suddas ut.  
 
Hybridkrigföring är ett långsamt krigföringssätt, inte minst då det bedrivs lågintensivt. Men även 
om hybridkrigen är designad för att undvika krig och där strävan är att uppnå ställda 
målsättningar genom en lågintensiv konflikt inom ramen för fred, så kan hybridkrigföring 
fortfarande användas i hela konfliktskalan, även i högintensiva väpnade konflikter.  

 

Figur C: Visualisering av tidsaspekten och hur tiden för måluppfyllnad vid vald intensitet och design 
påverkar förnekelsebarheten och medföljande komplikationer och konsekvenser.  
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Det som framförallt skiljer hybridkrigföring i lågintensiva konflikter mot högintensiva konflikter 
och konventionell krigföring är enligt respondenterna, hur fenomenet karaktäriserar sig. 
Framförallt tidsaspekten, intensiteten, målvalen, risktagningen och förnekelsebarheten. 
Intensiteten, risktagning, riskbenägenhet men även konsekvenserna och komplikationerna anses 
öka desto högre upp i eskaleringstrappan hybridkrigföringen klättrar. Målvalen skiljer sig på det 
sättet att mål som direkt ger en ökad/större effekt väljs i större omfattning, med ökad risktagning 
som följd. Val av mål, medel och metod, ökad intensitet och ökad risktagning medför att 
förnekelsebarhet minskar desto högre upp i eskaleringstrappan en konflikt befinner sig. En 
statsaktör måste därav i sin hybridkrigföringsdesign värdera förhållandet mellan tid till 
måluppfyllnad – förnekelsebarheten – konsekvenser och komplikationer (se figur C).  
 
Utöver att vara ett långsamt krigföringssätt så anser respondenterna att hybridkrigföring är snabbt 
adaptiv. Det hybrida konceptet anses snabbt kunna växla ifrån ett lågintensiv uppträdande till att 
tillämpa ett intensifierat eller högintensivt uppträdande. Denna tempoväxling kan till exempel 
tillämpas då lågintensiv hybridkrigföring inte når de uppsatta målsättningar, eller då synen på 
tidsaspekten förändrats. Dessa tempoväxlingar anses vara planerade och väl förberedda varvid 
omställningen beskrivs som snabb och förloppen som korta. Lågintensiv hybridkrigföring kan 
utifrån detta perspektiv även ses som ett skede som åsyftar att skapa rätt förutsättningar för att 
effektivt kunna tempoväxla och nå uppsatta målsättningar. 
 
Begreppet hybridkrigföring kopplas ofta ihop med specifika medel och metoder, t.ex. 
cyberkrigföring, informationsoperationer, påverkansoperationer och okonventionellt 
uppträdande, eller till specifika skeden och konfliktnivåer, till exempel kris och gråzon. 
I vår studie framkommer det att även om begreppet hybridkrigföring de facto betyder 
blandkrigföring, så är det mycket mer än att ur ett militärt fokus blanda reguljära och irreguljära 
förband, konventionell och okonventionell krigföring eller linjärt och icke-linjärt uppträdande.  
Respondenterna betonade härvid att hybridkrigföring är en krigföringskaraktär som kan blanda 
statliga, icke-statliga och olagliga resurser för att uppnå sina politiska och strategiska 
målsättningar. En krigföringskaraktär som kan tillämpas i en konflikts alla skeden på ett sätt som 
suddar ut gränserna mellan krig och fred.  
 
Utifrån respondenternas perspektiv och vår datanära analys framstår hybridkrigföring som ett 
fenomen som sträcker sig långt utanför den militära sfären och utanför vad som traditionellt sätt 
anses som krig och krigföring. 

3.2.2 En	allomfattande	strategi	
Hybridkrigföring är en strategi, ett koncept och en metod, men kan även ses som en strategi som 
sträcker sig från det politiska tankesättet och det konceptuella planet ner till att reglera aktiviteter 
och användandet av medel och metoder. Strategin åsyftar att säkerställa nationella intressen och 
därigenom uppnå politiska och strategiska målsättningar. Det som särpräglar 
hybridkrigföringsstrategin är att den bygger ett nationellt helhetskoncept där en stats samtliga 
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resurser, men även icke-statliga resurser kan anspråkstas och koordineras. Vilket medför att 
strategin sträcker sig bortom och är mer omfattande än det vad som traditionellt innefattas inom 
begreppen strategi och nationell strategi. Med hänsyn till sin spännvidd är hybridkrigföring med 
andra ord ett helhetskoncept, vilket vi valt att benämna som en allomfattande strategi. Strategin 
blir även allomfattande då verksamheten riktas mot många olika målgrupper så väl lokalt, 
regionalt som globalt. 
 
I vår tentativa teori beskriver vi hybridkrigföring som en allomfattande strategi som består av tre 
underkategorier; den strategiska designen, den konceptuella designen och genomförandedesignen 
(se figur D).  
 

Hybridkrigföringens strategiska design, konceptuella design och genomförandedesign ska inte 
förväxlas med de traditionella ledningsnivåerna, det vill säga, den strategiska, militärstrategiska, 
operativa och taktiska nivån (Försvarsmakten, 2016; NATO, 2017). Ledningsnivåerna är dock 
inte väsensskild från hybridkrigföringens designnivåer, men nivåerna överlappar 
ledningsnivåerna på ett tvärgenomgående.  

Figur D: Figuren redovisar den övergripande modellen för studiens tentativa teori  
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3.3 Hybridkrigföringens	strategiska	design	
Den strategiska designen är det nationella ramverket som formats för att förtydliga hur 
hybridkrigföringens allomfattande strategi ska tillämpas. Ramverket förtydligar vilka nationella 
intressen som ska säkerställas, vilka politiska mål som ska uppnås, samt inom vilka ramar och 
villkor detta får genomföras. Det vill säga vilka riktlinjer, villkor, ramfaktorer och spelregler för 
den konceptuella designen och genomförandedesignen. Den strategiska designen riktas främst 
mot den strategiska nivån, men då hybridkrigföringen riktas emot att uppnå de strategiska och 
politiska målsättningarna så genomsyrar det strategiska designen och dess ramverket all 
verksamhet ner till den taktiska nivån. 

I och med att strategin är allomfattande krävs en sammanhållande central ledning för att planera, 
inrikta, genomföra/leda och koordinera statlig som ickestatlig verksamhet på alla nivåer emot att 
uppnå de politiska och strategiska målen, för att därigenom säkerställa de nationella intressena.  
Den centrala ledningen kopplas även till att hybridkrigföringen är långsam och framförallt 
lämpade att användas av totalitära stater och/eller stater med långsiktiga målsättningar, samt 
stater som kan kontrollera även icke-statliga resurser. Hybridkrigföring anses ej vara optimerad 
för stater med ”självstyrande” myndigheter, där statens verksamhet koncentreras till aktuell 
mandatperiod och med fokus på kvartalsrapporternas resultat. Långsiktigheten innefattar även 
förberedelser för eventuella framtida konflikter som kan komma att behöva genomföras i syfte att 
säkerställa nationella intressen. Härvid anses förberedelser och planering för ett övertagande, en 
intervention eller ett angrepp vara en del i den allomfattande strategin i syfte att säkerställa 
framtida nationella intressen. 
 
Respondenterna påtalade många olika nationella intressen och politiska mål som resulterar i 
användandet av en hybridkrigföringsstrategi. De nationella intressen som främst belysts och 
framhävts i vår studie är säkerställa suveränitet, säkra resurs- och naturtillgångar, bibehålla 
eller skapa ekonomisk stabilitet, samt bibehålla eller skapa eftersträvad maktbalans. 

 Figur E: Den strategiska designen, den konceptuella designen och genomförande designen bör 
ses som tvärgenomgående koncept. 
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• Säkerställa suveränitet  
Att säkerställa suveränitet, det vill säga en stats suveränitet är inget unikt, eller något som 
bara är kopplat till hybridkrigföring. Men användandet av hybridkrigföring för att säkerställa 
statens/nationens självständighet och överlevnad beskrivs som ett viktigt nationellt intresse.  
 

• Säkerställa resurs- och naturtillgångar 
Att säkerställa resurs- och naturtillgångar samt skapa en långsiktig energisäkerhet ses om ett 
viktigt nationellt intresse, vilket kräver långsiktighet och långsiktig planering. Härvid åsyftas 
att en stats framtida behov av energi, resurser och naturtillgångar säkerställs.  
 

• Bibehålla eller skapa ekonomisk stabilitet 
Att bibehålla eller skapa ekonomisk stabilitet är även det en långsiktig målsättning. Den 
globala handeln, avseende att säkerställa det egna importbehovet samtidigt som efterfrågan på 
statens exportprodukter/tillgångar säkerställs beskrivs som viktiga delar för att skapa en 
ekonomisk stabilitet. Att kontrollera eller ta kontroll över marknaden eller åtminstone viktiga 
marknadsandelar är en del i detta. Att bibehålla eller skapa ekonomiska stabiliteten sker i nära 
samarbete med att säkerställa resurs- och naturtillgångar. En annan del i säkerställandet av en 
ekonomisk stabilitet är att undvika att hamna i krig eller andra liknande typer av 
kostnadskrävande konflikter.  
 

• Bibehålla eller skapa önskad maktbalans 
Att bibehålla eller skapa önskad maktbalans är ett annat nationellt intresse som i vår studie 
framställs som vital och därav ligger till grunden för användandet av hybridkrigföring. Genom 
att skapa/upprätthålla eftersträvad maktbalans skapas stabilitet och säkerhet. Stabiliteten och 
säkerheten medför i sin tur att global handel kan genomföras med fria handels-/och 
kommunikationsvägar, vilket påverkar den ekonomiska stabiliteten och ökar möjligheten att 
säkerställa efterfrågande resurs- och naturtillgångar. 

3.4 Hybridkrigföringens	konceptuella	design	
Den konceptuella designen beskriver det förhållningssätt som genomsyrar krigföringen för att 
inom ramen för den strategiska designen uppnå de politiska och strategiska målsättningarna. Det 
är med andra ord inom den konceptuella designen som en statsaktör formar sin hybridkrigföring, 
det vill säga designar och skräddarsyr konceptet för krigföringens genomförande. Även om den 
konceptuella designen bygger på att dessa målsättningar nås med så minimala komplikationer 
och risker som möjligt, samt så kostnadseffektivt och resurssnålt som möjligt, så är det inom 
ramen för den konceptuella designen som en statsaktör formar förhållningssättet för aktuell 
konflikt. Det är här en hybridkrigförande stat gör sina ställningstaganden avseende förhållandet 
mellan tidsaspekten, förnekelsebarheten och risktagandet, men även till vilka komplikationer som 
ses som acceptabla. En viktig del i detta är att proaktivt forma konfliktmiljön på ett sådant sätt att 
gynnsamma förhållanden skapas. 
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Hybridkrigföringens konceptuella design består av tre grundpelare, det konfliktmiljöformande 
förhållningssättet, det komplikationsreducerande förhållningssättet och det asymmetriska 
förhållningssättet. Hybridkrigföringens konceptuella design sträcker sig över flera ledningsnivåer 
då förhållningssättet genomsyrar uppträdandet på alla nivåer. 

3.4.1 Konfliktmiljöformande	förhållningssätt		
Det första av den konceptuella designens tre grundpelare är det konfliktmiljöformande 
förhållningssättet. Förhållningssättet är ett proaktivt och långsiktigt förhållningssätt som en 
statsaktör tillämpar i syfte att själv forma och förvränga konfliktmiljön på ett för sig fördelaktigt 
sätt. Konfliktmiljön formas utifrån de egna förutsättningarna och möjligheterna att kunna verka 
och i syfte att säkerställa (öka sannolikheten till) att de egna målsättningarna kan uppnås. Det 
konfliktmiljöformande förhållningssättet står i nära relation till det komplikationsreducerande 
förhållningssättet och framförallt de delarna som åsyftar att skapa legitimitet samt förvränga och 
ändra synen på historien och rådande situation. Det konfliktmiljöformande förhållningssättet 
handlar om att forma konfliktmiljön, såväl lokalt, regionalt som globalt. Formandet av miljön 
karaktäriseras i vår studie framförallt av vilseledning, förvrängning, långsiktighet, proaktivitet 
och adaptivitet.  
 

• Vilseledning 
Vilseledning vid hybridkrigföring handlar om att dölja det huvudsakliga målet. Genom att 
måla upp en falsk bild, påvisa en falsk vilja och intention och sända ut ett vilseledande 
budskap där situationen förstoras och förvrängs kan en statsaktörs egentliga målsättningar och 
intention döljas. Härvid kan geografiska konflikt- och intresseområden förvrängas och 
förstoras, men även förskjutas till andra områden. Syftet är härvid att få en motståndare att 
fokusera i fel riktning och sätta in sina motåtgärder på fel plats i syfte att den 
hybridkrigförande statsaktörens resurser ska få operera ostört. Att tillämpa ett detekterbart 

 Figur F: Hybridkrigföringens konceptuella design. 
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uppträdande i specifika områden och domäner kan med andra ord vara en del i vilseledningen. 
Vilseledningen riktas inte bara mot det faktiska konfliktområdet utan vilseledningen riktas 
såväl mot den lokala sfären som den regionala och globala sfären. Vilseledning är därav en 
viktig komponent i syfte att skapa och forma eftersträvad konfliktmiljö. 
 

• Förvrängning  
Förvrängning handlar om att förvränga motståndarens lägesuppfattning och perception, vilket 
är en viktig del i hybridkrigföring i syfte att proaktivt forma en fördelaktig konfliktmiljö. 
Hybridkrigföring är inte otydlig, ologisk, oförutsägbar, ogripbar, ohanterbar och 
oidentifierbar, för den statsaktör som tillämpar hybridkrigföring. Härvid överlappar 
förvrängning och vilseledning varandra. För dem är det som tidigare beskrivit ett genomtänkt 
förhållningssätt som bygger på en allomfattande strategi med central ledning. Att få 
hybridkrigföringen att framstå som otydlig, oförutsägbar, ologisk, komplex, adaptiv och ad 
hoc, oidentifierbar, ogripbar/ohanterbar eller onormal verksamhet är däremot en del i 
hybridkrigföringen i syfte att förvränga lägesuppfattningen hos de som utsätts för fenomenet. 
Förhållningssättet skapar tvivel då det inte går att identifiera/spåra inblandande aktörer, vilket 
i sin tur medför att det är svårt att klarlägga om det är en pågående hybridkrigföring eller om 
det är kriminalitet, inomstatliga motsättningar eller något annat fenomen som pågår. En 
framgångsrik lågintensiv hybridkrigföring anses kunna identifieras först i efterhand då alla 
kort ligger på bordet. Genom att långsiktigt påverka och förvränga lägesuppfattningen 
och/eller perceptionen kan målsättningar nås utan att någon märkt att de blivit påverkade. Men 
att förvränga en motståndares perception är en långsam och långsiktig process.  
 

• Långsiktighet 
Långsiktighet är vital vid hybridkrigföring vilket grundar sig i att hybridkrigföring är 
långsamt. Med hänsyn till att det tar tid att påverka/ändra en målgrupps eller individers 
perception, ändra opinionsuppfattningar, men även bygga upp och/eller infiltrera 
organisationer. Därav är ett långsiktigt förhållningssätt en förutsättning. En del i uppbyggnad 
och infiltration av organisationer, aktivistgrupper, extremistgrupper, socioekonomiska 
grupperingar och andra sociala grupper/rörelser är att skapa förutsättningar för att kunna 
genomföra ”krig genom ombud” (jfr. Proxy). Hybridkrigföringens långsamhet beror också på 
att verksamheten eftersträvas att genomföras på ett sätt som ”går under radarn”. För även om 
hybridkrigföring per definition kan genomföras i såväl fred, kris som i krig så anses strävan 
vara att hybridkrigföringen är så lågintensiv som möjligt så långt som möjligt och samtidigt så 
lågt ner på eskalations-/ och konfliktskalan som möjligt. Hybridkrigföringens målsättning 
anses inte vara att nå snabba avgöranden och där kraftsamla sina resurser i tid och rum, även 
om förmågan finns. En anledning till att krigföringen bedrivs långsamt, lågintensivt och 
långsiktigt är att säkerställa att den konceptuella och strategiska designen bibehålls och då 
framförallt det konfliktmiljöformande och komplikationsreducerande förhållningssättet. 
Användandet av ett konventionellt uppträdande anses förvisso som mer tidseffektivt i syfte att 
uppnå ställda politiska och strategiska målsättningar. Men desto mer högintensivt uppträdande 
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som tillämpas, desto mer minskar förnekelsebarheten och legitimiteten, samtidigt som 
risktagningen ökar.  
 

• Proaktivitet 
Proaktivitet är en förutsättning vid användandet av hybridkrigföring i syfte att kunna forma 
konfliktmiljön i önskad riktning och därigenom tvinga motståndaren att agera reaktivt (parera 
och reagera). Det anses ej möjligt att forma en konfliktmiljö som passiv eller reaktiv, utan det 
krävs ett proaktivt momentum, där statsaktören styr händelseförloppet och därmed formar 
konfliktmiljön. 
 

• Adaptivitet 
Adaptiviteten och flexibiliteten är en viktig del i hybridkrigföringens evolution och för att 
proaktivt kunna upprätthålla krigföringens konceptuella design. Hybridkrigföringen utnyttjar 
samhällsutvecklingen där dagens globalisering, samhällsutveckling men framförallt 
kommunikations- och IT-utvecklingen har varit avgörande faktorer vid utvecklingen av 
dagens hybridkrigföring. Hybridkrigföringen är även adaptiv på det sättet att den på ett 
proaktivt sätt snabbt utnyttjar framgångar, men även snabbt ominriktar/omplaneras då 
framgång ej nås. Vilket kräver ett förhållningssätt som medför att det finns en 
omfallsplanering så att verksamheten snabbt kan ominriktas samtidigt som ”receptet skrivs 
under tiden som kaka bakas”. En annan del i det adaptiva förhållningssättet syftar till att den 
förvrängda lägesuppfattning och perceptionen upprätthålls genom en snabb och adaptiv 
situationsanpassning. När en motståndare anpassat sig till hybridkrigföringens design är den 
inte längre otydlig, oidentifierbar, ologisk, ogripbar med mera, varvid hybridkrigföringen 
transformeras till något nytt som återigen förvränger motståndarens lägesuppfattning. Med 
andra ord är hybridkrigföring ett långsamt krigföringssätt som kräver snabbt adaptiv förmåga 
för att överleva. 

3.4.2 Komplikationsreducerande	förhållningssätt		
Komplikationsreducerande förhållningssätt är det andra av den konceptuella designens 
förhållningssätt. Vad förhållningssättet egentligen handlar om är ett ställningstagande när 
krigföringskonceptet designas avseende hur stora risker, hur omfattande sanktioner och hur 
mycket internationell inblandning en statsaktör anser som acceptabla. Krig medför 
komplikationer, inte minst för den statsaktör som i världsopinionen och i det internationella 
samfundets ögon anses som fientliga eller den ondskefulla statsmakten. Desto starkare en 
statsmakt är, desto mindre hänsyn behöver de ta till nationella och internationella aktörer. I och 
med att statsaktörer som tillämpar hybridkrigföring anses inte vara starka nog att ignorera 
världsopinionen och det internationella samfundet behöver krigföringen genomföras på ett sätt 
som ökar statsaktörens legitimitet och reducerar den internationella inblandningen. Vi har i den 
datanära analysen identifierat att skapa legitimitet, undvika internationell inblandning, undvika 
sanktioner, undvika väpnad konflikt/krig, reducera risken och tillämpa förnekelsebarhet är de 
områden som framhävts avseende det komplikationsreducerande förhållningssättet.  
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• Skapa legitimitet 
Att skapa legitimitet handlar om att öka stödet, acceptansen och handlingsutrymmet för sitt 
agerande. Genom att förvränga eller skriva om historien och förvränga lägesuppfattningen kan 
opinionsgruppers, samhällsgrupperingars, andra sociala gruppers/rörelsers, men även politisk 
och militär lednings åsikter, uppfattning och ställningstagande påverkas på ett sätt som medför 
att en internationell inblandning undviks. I och med dagens globalisering och IT-samhälle 
behöver verkligheten förvrängas och historien skrivas om såväl inom den lokala, regionala och 
globala sfären då legitimitet behöver skapas i alla sfärer, men framförallt regionalt och globalt. 
Ett exempel på att skapa legitimitet är när en statsaktör utger sig att genomföra stabiliserande 
operationer, stödja en instabil stat och/eller skydda en befolkningsgrupp i ett visst område eller 
liknande. Vilken givetvis inte behöver vara sant, med det skapar en trovärdig förklaring och 
legitimitet. Är det redan innan en instabil situation så är det ett gynnsamt läge som statsaktören 
kan utnyttja. Men om så inte är fallet måste en statsaktör först skapa instabilitet i området, det 
vill säga proaktivt förvränga eller skriva om situationen och historien och där igenom skapa en 
trovärdig förklaring. Instabilitet kan även skapas i andra områden, vilket kan genomföras i 
syfte att få stater, befolkningsgrupper och andra målgrupper att fokusera på dessa problem, 
varvid den hybridkrigförande statsaktörens faktiska verksamhet kommer i skymundan.  Att 
instabilisera andra i syfte att skapa legitimitet är med andra ord en fråga om vilseledning. En 
viktig del med att skapa legitimitet är att reducera de komplikationer som kan uppstå vid krig 
och då det internationella samfundet blandar sig i konflikten. Vilket i sin tur kan medföra 
sanktioner, embargon och liknande.  
 

• Undvika internationell inblandning 
Internationell inblandning kan undvikas eller i alla fall reduceras genom att undvika att hamna 
i krig och använda ett uppträdande som skapar legitimitet och eller medför att 
förnekelsebarheten kan upprätthållas. Med andra ord kan internationell inblandning undvikas 
genom att undvika krig (konventionellt krig) och istället uppnå eftersträvad effekt och 
målsättningar inom ramen för fred. Likaså kan den internationella inblandningen undvikas 
genom att bedriva verksamheten på ett sätt som minimerar spårbarheten till den 
bakomliggande statsaktören. 
 

• Undvika sanktioner 
Att undvika sanktioner är ett förhållningssätt för att undvika komplikationer, både på kort och 
lång sikt. Genom att undvika krig, det vill säga uppnå ställda mål under fredsförhållande och 
samtidigt minimera spårbarheten så att statsaktören kan förneka egen inblandning ökar 
möjligheten till att undvika sanktioner. 
 

• Undvika krig 
Att undvika krig och/eller väpnade konflikter handlar om att förskjuta gränserna mellan krig 
och fred på ett sätt som medför att ställda mål kan nås i freds och om så måste 
krisförhållanden. Att runda och utnyttja såväl internationell rätt, internationella 
solidaritetsförklaringar som till exempel NATO artikel (“NATO - Topic: Collective defence - 
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Article 5,” n.d.; NATO, 2017), som såväl de utsatta nationernas lagrum är en del i att reducera 
komplikationerna. 
 

• Reducera risken 
Att reducera risken handlar om att undvika att misslyckas. I händelse av krig finns det en risk 
för att andra nationer och det internationella samfundet blandar sig i konflikten. Även om det 
är en stat med omfattande militära maktmedel och som utgör en stor maktfaktor så är det svårt 
att förutse utgången av en väpnad konflikt. Härvid förefaller det somen risk att ställda 
politiska och strategiska målsättningar ej uppnås, men även att staten sätter sig i en situation 
som kan medföra komplikationer på lång sikt. Genom att utnyttja och runda internationell rätt, 
nationers lagrum på ett sätt så att krig undviks, samtidigt som spårbarheten till statsaktörens 
inblandning minimeras blir risken att krigföringen misslyckas lägre, samtidigt som 
konsekvenserna blir lägre vid ett eventuellt misslyckande. Att reducera risken kan till del 
kopplas till det riskreduceringsfokus som beskrivs under asymmetriskt förhållningssätt. 
Skillnaden är dock att inom ramen för det komplikationsreducerande förhållningssätt handlar 
det om att reducera risken för ett misslyckande och reducera risken för en internationell 
inblandning, medan riskreduceringen inom ramen för det asymmetriska förhållningssätten 
främst avser att reducera risken för de egna resurserna.  
 

• Tillämpa förnekelsebarhet 
Att tillämpa förnekelsebarhet handlar om att förvränga situationen och uppträda på ett sätt 
som minimerar spårbarheten så att en statsaktör så långt som möjligt kan förneka egen 
inblandning i konflikten. Förnekelsebarhet uppnås bland annat igenom att skapa en lågintensiv 
konflikt då ökad intensitet medför att spårbarheten ökar varvid förnekelsebarheten äventyras. 
Valet av mål, medel och metoder är därav en viktig del för att säkerställa förnekelsebarhet. Att 
använda sig av ombud (jfr. Proxy) eller att få organisationer, opinioner, sociala rörelser och 
grupper att medvetet eller omedveten vara en del i statsaktörens verkansprocess är ett sätt för 
en statsaktör att förneka sin inblandning i konflikten. 

3.4.3 Asymmetriskt	förhållningssätt	
Det asymmetriska förhållningssättet är det tredje av den konceptuella designens tre 
förhållningssätt. Likt bibelberättelsen där David besegrade jätten Goliat eftersträvar en statsaktör 
att använda ett hybrid uppträdande för att skapa en fördelaktig obalans (asymmetri). Genom att 
möta en motståndare på en annan spelplan än vad denne förväntar sig, samt med medel och 
metoder som motståndaren har svårt eller inte är anpassad för att möta så skapas en fördelaktig 
obalans-situation. Militära medel anses användas sparsamt vid hybridkrigföring då dessa 
framställs som trubbiga och ineffektiva. Nyttjandet av militärt våld anses som obsolet då det 
skapar komplikationer och skapar ringar på vattnet som engagerar det internationella samfundet. 
Genom användandet av alternativa medel och metoder, där de militära medlen är underordnade, 
kan det internationella samfundets inblandning reduceras, samtidigt som en stats tröskeleffekt 
kan undvikas eller kringgås. Därav anses det asymmetriska förhållningssättet som centralt vid 
hybridkrigföring. Att vid hybridkrigföring tillämpa ett asymmetriskt förhållningssätt där 
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spelplanen och förutsättningarna för krigföringen ändras på ett sätt att den utsatta statens 
motmedel och tröskeleffekt framställs som obsoleta beskrevs av ”respondent B” på ett 
metaforiskt sätt så som att statsaktören manipulerar och/eller ”vrider” på Clausewitz treenighet 
(Clausewitz et al., 1995). 

Härvid eftersträvar den hybridkrigförande staten att undvika ett konventionellt krig där de 
militära styrkorna ställs emot varandra, varvid uppträdande, medel och metoder samt målval 
anpassas så att den utsatta statens militära maktmedel kan undvikas. 
Värt att beakta är att om en statsaktör är så stark och har en sådan maktposition att de kan 
ignorera världsopinionen eller så stark att det internationella samfundet inte vågar vidta några 
åtgärder så behöver en statsaktör inte använda sig av hybridkrigföring. Utan härvid kan 
målsättningarna uppnås genom konventionell krigföring och ett reguljärt uppträdande. 
Hybridkrigföring och dess asymmetriska förhållningssätt används då en statsaktör inte är 
tillräckligt stark eller överlägsen för att nå sina målsättningar med ett konventionellt uppträdande 
och/eller inte tillräckligt stark för att ignorera världsopinionen och det internationella samfundet. 
Det asymmetriska förhållningssättet inom ramen för hybridkrigföring framställs i vår studie 
framförallt som resurssnålt, kostnadseffektivt, effektfokuserad, riskreduceringsfokuserad och med 
strävan att tillämpa alternativa medel och metoder. 
 

• Resurssnålt 
Resurssnålt måste sättas i sin rätta kontext för att inte framstå som motsägelsefullt. För att då 
hybridkrigföringen tillämpar en helhetsbaserad verkansprocess där en stats alla resurser, men 
även icke-statliga resurser kan komma att användas som medel så kräver krigföringen 
omfattande resurser. Inte minst då detta innefattar både civila och militära resurser. Men i 
jämförelse med om en statsaktör ska använda reguljära förband för att ta och över en längre tid 
kontrollera landmassor och större städer, men även strida mot reguljära förband så framställs 
hybridkrigföring som resurssnålt. Samtidigt anses en statsaktör undvika att attackera militära 
mål, vilket antas reducera den egna resursåtgången och de egna förlusterna. 
 

 
 

Figur G: Hybridkrigföringen genomförs med alternativa medel och metoder och på en spelplan utan snäva 
marginaler vilket medför att asymmetri skapas (enligt respondent B:s beskrivning). 
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• Kostnadseffektivt  
Kostnadseffektivt ses som en del i det asymmetriska förhållningssättet.  Men även 
kostnadseffektiviteten måste sättas i sitt rätta sammanhang, i likhet med att beskriva att 
hybridkrigföringen är resurssnål. Givetvis är inte hybridkrigföringen gratis inte minst om 
organisationer ska sponsras/köpas, bulvaner ska utplaceras och 
motståndsorganisationer/ombud (jfr. Proxy) ska byggas upp. Men i förhållande till att med 
reguljära förmågor bedriva konventionell krigföring framställs hybridkrigföringen som 
kostnadseffektiv. I de fall hybridkrigföringen inriktas mot en nation som avser möta 
krigföringen/angreppet med militär tröskel effekt, samtidigt som andra myndigheter 
anspråkstas anses en ekonomisk obalans uppstå, där det är mer kostnadseffektivt att utföra 
hybridkrigföring än kostnaderna att möta detta krigföringssätt. 
 

• Effektfokuserad 
Hybridkrigföringen framställs som effektfokuserad då de målval, medel, metoder och 
uppträdande som ger eftersträvad eller bäst effekt utnyttjas. Vilket kan kopplas till den 
flexibilitet och adaptivitet som beskrivs under det konfliktmiljöformande förhållningssättet i 
syfte att säkerställa att mål, medel och metoder som ger önskat resultat tillämpas. Härvid 
framställs hybridkrigföringen som resultatfokuserad, där lagrum, gränssnitt mellan 
myndigheter och otydliga ansvarsförhållanden inom den stat som attackeras utnyttjas för att få 
ut så stor effekt som möjligt med så små resurser som möjligt. En del i detta är att undvika 
militära mål och den attackerade statens militära tröskeleffekt. Likaså är användandet av 
militära maktmedel underordnat då dessa anses för trubbiga, ineffektiva och obsoleta och då 
effekten av att använda dessa skapar problem. 
 

• Riskreduceringsfokuserad 
Med riskreduceringsfokuserad avses att genom att tillämpa ett asymmetriskt förhållningssätt 
där militära mål undviks, samtidigt som användandet av militära maktmedel är underordnat så 
reduceras risken för egna resurser, egna förband och därmed risken för egna förluster. 
Riskreduceringen består därav av att tillämpa ett resurssnålt, kostnadseffektivt och 
effektfokuserat förhållningssätt, där alternativa medel och metoder tillämpas. 

3.4.4 Exemplifiering	av	hybridkrigföringens	konceptuella	design	
Ett exempel för att sätta den konceptuella designen i en kontext och förstå hur en konflikt 
konceptuellt kan designas är att studera pågående konflikt i östra Ukraina.  

”Ryssland förnekar allt samröre med separatistrebellerna och menar att kriget är Ukrainas interna 
angelägenhet. För att nå en fredlig lösning vill Zelenskiy samtala med Putin. Zelenskiy har sagt att han 
är beredd att acceptera en FN-styrka vid krigets kontaktlinje, vilket är en del av ett förslag från 2017 som 
Ryssland lagt i FN. Ryssland har föreslagit att FN-styrkan ska placeras vid kontaktlinjen i Donbass, 
vilket är linjen mellan Kiev-kontrollerade och separatistkontrollerade områden. Det är livsfarligt för 
Ukraina, för det innebär en cementring av den linjen. Det blir ett de facto-erkännande av de 
separatistkontrollerade områdena” (“Ukrainas val,” n.d.).  

I ovanstående citat återfinns kopplingar till såväl det komplikationsreducerande, 
konfliktmiljöformande och asymmetriskt förhållningsätt. Konflikten utkämpas indirekt av ombud 
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för att förneka inblandning samtidigt som politiska och diplomatiska medel, samt media används 
för att påverka världsopinionens perception, förvränga lägesuppfattningen, skriva om historien 
och på andra sätt forma miljön och för att skapa legitimitet. 	

3.5 Hybridkrigföringens	genomförandedesign	
Genomförandedesignen beskriver tillvägagångssättet avseende hur en statsaktör väljer att designa 
hybridkrigföringens genomförande för att inom ramen för den konceptuella designen uppnå de 
politiska målsättningarna. Vilket omfattar hur hela spektrumet från strategiska till taktiska statliga 
och icke-statliga resurser används, samt emot vilka målval de riktas. I syfte att uppnå eftersträvad 
effekt riktas dessa medel och metoder mot hela spännvidden från civila och taktiska mål till 
strategiska mål. Den helhetsbaserade verkansprocessen är central i genomförandedesignen och 
består i sig av två delar; effektbaserad verkan och allomfattande målval.  

3.5.1 Helhetsbaserad	verkansprocess	
Genomförandedesignen omhändertar hur dessa resurser ska tillämpas, samt emot vilka mål dessa 
medel och metoder riktas emot i syfte att uppnå eftersträvad effekt. Med andra ord kan den 
genomförandedesignen ses som utformningen av hybridkrigföringens verkansprocess. 
Verkansprocessen (jfr. targeting) som tillämpas inom ramen för hybridkrigföringens 
genomförandedesign sträcker sig utanför den militära verkansprocessen (NATO, 2016) och kan 
ses som hela statsapparatens verkansprocess då den innefattar hela spännvidden från politiska, 
diplomatiska, militära, civila och andra statliga medel till användandet av icke-statliga aktörer 
och olagliga medel. Verkansprocessen riktas inte bara mot militärt legitima mål, utan riktas mot 
såväl statliga, som icke-statliga mål vilket innefattar hela spektrumet från individer, opinioner, 
organisationer, företag till politiska och statliga mål såväl inom den lokala, regionala och globala 
sfären. Med hänsyn till spännvidden och omfattningen av hybridkrigföringens verkansprocess har 
vi i vår tentativa teori benämnt denna som en helhetsbaserad verkansprocess, vilken består av 
effektbaserad verkan och allomfattande målval. 

3.5.2 Effektbaserad	verkan	
Användandet av verkansmedel vid hybridkrigföring beskrivs som effektbaserad då användandet 
har resultat och måluppfyllnad i fokus. Det vill säga, även om en statsaktör tillämpar ett ”full 
government approach” med möjlighet att tillämpa och kontrollera såväl alla statliga som icke-
statliga resurser som finns i den hybridkrigförande statsaktörens verktygslåda, så är det de 
verktyg som ger eftersträvad effekt som tillämpas. Likaså använder en statsaktör de medel och 
metoder som krävs för att uppnå eftersträvad effekt i och med att måluppfyllnad och resultat 
anses som centralt. Den effektbaserade verkan beskrivs som situationsanpassad, 
framgångsutnyttjande, kombinerad och kraftsamlad. 
 

• Situationsanpassning 
En situationsanpassad verkansprocess och ett skräddarsytt nyttjande av verkansmedlen är 
centralt vid hybridkrigföring. Med andra ord finns det inte ett fastställt eller generellt 
tillvägagångssätt för att bedriva hybridkrigföring utan varje konflikt anses vara unik och varje 
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operation och attack inom ramen för pågående konflikt är unik. Vi har i vår studie kommit 
fram till att det inte finns fastställda eller till hybridkrigföringen dedikerade medel och 
metoder, vilket är värt att belysa. Utifrån verktygslådan med militära, civila, beväpnade, 
obeväpnade, andra statliga resurser och icke-statliga resurser anpassar statsakören sitt 
uppträdande där de medel och metoder som ger önskvärd effekt utnyttjas.   
 

• Framgångsutnyttjande 
Framgångsutnyttjande är också centralt inom ramen för hybridkrigföringens verkansprocess, 
det vill säga, att statsaktören drar nytta av de framgångar de får, utvecklar dessa och fortsätter 
utnyttja de verktyg och målval som ger efterfrågad effekt. Att utnyttja framgångar kräver en 
snabb adaptiv förmåga för att hålla momentum uppe.  
 

• Kombinerat uppträdande 
Att kombinera eller blanda olika resurser, uppträdande, samt medel och metoder beskrivs av 
respondenterna som hybridkrigföringens vagga. Men hybridkrigföring som en karaktär är idag 
mycket mer än att kombinera och blanda resurser, medel och metoder, dock fyller det 
fortfarande en vital roll. 

 

• Kraftsamling 
Att kraftsamla mot specifika mål är en del i stridens grunder. Det som särskiljer kraftsamling 
vid hybridkrigföring mot konventionell krigföring är omfattningen av denna kraftsamling. 
Härvid kan kraftsamlingen omfatta statsaktörens hela verktygslåda, från militära, politiska, 
diplomatiska och andra statliga resurser till civila och icke-statliga resurser mot ett och samma 
mål eller målgrupp. 

 
Vid användandet av verkansmedel kan statsaktören med sina statliga och icke-statliga resurser 
anpassa, ändra och/eller kombinera sitt uppträdande, till exempel: 

• Konventionellt och okonventionellt 
• Reguljärt och irreguljärt 
• Direkt och indirekt 
• Linjärt och icke-linjärt’ 

Valt uppträdande, eller kombinationen/blandningen av flera olika sorters uppträdande är det som 
avgör vilka verktyg (medel och metoder) som är tillgängliga. Inom ramen för hybridkrigföringens 
verkansprocess kan en statsaktör tillämpa såväl dödliga, icke-dödliga, kinetiska och icke-
kinetiska medel. Flera av respondenterna påtalade att det är vanligt förekommande att specifika 
medel så som cyber, ombud, irreguljära styrkor, media och sociala medier samt kriminella 
beskrivs som kärnan inom hybridkrigföring. Vår datanära analys och vår tentativa teori påvisar 
att IT-utvecklingen, samhällsutvecklingen och globaliseringen utan tvekan har medfört att media-
påverkan, användandet av social media och cyberkrigföring, med hackers, trollfabriker och 
elektroniska attacker haft en central roll vid framtagningen av den hybridkrigföring som har 
tillämpats de senaste åren. Anledningen till att dessa medel och metoder har haft en central roll 
beror på att de varit framgångsrika.  
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Då omvärlden anpassat sig mot dessa verkansmedel och då dessa medel inte längre ger önskvärd 
effekt kommer en statsaktör att flexibelt situationsanpassa sig och använda andra medel som ger 
önskvärd effekt. Samtidigt är det så att hybridkrigföringen inte har monopol på några 
verkansmedel, utan dessa kan användas i andra situationer och konfliktkaraktärer som inte är 
hybrida. Vad det är frågan om är att det finns möjlighet i hybrida konflikter att tillämpa alla typer 
av tillgängliga verktyg. Det finns dock flera olika medel som framhävts i vår studie. Värt att 
belysa att dessa är de medel som respondenterna utifrån sina perspektiv betonat, det är inte så att 
hybridkrigföringen endast koncentreras till dessa medel. Exempel på medel utifrån 
respondenternas perspektiv: 
• Ombud/Proxy 
• Cyber/IT (Hacker och troll) 
• Politiska medel 
• Diplomati 
• Kriminella 
• Extremistgrupper 
• Aktivister 
• Terrorister 
• Ekonomiska medel 
• Militära medel 

• Kurirer 
• Duktiga idioter 
• Bulvaner 
• Organisationer 
• Föreningar 
• Företag 
• Kontroll av resurser 
• Kontroll av naturtillgångar 
• Media 
• Sociala medier

 
Användandet av och tillgängliga metoder vid hybridkrigföringens helhetsbaserade 
verkansprocess är omfattande och sträcker sig långt utanför vad som beskrivs som militära 
metoder, vilket även är utanför vad som ur ett militärt perspektiv anses vara ett allomfattande 
förhållningssätt (Library, n.d.; NATO, 2013). Hybridkrigföringens ”metod-verktygslåda” anses 
vara omfattande i och med hybridkrigföringens design, långsiktighet och komplexitet där 
statsapparatens samtliga resurser, men även ickestatliga resurser kan ianspråktas. Men även här är 
det så att hybridkrigföringen inte har monopol på några metoder och inte heller finns det några 
dedikerade hybridkrigföringsmetoder, även om påverka, skapa inflytande, sponsra, skapa 
beroendeställning och skapa opinion anses som viktiga. De metoder som respondenterna 
framhävde var:  
• Påverka 
• Influera 
• Infiltrera 
• Sponsra 
• Skapa opinion 
• Skapa inflytande 
• Skapa beroendeställning 
• Kontroll av marknad/handel (flöden, 

prissättning, export & uppköp). 

• Vilseledning 
• Direkta hot 
• Indirekta/implicita hot 
• Uppköp av fastigheter/mark/faciliteter 
• Beskylla/anklaga 
• Terrorattacker 
• Militära metoder 
• Störa ut samhällsfunktione
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Av de militära metoderna framhävdes såväl öppet som dolt uppträdande enligt nedan: 
Öppet militärt uppträdande 
• Fjärrbekämpa 
• Show of force (beredskapskontroller, 

egen övningsverksamhet närvaro vid 
andras övningsverksamhet samt andra 
typer av styrkedemonstrationer) 

• Intervention/väpnat angrepp (sista 
draget och snabba förlopp) 

• Hindra/störa 
• ”Förstöra” andras nationers övningar 

och militära verksamhet 

Dolt militärt uppträdande 
• Sabotage 
• Spionage/underrättelseinhämtning 
• Krigsplanläggning/förberedelser 
• Dynamiska operationer (specialförband) 

 
 
 
 

 

I och med att användandet av verkansmedel är effektbaserat så är de eftersträvade effekterna vid 
hybridkrigföring essentiell. Valet av uppträdande, medel och metoder åsyftar att uppnå 
efterfrågad effekt hos målet och direkt eller indirekt erhålla effekter som leder till de nationella 
intressena och de strategiska och politiska målsättningarna. Precis som med medel och metoder 
så finns det ingen specifik ”hybridkrigförings-effekt” och inte heller har hybridkrigföringen 
monopol på någon effekt. Men däremot är det vissa effekter som respondenterna framhävt och 
som frekvent återkommit i vår studie, vilka är: 

• Instabilisera 
• Skapa beroendeställning 
• Skapa osäkerhet/tvivel 
• Ändra perceptionen/uppfattningen 
• Avskräcka 

 

Utöver valet av medel och metoder för att uppnå efterfrågad effekt belyste även respondenterna 
några exempel på verkansprocessens syfte och därav valet av verkansmedel för att uppnå dessa 
syften. De exempel som respondenterna främst belyste var: 

• Förneka nyttjandet av förmågor eller fysisk terräng. 
• Hindra användandet av militära medel 
• Misskreditera allierade och andra typer av internationella samarbeten. 
• Kontrollera tidsfaktorn. 
• Kontrollera och utnyttja informationsarenan. 
• Påverka politiska systemet (passivt och aktivt). 
• Påverka opinionen (passivt och aktivt), till exempel genom trollfabriker, rekrytering av 

eller bulvaner inom media. 
• Exploatera/utnyttja den operativa miljön (utnyttja sårbarheter och begränsningar). 
• Exploatera/utnyttja sociala problem, utanförskap och underbygga kulturell förståelse. 
• Skapa komplexa samhällsproblem genom ombud (jfr. Proxy), till exempel genom att 

utnyttja kulturella, socioekonomiska, kriminella och andra utanförskapsområden. 
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3.5.3 Allomfattande	målval	
Det som i studiens tentativa teori benämns som allomfattande målval innefattar valet av 
målkategorier och målgrupper varemot den helhetsbaserade verkansprocessens verkanmedel 
riktas emot. Målvalen i hybridkrigföringens genomförandedesign och verkansprocess är inte 
begränsad till militära mål och det är inte heller så att det finns målval som hybridkrigföringen 
har monopol på, eller som är specifika för dess verkansprocess.  
 
Respondenterna belyste att hybridkrigföringen har förändrat synen på krigföring och vad som rör 
sig mellan fred, kris och krig när det kommer till målval inom ramen för verkansprocessen. Till 
skillnad mot en konventionell mellanstatlig konflikt är målvalen vid hybridkrigföring inte 
begränsad till militära mål eller mål som anses som legitima att verka emot, utifrån ett militärt 
perspektiv. Utan målvalen beskrivs som mångfacetterade då de inriktas mot ett brett spektrum av 
statliga, icke-statliga och civila samhällsmål, vilket enligt respondenterna bland annat innefattar 
statsapparaten, samhällsfunktioner, samhällsgrupper, statliga mål, opinioner, sociala 
rörelser/nätverk, där huvuddelen av målen är utanför den militära sfären.  
 
Härvid riktas hybridkrigföringen verkansprocess emot det vi 
benämner som den lokala sfären, den regionala sfären och 
den globala sfären (figur H). Den lokala sfären är det 
faktiska konfliktområdet, medan den regionala och globala 
sfären beskrivs som konfliktens intresseområden. Samtidigt 
kan vissa målval medföra att effekten inte stannar inom den 
lokala sfären utan där effekten likt ringar på vattnet sprider 
sig ut till den regionala och i vissa fall även den globala 
sfären. I och med att verkansprocessen är designad för att 
kunna inrikta sina verkansmedel mot en stor mängd olika 
målgrupper och målkategorier, såväl lokalt, regionalt som 
globalt, medför detta att målvalen i denna verkansprocess är 
omfattande, vilket ligger till grund för att vi i vår studie 
benämnt detta till allomfattande målval.  
 
Mål väljs utifrån den effekt som ska uppnås inom ramen för genomförandedesignen, men där 
målvalen begränsas till att hålla sig inom ramen för den konceptuella och den strategiska 
designen. Härvid kan målvalen innefatta direkta mål och indirekta mål. Med direkta mål avses att 
verkans medel sätts in mot de mål som önskas påverkas. Med indirekta mål avses att verkan sätts 
in mot ett mål, i syfte att målet i sig ska påverka det avsedda målet. Ett exempel på indirekta mål 
är att verkan inriktas mot individer i syfte att få individen att påverka opinioner, samhällsgrupper, 
organisationer, beslutsfattare mm. Ett annat exempel på indirekta mål är användandet av 
organisationer, opinioner eller samhällsgrupper där syftet är att påverka dessa på ett sätt att de i 
sin tur påverkar beslutsfattare, ledare, chefer och andra nyckelpersoner. 
 

Figur H: Konfliktmiljöns lokala, 
regional och globala sfär. 
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• Lokala sfären 
Den lokala sfären innefattar den stat eller det konfliktområde som innefattas i 
hybridkrigföringen målsättningar. Härvid innefattas alla tänkbara mål inom staten/nationen 
som medför att efterfrågad effekt och uppsatta målsättningar kan nås. Härvid anses hela 
samhället och samhällsfunktionen, statsapparaten och strategiska/samhällsviktiga mål, där 
sårbarheter i samhället inom statsapparaten med mera i sig anses vara ett mål. Utöver detta 
innefattas här även målval som medför att legitimiteten och opinionsstödet ökar. 
 

• Regionala sfären 
Den regionala sfären avser konfliktens närområde, vilket är en del av intresseområdet. Även 
inom den regionala sfären anses hela samhället och samhällsfunktionen, statsapparaten och 
strategiska och viktiga samhällsmål kunna utgöra mål för hybridkrigföringens verkansprocess. 
Att verka emot/engagera den regionala sfären kan ha flera olika syften. Några av de syften 
som har belysts i vår studie är; att få dessa stater att fokusera på egen instabilitet, göra saker 
och ting större än vad det egentligen är och på det sättet dölja det huvudsakliga målet, skapa 
handlingsfrihet, skapar legitimitet och öka opinionsstödet.  
 

• Globala sfären 
Den Globala sfären avser världsarenan, vilket i och med dagens globalisering och det IT-
samhälle vi lever i, även det är en del i konfliktens intresseområde. Inom den globala sfären 
inriktas verksamheten emot mål som ökar legitimiteten, ökar opinionsstödet, reducerar risken 
för att det internationella samfundet ingriper varvid de komplikationer som krigföringen kan 
medföra reduceras. Inom den globala sfären anses delar av samhället och 
samhällsfunktionerna, statsapparaten och andra strategiska och viktiga samhällsmål kunna 
utgöra mål för hybridkrigföringens verkansprocess.  

 
Inom ramen för den lokala, regionala och globala sfären finns det en stor mängd olika 
målkategorier. De målkategorier som respondenterna i vår studie framhävt är: 

• Diplomatiska mål 
• Politiska mål 
• Ledare, chefer och beslutsfattare som mål 
• Personer och individer som mål 
• Mål inom informationsarenan 
• Militära mål 

• Organisationer som mål 
• Infrastrukturella mål 
• Sociala mål 
• Utbildning som mål 
• Ekonomi som mål 

 
Verkan riktas emot de mål som ger eftersträvad effekt. Mål som inte ger önskvärd effekt 
bortprioriteras. Respondenterna påtalade även att verkan riktas mot mål som ger effekt på lång 
sikt. Men verkan mot vissa målval kommer med hänsyn till dagens globalisering och 
kommunikations-/IT-samhälle troligen medföra att effekten inte kan koncentreras och i vissa fall 
inte vill koncentreras till den lokala sfären utan där effekten likt ringar på vattnet sprider sig ut till 
den regionala och i vissa fall även den globala sfären. Exempel på detta är när verkan riktas mot 
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ekonomin och världshandeln. Hybridkrigföringen är adaptiv och beskrivs som dynamiska då 
sårbarheter utnyttjas samtidigt som mål som ger önskvärd effekt merutnyttjas. Målvalen sker i 
linje med den konceptuella designen där oförutsägbarhet eftersträvas, varvid vi med svårighet kan 
förutse framtida mål. Men även om målvalen beskrivs som dynamiska och adaptiva, så anses inte 
målvalen ske ad hoc. Utan målvalen beskrivs som väl utstuderade där riktlinjer återfinns inom 
såväl den strategiska som den konceptuella designen. Att förstå de sociala och psykologiska 
faktorer som driver, engagerar och påverkar människor, organisationer och stadsaktörer beskrivs 
som vitala för att med en analytiskt medvetenhet kunna identifiera rätt mål.  Respondenterna 
påtalade även att verkanprocessen riktas mot "mjuka mål”, så som populationen, 
samhällsgrupperingar och den civila administrationen där syftet är att skapa instabilitet, oro och 
missnöje med demonstrationer och upplopp som följd.  
 
För att på ett strukturerat sätt beskriva respondenternas perspektiv och visualisera resultatet från 
vår datanära analys avseende allomfattande målval har vi använt den analytiska modellen 
ASCOPE i korrelation med den analytiska modellen PMESII (se bilaga C). Vi har med hjälp av 
denna analysmodell satt in de olika målgrupper och målval som respondenterna belyst vid 
intervjuerna i sin rätta kontext och på ett sätt som visualiserar vad som innefattas och avses med 
allomfattande målval (figur I).  

Tabell 1: Allomfattande målval. 
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3.6 Begreppsutveckling		

3.6.1 Inledning	–	begreppsutveckling	
I vår studie har det under intervjuerna tydligt framkommit att bristen på begrepp kopplat till 
hybridkrigföring skapar problem. Härvid påtalade respondenterna att de vanligaste 
förekommande begreppen hybridkrigföring och hybrida hot inte räcker för att beskriva hybrida 
fenomen. Bristen på fastställda och allmänt vedertagna begrepp som beskriver fenomenet i sin 
helhet medför att olika ord används för att beskriva ett fenomen, vilket medför risk för 
misstolkning, missförstånd och tvetydighet. Ett exempel på detta är att respondenternas syn på 
fenomenet hybridkrigföring överensstämde till mycket hög grad, men de använde de olika ord 
och begrepp för att beskriva fenomenet. Respondenternas beskrivning de olika begreppen för den 
hybrida eskaleringstrappans olika nivåer, samt deras definition för respektive begrepp ligger till 
grunden för nedanstående begreppsutveckling. Begreppsutvecklingen har med utgångspunkt i 
respondenternas beskrivning kompletterats och utvecklats genom vår datanära analys. Vilka 
beskrivs här nedan.  
 

 
Figur I: Övergripande förklaring av de olika begreppens förhållande till varandra. 

3.6.2 Hybrida	konflikter	
Hybrida konflikter är ett samlingsbegrepp för konflikter av hybrid karaktär. Hybrida konflikter 
innefattar såväl inomstatliga som mellanstatliga konflikter, statliga som icke-statliga aktörer och 
sträcker sig över hela konfliktskalan och eskalationstrappan från lågintensiva konflikter med 
hybrida aktiviteter till hybridkrigföring som genomförs inom ramen för en högintensiv konflikt. 
Vid hybrida konflikter använder sig minst en aktör av hybridkrigföring, hybrida aggressioner, 
hybrida operationer, hybrid uppträdande eller liknande.  

3.6.3 Hybridkrigföring	
Hybridkrigföring, vilket betyder blandkrigföring, kan även ses som ett samlingsnamn för den 
strategi som en statsaktör använder för att samordna och kombinera politiska, diplomatiska, 
militära och andra statliga resurser, men även civila, icke-statliga och olagliga resurser i syfte att 
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uppnå sina politiska och strategiska målsättningar. För att fenomenet ur ett svenskt 
försvarsmaktsperspektiv ska benämnas som hybridkrigföring, behöver fenomenet vara kopplat 
till en statsaktör, samt att statsaktören ha en ambitionsnivå som är i linje med den konventionella 
krigföringens syften och målsättningar. Verksamhet som bedrivs med lägre ambitionsnivå är med 
andra ord någon form av aggression, aktivitet, uppträdande med mera, men det inryms ur ett 
svenskt försvarsmaktsperspektiv ej i begreppet hybridkrigföring. Hybridkrigföring är inte en 
domän och den är inte isolerad till ett visst skede i en konflikt, utan utspelar sig i alla skeden i en 
konflikt och alla konfliktnivåer, från fred till fullskaligt krig. Det som skiljer hybridkrigföringens 
karaktär i fred, kris och krig är intensiteten, målvalen, risktagningen och förnekelsebarheten.  

3.6.4 Hybrida	aggressioner	
Hybrida aggressioner är ett tvådelat begrepp. (1) Hybrida aggressioner används för att beskriva 
en aggression som är iscensatt, planerad och/eller genomförd av en statsaktör. Det vill säga, vid 
hybrida aggressioner använder en statsaktör ett hybrid uppträdande, där de medel och metoder, 
men även målvalen som används inryms inom ramen för hybridkrigföring. Men de hybrida 
aggressionerna har härvid en lägre ambitionsnivå än hybridkrigföring och ej krigföringens 
långtgående mål och syfte. (2) Begreppet hybrida aggressioner används också för att beskriva det 
hybrida uppträdande, det vill säga, blandning av medel, metoder och målval som en icke-
statsaktör (som ej är kopplad till en statsaktör) använder i en hybridkonflikt. Då dessa aktörer inte 
är en statsaktör och inte heller ombud åt en statsaktör så är det per definition ej en krigföring, 
utan en hybrid aggression.  Exempel på icke-statliga aktörer är terroristorganisationer, 
insurgenter, miliser, frihetskämpar m.m.  

3.6.5 Hybrida	aktiviteter	
Hybrida aktiviteter är ett hybrid uppträdande med en lägre ambitionsnivå och mer lågintensiv än 
hybrida aggressioner. Till exempel säkerhetshotande verksamhet, underrättelseinhämtning, 
krigsplanläggning och förberedelser (skapa förutsättningar) för hybrida aggressioner och 
hybridkrigföring, men även lågmälda påverkansoperationer och instabiliseringsoperationer.   

3.6.6 Hybrida	Operationer	
Hybrida operationer kan genomföras över hela spektrumet från hybrida aktiviteter till 
hybridkrigföring som genomförs inom ramen för konventionell krigföring och fullskaligt krig. 
Med hybrida operationer avses en operation, vilket är begränsad i tid, områdesbegränsad 
och/eller uppgiftsbegränsad. Operationen genomförs med hybrida medel och metoder i syfte att 
uppnå ett specifikt syfte. Ett exempel på en hybrid operation är att påverka utgången av ett 
politiskt val. 

3.6.7 Hybrid	attack		
En hybrid attack är den enskilda insatsen för att nå verkan, vilket genomförs inom ramen för en 
pågående hybrid operation. Hybrida attacker kan vara såväl kinetiska som icke-kinetiska, som 
såväl dödliga som icke-dödliga. Exempel på hybrida attacker kan vara demonstrationer i och med 
ett val, desinformationsspridning, störa och slå ut system eller ändra/påverka rösträkningen. 
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Attacken i sig behöver ej vara hybrid (det vill säga en blandning av medel och metoder) då 
attacken genomförs i en hybrid kontext. 

3.6.8 Hybrida	hot	
Hybrida hot är ett latent verkansmedel, det vill säga ett uttalat hot. Hybrida hot kan innefatta hot 
om att använda hybridkrigföring, eller hot om användandet av konventionella attacker (t.ex. 
fjärrstridsmedel) inom ramen för en hybrid konflikt. Men det kan även innefatta hot om att 
genomföra hybrida operationer och hybrida attacker. Hoten kan genomföras direkt, till exempel 
via politiska och diplomatiska uttalanden, men de kan även ske indirekt och/eller implicit. 
Indirekta och implicita hot innefattar även ”hot genom ombud”, det vill säga att hotet framställs 
genom någon annan. Till exempel genom att få en opinion att frukta ett specifikt hot (utan att det 
finns ett direkt uttalat hot) eller att få media att eskalera eller måla upp en hotbild. 
Hybrida hot används även inom hela spektrumet för hybrida konflikter där hoten används som en 
del i hybrida operationer och kombineras med hybrida attacker. 

3.6.9 Hybrid	uppträdande		
Hybrid uppträdande innefattar allt uppträdande av hybrid karaktär, från hot till hybridkrigföring 
samt hybrida operationer och hybrida attacker som genomförs inom ramen för konventionell 
krigföring. 

3.7 Sammanfattning	av	studiens	resultat	
Hybridkrigföring är ett krigföringskoncept som en statsaktör använder för att uppnå sina politiska 
och strategiska målsättningar. Hybridkrigföring är ett långsiktigt och långsamt krigföringssätt 
som används för att proaktivt forma konfliktmiljö, förvränga människors uppfattning, skriva om 
historien och skapa legitimitet för det egna handlandet, samtidigt som den egna inblandningen 
förnekas.  
 
Anledningen att en statsaktör bedriver hybridkrigföring beror på att aktören inte är stark nog att 
uppnå sina politiska målsättningar genom konventionell krigföring och/eller inte stark nog att 
ignorera världsopinionen och det internationella samfundet. Därav bedrivs hybridkrigföringen på 
ett icke-attribuerat sätt där krig undviks, legitimiteten ökar, det internationella samfundets 
inblandning reduceras och sanktioner undviks. Ett förhållningssätt som medför att krigföringen 
riktas mot såväl det geografiska konfliktområdet som den regionala som den globala sfären. Men 
även om hybridkrigföring är designad för att undvika krig så kan krigföringen tillämpas i alla 
skeden och konfliktnivåer på ett sådant sätt att gränsen mellan fred och krig förskjuts samtidigt 
som gränserna mellan fred, kris och krig börjar suddas ut.  
 
Hybridkrigföringen bygger ett centralt styrt nationellt helhetskoncept, där en stats och dess 
samhälles samtliga resurser men även icke-statliga resurser ska kunna anspråkstas, varvid 
konceptet sträcker sig utanför den militära sfären. Denna allomfattande strategi omhändertar hela 
spektrumet från den politiska nivån ner till användandet av medel och metoder, samt målval.  
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I vår tentativa teori framställs hybridkrigföring som en allomfattande strategi som består av en 
strategisk design, en konceptuell design och en genomförandedesign.  
 

• Den strategiska designen är det nationella ramverket och den centrala ledningen för 
hybridkrigföringens allomfattande strategi. Ramverket förtydligar vilka nationella intressen 
som ska säkerställas, vilka politiska mål som ska uppnås, samt inom vilka ramar och villkor 
detta får genomföras. Det vill säga vilka riktlinjer, villkor, ramfaktorer och spelregler för den 
konceptuella designen och genomförandedesignen. 
 

• Den konceptuella designen beskriver det förhållningssätt som används. Det är här som 
krigföringens förhållningssätt designas för att inom ramen för den strategiska designen uppnå 
de politiska och strategiska målsättningarna. Designen innefattar avvägningar, prioriteringar 
och ställningstaganden avseende synen på förhållandet mellan tidsaspekten, 
förnekelsebarheten och risktagandet, men även till vilka komplikationer som ses som 
acceptabla. En viktig del i detta är att proaktivt och långsiktigt forma konfliktmiljön och 
förvränga människors uppfattning och påverka samhällsgrupper, opinioner och beslutsfattare 
såväl lokalt som globalt. Designen innefattar även en riskhanteringsmodell som omhändertar 
vilka komplikationer en statsaktör är beredd att underkasta sig och vilka komplikationer som 
ska undvikas. Att undvika krig och internationell inblandning, samt utnyttja och kringgå 
nationella och internationella lagar är en del i detta. Den konceptuella designen innefattar även 
ett asymmetriskt förhållningssätt som eftersträvar att möta en motståndare på en annan 
spelplan än vad denne förväntar sig, samt med alternativa medel och metoder som 
motståndaren har svårt eller inte är anpassad för att möta.  
 

• Genomförandedesignen är det tillvägagångssätt som en statsaktör använder för att skräddarsy 
användandet av nationens samtliga politiska, diplomatiska, militära, andra statliga samt icke-
statliga och olagliga resurser. Men även vilka mål som verkansprocessen rikas emot. 
Verkansprocessen riktas inte bara mot militärt legitima mål, utan riktas mot såväl olika 
statliga, som icke-statliga mål vilket innefattar hela spektrumet från individer, opinioner, 
organisationer, företag till politiska och statliga mål. Denna helhetsbaserade verkansprocess 
eftersträvar bland annat att; instabilisera, skapa beroendeställning, skapa osäkerhet/tvivel, 
ändra perceptionen/uppfattningen och att avskräcka.  

 
Hybridkrigföring och hybrida hot är två centrala begrepp, men vårt resultat påvisar att det finns 
fler begrepp inom området och påvisar en begreppsutveckling innehållande begreppen; hybrida 
aggressioner, hybrida aktiviteter, hybrida hot, hybrida uppträdanden, hybrida konflikter, hybrida 
operationer och hybrida attacker.  
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4 REFERENSRAM	OCH	ANALYS	
I detta kapitel redovisas studiens referensram, vilken integreras med analysen av resultatet och 
referensramen. Kapitlet är indelat enligt följande:  
• Initialts ges en historisk återblick till krig och konflikter av hybrid karaktär.  
• Därefter redovisas den tidigare forskning som använts i studien. Integrerat med den 

informativa redovisningen genomförs det första steget av analysen, där studiens resultat och 
tidigare forskning jämförs.  

• Därnäst redovisas de två teoretiska perspektiv som används i studien i syfte att erhålla 
teoretiskt (vetenskapliga) stöd och belägg för studiens resultat. Integrerat med den 
informativa redovisningen genomförs det första steget av analysen, där studiens resultat och 
de teoretiska perspektiven jämförs.  

• Därefter redovisas de tre efterföljande stegen av analysen av referensramen och studiens 
resultat.  

• Slutligen sammanfattas de viktigaste delarna av kapitlet. 

4.1 Översikt	av	fenomenet	hybridkrigföring	
I detta underkapitel ges en översikt av fenomenet hybridkrigföring i form av en överblick av 
tidigare konflikter av hybrid karaktär och tidigare forskning. 

4.1.1 Inledning	
Hybridkrigföring kopplas vanligtvis samman med det fenomen och den ryska inblandning som 
utspelar sig i Ukraina sedan 2014 (“Kriget i Ukraina - Nytt om ukrainakrisen & krimkriget - 
DN.SE - DN.SE,” n.d.). Men det är inget nytt fenomenet och fenomenet är inte enkom ett ryskt 
krigföringssätt. Utan olika versioner av ett hybrid uppträdande har förekommit i flera olika 
konflikter världen över under generationer. Det finns bland annat paralleller mellan dagens 
hybridkrigföring och Sun Tzus 540-496 f.kr teorier om krigskonst (Tzu and Giles, 2013) och 
paralleller till den spansk-engelska blandkrigföringen emot Napoleon vid den franska invasionen 
av Spanien 1807-1814 (Hoffman, 2007). Att hybridkrigföring som begrepp fick sitt genomslag i 
och med Libanonkriget 2006 (“Libanonkriget 2006,” 2019)  betyder med andra ord inte att 
fenomenet skapades då. Däremot har hybridkrigföringen genomgått en snabb evolution de 
senaste åren, där den krigföring som idag bedrivs i Ukraina, i Venezuela och i Sydkinesiska sjön 
skiljer sig från Hizbollahs uppträdande 2006. 
 

Några exempel på konflikter av hybrid karaktär som utspelat sig efter andra världskriget är:  
• Vietnamkriget (1955-1975) som innehöll en blandning av Nordvietnames reguljära 

stridskrafter och den Sydvietnams nationella befrielsefrontens (FNL) gerilla-/milisförband (jfr. 
Viet Cong), vilka tillämpade ett folkkrigföringskoncept (jfr. peoples war). Den kommunistiska 
Sydvietnams nationella befrielsefronten med ideologiska och självständighetsdrivkrafter hade 
sitt ursprung i den sociala rörelsens kamp mot den franska koloniseringen. De var allierade 
med Nordvietnam, Kina och Sovjetunionen, sponsrades och erhöll materiellt stöd från 
Nordvietnam, Kina och Sovjetunionen, samt mentorerades av Kina och Sovjetunionen. Enligt 
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Hägerdal var Vietnamkriget ett ideologiskt stormaktskrig mellan USA och Kina samt 
Sovjetunionen som utkämpades av ombud (Ericson Wolke, 2004; “FNL,” 2017; “Vietminh,” 
2016; Giap, 2015; Hägerdal, 2004). Härvid finns det likheter mellan den sovjetiska 
uppträdandet i Vietnam och det ryska uppträdandet i Ukraina.  
 

• Krigen på Balkan under 1990-talet vilka innehöll inslag av hybrid uppträdande. Bosnienkriget 
innehöll en blandning av reguljärt och irreguljärt uppträdande, terror och organiserad 
brottslighet, där krigföringen i första hand riktades mot civilbefolkningen innehållande 
metoder som organiserade massvåldtäkter, folkmord och etnisk rensning (Brink, 2013; 
“Jugoslaviska krigen,” n.d.). Kosovokriget innehöll en blandning av konventionella förband, 
milisgrupper, organiserad brottslighet och statligt sponsrade sociala rörelser. Samtidigt 
skapade USA legitimitet och acceptans för sitt och NATO:s inblandning genom att förvränga 
historien och forma miljön (Catalinotto, 2001; “Jugoslaviska krigen,” n.d.; “Račak massacre,” 
n.d.). 

 

• Det taktiska uppträdandet vid inledningen av Irakkriget där reguljära irakiska förband 
kombinerades med den adaptiva paramilitära motståndsrörelsen Fedayeen Saddam är ett 
exempel på hybridkrigföring i modern tid, även om det då fortfarande var i sin linda 
(“Fedayeen Saddam,” n.d.; Otterman, 2005; “Saddam’s Martyrs ["Men of Sacrifice"],” n.d.).  
 

• Hizbollahs (“Hizbollah,” 2019) adaptiva uppträdande mot de israeliska styrkorna under 
Libanonkriget 2006. Där Hizbollahs stridande enheter växlade mellan en reguljär och 
irreguljär krigföring, samt mellan högteknologiska vapensystem och enkla improviserade 
vapen. Samtidigt utnyttjades media så att omvärldens vardagsrum blev en del av 
konfliktområdet (Hoffman, 2007, 2009a). Beaktansvärt är att Hizbollah som organisation är ett 
iranskt ombud (jfr. Proxy) där Hizbollah erhöll vapensystem, mentorering och andra typer av 
stöd från Iran under konflikten (Terfry, 2013). Med andra ord utkämpades konflikten mellan 
Iran och Israel där Iran utnyttjar sociala rörelser och samhällsmotsättningar i området för att 
med ett förnekelsebart och komplikationsreducerande förhållningssätt bedriva krig mot Israel.  
 

• Den ryska intervention i Georgien 2008, vilken främst genomfördes med reguljära förband. 
Konflikten föregicks av ett formande av den operationsmiljön och förvrängning av 
lägesuppfattningen, vilket låg till grund för den ryska legitima anledningen att ingripa 
(“Passportization,” 2017; Toomey, n.d.).  
 

• Den ryska interventionen i Ukraina, både vid annektering av Krimhalvön 2014 och 
efterföljande oroligheter och utbrytning av pro-ryska separatister i södra och östra Ukraina 
ligger till grund för vad som i folkmun numera beskrivs som hybridkrigföring. Vilket 
karaktäriserades av ett statligt välorganiserat och icke-attribuerat uppträdande som utnyttjade 
samhälls- och teknikutvecklingen, samt kringgick lagar och tröskeleffekter (Hajduk and 
Stępniewski, 2016; “Russia’s Hybrid War Against Ukraine,” n.d.; Stowell, 2014).  
 

• Den kinesiska exploateringen är ett annat exempel på hybridkrigföring. Vilket bland annat 
innefattar aktiviteter och konstruerandet av konstgjorda öar i Sydkinesiska sjön, företags-
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expanderingen i Afrika där tillgången till naturtillgångar säkerställs och en utvecklad 
internationell stöldindustri med överföringscentrum. Aktiviteter vilka sker i kombination med 
cyberattacker, påverkansoperationer, spridning av desinformation och användandet av 
politiska och diplomatiska medel (“GRANSKNING,” n.d.; “Kinas väg mot global dominans 
går genom Afrika | SvD,” n.d.; “”Ryssland och Kina sjösätter hybridkrigföring” | SvD,” n.d.; 
Granstedt, 2018; Jonsson, 2018). 
 

• Den rådande händelseutvecklingen i Venezuela där den USA-stödda oppositionsledaren 
försöker ta över makten i landet. En eskalerande konflikt med kuppförsök, landsomfattande 
strömavbrott, elektroniska attacker och cyberattacker, propaganda, påverkansoperationer, 
desinformation, amerikanska hjälpsändningar, amerikanska sanktioner, samt där USA planerar 
att använda ett privat säkerhetsföretag för att stödja oppositionen med legosoldater 
(“Blackwater founder’s plan for mercenaries in Venezuela: Report | Venezuela News | Al 
Jazeera,” n.d.; “United States–Venezuela relations - Wikipedia,” n.d.; “Venezuela utslaget 
efter enormt strömavbrott - Sydsvenskan,” n.d.; Miani, 2019; Quinn, 2019; Sullivan, 2019). 

4.1.2 Tidigare	forskning	
I denna del av underkapitlet redovisar vi ett urval av olika litterära verk, avhandlingar rapporter 
och vetenskapliga artiklar i syfte att belysa befintlig kunskap och tidigare forskning inom 
området hybridkrigföring. Anledning att vi valt dessa litterära verk beror på att vi ser dessa som 
intressanta att använda för att jämföra mot vår studies resultat. I denna beskrivning av tidigare 
forskning har vi utgått ifrån studiens resultat, varvid vi utgått från följande rubriker; 
hybridkrigföringens karaktär, strategisk design, konceptuell design och genomförandedesign. I 
kapitlet integrerat tidigare forskning med en analys där studiens resultat och tidigare forskning 
jämförs. Vilket sammanställs i tabell 2. 

Hybridkrigföringens	karaktär.	
• Nationell strategi 

Gärtner, Lasconjarias mfl. (NATO Defence College), MCDC Countering Hybrid Warfare 
Project, Monaghan, NATO samt Radin (vid RAND institutet) karaktäriserar hybridkrigföring 
som en samlad nationell strategi som leds inom ramen för en systematisk och synkroniserad 
modell. En noggrant analyserad och planerad strategi som koordinerar användandet av 
militära, diplomatiska och ekonomiska resurser och maktmedel. Det vill säga en nationell 
strategi som sträcker sig utanför de militära strukturerna i syfte att uppnå ställda politiska 
målsättningar samt utöva makt (Lars Gärtner, 2018; Lasconjarias et al., 2015; MCDC 
Countering Hybrid Warfare Project, 2017; Monaghan, 2016; NATO, 2018; Radin, 2017)(Lars 
Gärtner, 2018; Lasconjarias et al., 2015; MCDC Countering Hybrid Warfare Project, 2017; 
Monaghan, 2016; NATO, 2018; Radin, 2017). Gärtner, Lasconjarias och NATO skriver även 
att den hybridkrigförande aktörens statsapparat i sin helhet mobiliserar alla tänkbara 
instrument för att uppnå de strategiska och politiska målsättningarna (Lars Gärtner, 2018; 
Lasconjarias et al., 2015; NATO, 2018). I linje med ovanstående karaktärisering av 
hybridkrigföring beskriver Arves samt Liangs och Xiangsuis modern krigföring som en 
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samlad nationell strategi som använder hela statens tillgängliga resurser, men även icke-
statliga resurser, inklusive terrorism för att uppnå de politiska målsättningarna. Värt att påtala 
är att dessa två litterära verk inte innefattar begreppet hybridkrigföring utan Liangs och 
Xiangsuis beskrivning avser den obegränsade krigföringen (jfr. Unrestricted Warfare) och 
Arves omhändertar karaktärsdrag hos de nya krigens strategier (Arve, 2003; Liang and 
Xiangsui, 1999). Ovanstående karaktärisering överensstämmer med vårt resultat avseende att 
karaktärisera hybridkrigföring som en allomfattande strategi, det vill säga ett helhetskoncept 
där statsapparatens och nationens samtliga resurser kan komma att anspråkstas. Likaså 
överensstämmer vårt resultat med ovanstående författares litterära verk avseende att 
hybridkrigföring är ett samlingsnamn för den strategi som en statsaktör använder för att 
samordna diplomatiska, politiska, ekonomiska, militära och andra statliga, men även icke-
statliga och olagliga resurser i syfte att uppnå sina politiska målsättningar.  
 

• Helhetskoncept 
I MCDC, Countering Hybrid Warfare Projects rapport (“Understanding Hybrid Warfare”) tas 
ett kliv bort ifrån militärkoncentrerade och militärteoretiska perspektiv för att istället se 
fenomenet från ett helhetsperspektiv. Härvid karaktäriseras hybridkrigföring som en 
synkronisering av multipla förmågor och kapaciteter som skräddarsys mot specifikt 
analyserade och uttagna sårbarheter hos den utsatta nationen. Härvid samordnar den 
hybridkrigförande staten alla sina resurser i syfte att uppnå synergieffekter (MCDC 
Countering Hybrid Warfare Project, 2017). MCDC beskrivning är jämförbart med vårt resultat 
avseende att hybridkrigföring inte är ett militärt fenomen utan ett socialt-/samhällsfenomen 
som innefattar hela statsapparaten och där den militära aspekten har en underordnad roll. 
Likaså finner vi stöd för vårt resultat i MCDC rapport avseende att den hybridkrigförande 
statsaktören skräddarsyr eller designar sitt krigföringskoncept i syfte att erhålla bästa tänkbara 
effekt, där den utsatta statens sårbarheter utnyttjas. 
 

• Påverka befolkningen 
Coandă & Stefanescu karaktäriserar hybridkrigföring som icke-linjärt i kontexten att 
morgondagens krigföring förflyttats till ett slag om det “mänskliga psyket” och kommer att 
utspela sig i en kamp om befolkning snarare än att med fysiskt våld besegra en motståndare på 
slagfältet eller ta fysiska områden i besittning (Coandă et al., 2018). Coandăs och Stefanescus 
karaktärisering ger stöd för vårt resultat avseende att det militära eller fysiska våldet inte är 
centralt samt det är en nation som helhet som angrips. Likaså är vårt resultat jämförbart med 
Coandăs och Stefanescus perspektiv avseende att det är en fråga om att påverka människors 
perception och förvränga deras lägesuppfattning genom att manövrera på det kognitiva, 
emotionella planet där motsättningar, utanförskap, missnöje med mera hos sociala grupper och 
rörelser utnyttjas. 
 

• Blandkrigföring 
Såväl McDermott som Monaghan, vars rapporter utgår ifrån Ryssland agerande i Ukraina, 
framhäver ett perspektiv där man ser en växling/blandning av användandet mellan 
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konventionella och icke-militära resurser, vilket de beskriver med ett fokus på att militärt 
koordinera alla resurser (McDermott, 2016; Monaghan, 2016). Hoffman, som tidigt setts som 
en auktoritet inom forskningen av hybridkrigföring karaktäriserar fenomenet som en 
kombination eller blandning av konventionella militära och irreguljära metoder i syfte att 
uppnå politiska målsättningar. Enligt Hoffman tillför det hybrida kriget en helt ny dimension 
då motståndaren inom ett och samma område på taktisk eller operativ nivå samordnar och 
integrerar flera olika statliga och ickestatliga aktörer (till exempel statligt sponsrade enheter 
och autonoma självfinansierade enheter) varvid synergieffekter kan erhållas. Enligt Hoffman 
tillämpas hybridkrigföring i hela konfliktspektrumet (Hoffman, 2009b, 2009a, 2007). Både 
den svenska och amerikanska försvarsmaktens beskrivning av hybridkrigföring är jämförbar 
Hoffmans karaktärisering avseende blandningen och samordningen av statliga och icke-
statliga aktörer, samt blandningen av reguljär och irreguljär krigföring (Försvarsmakten, 2016; 
Joint Chiefs Of Staff, 2015). Det som däremot särskiljer Försvarsmaktens beskrivning är att 
hybrida hot framställs som det övergripande begreppet, vilket även inrymmer 
hybridkrigföring. Hybridkrigföring beskrivs härvid som ”blandningen av reguljär krigföring, 
irreguljär krigföring, kriminalitet, terrorism, sexuellt våld, modern teknik och krigföring via 
cyberrymden i ett operationsområde” (Försvarsmakten, 2016, p. 38). Vidare påtalar 
Försvarsmakten att hybridkrigföring symboliseras av en sammanblandning av 
högteknologiska konventionella styrkors slagkraft där snabba avgöranden söks och irreguljära 
styrkor, deras fanatism och intention att skapa en utdragen konflikt. Härvid framställs 
hybridkrigföring som fenomen utmana den traditionella förståelsen av krig och fred 
(Försvarsmakten, 2016). I likhet med vårt resultat karaktäriserar Hoffman, McDermott, 
Monaghan, samt både den svenska och amerikanska Försvarsmakten hybridkrigföring som ett 
samlingsnamn för samordningen och blandningen av konventionella/reguljära och irreguljära 
aktörer där såväl statliga och icke-statliga resurser används. McDermott och Monaghan 
betonar den militära koordineringen, vilket skiljer sig från vårt resultat då vi istället påvisar en 
centraliserad nationell strategisk koordinering vilket genomsyrar all verksamhet på alla nivåer. 
Vilket medför att vårt resultat även har ett annat perspektiv än Hoffman, då han betonar en 
taktisk och operativ samordning. Den utdragna kamp som Försvarsmakten beskriver kan 
förvisso jämföras med det vi i vårt resultat beskriver som ett långsamt och långsiktigt 
krigföringssätt. Däremot särskiljer sig Försvarsmaktens beskrivning avseende att ”nå snabba 
avgöranden med konventionella styrkors slagkraft” från vårt resultat, då vårt resultat betonar 
att konventionella uppträdande och snabba avgöranden undviks så långt som möjligt och 
används vid behov som endast ett sista steg. 
 

• Divergerande karaktärisering 
Gärtner påtalar att begreppet hybridkrigföring är ett omdiskuterat begrepp, med ett stort 
omfång av olika definitioner i omlopp och där karaktäriseringen av konceptet går isär och 
entydighet saknas (Lars Gärtner, 2018). Carne, Engström och Cornils beskriver att det inte 
finns en ensad syn/entydighet avseende innebörden av begreppet hybridkrigföring eller en 
ensad definition på vad detta mångfasetterade fenomen innefattar (Carne, 2015; Cornils, 2018; 
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Engström, 2018). Även vi i vårt resultat kan konstatera att det råder meningsskiljaktigheter 
avseende begreppsanvändningen och på de olika sätt som hybridkrigföring beskrivs och 
definieras. Det vill säga att begrepp som hybridkrigföring och hybrida hot används på olika 
sätt och erhåller olika innebörd, då en fastställd och allmänt erkänd begreppsflora saknas. Det 
som skiljer vårt resultat från Gärtner, Carne, Cornils och Engström är att det i vår urvalsgrupp 
inte råder någon oenighet avseende vad fenomenet hybridkrigföring är för något, vad det 
innehåller, dess egenskaper och karaktär. Under intervjuerna använde respondenterna olika 
ord och begrepp för att förklara och beskriva fenomenet hybridkrigföring. Men när vi under 
intervjuerna ställde följdfrågor, fördjupande frågor och andra frågor för att få respondenterna 
att utveckla sina svar och förklara vad de egentligen menade så karaktäriserade och beskrev de 
fenomenet på samma sätt.  

Strategisk	design	–	Ledning	och	planering	
I linje med vårt resultat avseende hybridkrigföringens strategiska design och centrala ledning 
påtalar Arve, Gärtner, Lasconjarias m.fl., Liang och Xiangsui, samt NATO att denna typ av 
krigföring behöver ledas och koordineras så att den nationella strategin systematiskt och 
synkroniserat kan blanda ”hård och mjuk utövning” i operationsmiljöns alla domäner (Arve, 
2003; Lars Gärtner, 2018; Lasconjarias et al., 2015; Liang and Xiangsui, 1999; NATO, 2018). 
Såväl vårt resultat, Engström, den amerikanska och den svenska Försvarsmakten beskriver att en 
statsaktör som bedriver hybridkrigföring tillämpar en central ledning vilken leder såväl statliga 
som icke-statliga resurser och aktörer. Härvid beskriver litteraturen att den centrala ledningen 
koordinerar användandet av medel och metoder i syfte att uppnå de politiska målsättningarna 
(Engström, 2018; Försvarsmakten, 2016; Joint Chiefs Of Staff, 2015). Försvarsmakten betonar 
även att statliga och ickestatliga aktörer bildar allianser för att skapa större strategiska möjligheter 
och handlingsrum (Försvarsmakten, 2016). Vårt resultat påvisar inte ett samarbete eller 
alliansbildande mellan olika aktörer, utan betonar istället att den hybridkrigförande statsaktören 
direkt eller indirekt leder och samordnar statliga och icke-statliga aktörer, bland annat genom att 
påverka, sponsra eller på andra sätt ha kontroll över olika samhällsgrupperingar eller ombud. 
 
Till skillnad mot vårt resultat har McDermott valt att framhäva ett perspektiv där 
hybridkrigföringen utpräglats av en regional operativ militärledning, vilket han bygger på 
erfarenheter ifrån östra Ukraina. Han framhäver härvid att integreringen och etableringen av en 
gemensam regional ledning av alla discipliner ökar möjligheten till en uppdaterad 
lägesuppfattning i ett område samt maximerar möjligheter till att leda och koordinera 
genomförandeverksamhet och underrättelseinhämtning. Detta inkluderar även att etablera och 
vidmakthålla ledningen över icke-militära styrkor (jfr. Proxy) (McDermott, 2016).  

Konceptuell	design	–	Förhållningssätt	
• Asymmetriskt förhållningssätt 

Hybridkrigföring är asymmetrisk i sin helhet, främst avseende hur den operativa miljön 
uppfattas och formas, där ett perspektiv är att kunna förneka inbladning (Coandă et al., 2018; 
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Lasconjarias et al., 2015; NATO, 2018). Detta karaktärsdrag stödjer det vi beskriver som det 
asymmetriska förhållningssättet och användandet av alternativa medel och metoder, men även 
det vi benämner att tillämpa förnekelsebarhet i syfte att reducera risken för komplikationer. En 
annan nyans av asymmetri är det Monaghan beskriver som “konventionell asymmetri”, där 
han inkluderar en konventionell militär överlägsenhet vid specifika platser och tillfällen. 
(Monaghan 2016). Däremot påvisar inte vårt resultat några paralleller till det Monaghan 
beskriver som “konventionell asymmetri”. 

 

• Adaptivt och skräddarsytt koncept 
Ett annat genomgående förhållningssätt i tidigare forskning är att en hybridkrigförande aktör 
behöver vara flexibel och/eller adaptiv för att kunna möta och respondera på den utsatta 
nationens säkerhetsskyddsåtgärder eller andra nationers eller internationella samfunds 
responderande åtgärder. (Lasconjarias et al., 2015; Monaghan, 2016; Munoz Mosquera and 
Bachmann, 2016; NATO, 2018). Vidare beskrivs hybridkrigföring som ett adaptivt och 
skräddarsytt koncept, där fenomenet inte följer en given modell eller generisk metod utan 
formas utefter den operativa miljön (Lasconjarias et al., 2015; MCDC Countering Hybrid 
Warfare Project, 2017; McDermott, 2016; NATO, 2018; Radin, 2017). Vilket går att jämföra 
med den adaptivitet och proaktivitet som vi beskriver i vårt resultat inom ramen för det 
konfliktmiljöformande förhållningssättet, i syfte att forma miljön, förvränga lägesbilden och 
vilseleda motståndaren. 

 

• Förvränga gränsen mellan krig och fred 
Hybridkrigsförande statsaktörer suddar ut samt utnyttjar skiljelinjerna mellan fred, kris och 
krig till sin egen fördel. Där gränser, regelverk och bestämmelser kringgås, otydliggörs, samt 
där dess brister utnyttjas. En del i detta är att använda aktörer, medel och metoder som skapar 
handlingsutrymme och samtidigt förnekar ansvar och inblandning varvid ogynnsamma 
situationer kan undvikas (Försvarsmakten, 2016; Lasconjarias et al., 2015; Liang and 
Xiangsui, 1999; MCDC Countering Hybrid Warfare Project, 2017; Munoz Mosquera and 
Bachmann, 2016; NATO, 2018). Liang och Xiangsu skriver även att moraliska gränser samt 
internationella lagar och konventioner åsidosätts, "the first rule of unrestricted warfare is that 
there are no rules, with nothing forbidden." (Liang and Xiangsui, 1999, p. 2). Ovanstående är 
jämförbart med vårt resultat avseende att användandet av hybridkrigföringen medför att 
gränsen mellan krig och fred förskjuts och gränsen mellan fred, kris och krig suddas ut. Vilket 
sker genom att legitimitet skapas, alternativa medel och metoder tillämpas så att krig kan 
undvikas, lagrum utnyttjas och kringgås samtidigt som lägesuppfattningen förvrängs. 

 

• Forma konfliktmiljön 
McDermott och Monaghan framhäver ett förhållningssätt där de påtalar vikten av en långsiktig 
planering och att proaktivt forma den operativa miljön. De beskriver härvid att den operativa 
miljön utformas till den miljö som statsaktören vill verka i, vilket kräver en noggrann analys 
av den operativa miljöns alla faktorer  (McDermott, 2016; Monaghan, 2016). McDermott och 
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Monaghan beskrivning av att forma den operativa miljön stödjer vårt resultat avseende vikten 
av att tillämpa ett konfliktmiljöformande och komplikationsreducerande förhållningssätt. 

 

• Utnyttjande av lagrummet 
Mosquera & Bachmann framhäver även användandet av lagen som ett verkansmedel och som 
ett förhållningssätt, vilket de benämner som “lawfare”. Härvid beskriver de hur användandet 
av lagrum, rättigheter och bestämmelser kan få en påtagligt negativ effekt på demokratiska 
stater när deras motståndare utnyttjar och exploaterar svagheterna i lagrummet (Munoz 
Mosquera and Bachmann, 2016). I linje med Mosquera & Bachmann beskriver 
Försvarsmakten att ett av hybridkrigföringens förhållningssätt är att utnyttja befintliga 
juridiska begränsningar (Försvarsmakten, 2016). Mosquera & Bachmann syn på lawfare och 
Försvarsmaktens syn på att utnyttja juridiska begränsningar är i linje med det vi i vårt resultat 
beskriver som att hybridkrigföringen utnyttjar, manipulera och kringgår nationella lagar och 
internationell rätt. 

Genomförandedesign	–	Målval,	medel	och	metoder	
• Målval  

Carne, McDermott och Radin påtalar en tyngdförskjutning från den konventionella 
krigföringens militära målval till målval i en stats samtliga samhällsområden. Till exempel 
politiska, militära, ekonomiska, sociala, infrastrukturella och informations relaterade mål, där 
påverkan på populationens motståndskraft och motståndsvilja har en central roll. De skriver 
vidare att hybrida aktiviteter används för att influera och påverka befolkningen (Carne, 2015; 
McDermott, 2016; Radin, 2017), vilket randin förklarar som att “hybrid conflicts involve 
multilayered efforts designed to destabilize a functioning state and polarize its society.” 
(Radin, 2017, p. 6). McDermotts och Radins syn på målval är jämförbart med det vi i vårt 
resultat beskriver som genomförandedesignen och framförallt det vi innefattar i begreppet 
allomfattande målval. Vidare är vårt resultat jämförbart med McDermott och Radin syn 
avseende att hybridkrigföring är skapat och utformat för att utnyttja nationers sårbarheter 
inom politiska, militära, sociala, informations och infrastruktur områdena, där påverkan på 
människors perception och sociala rörelser/grupper är centralt. 

 

• Skräddarsydda medel och metoder 
Hoffman beskriver att den hybridkrigförande statsaktörens sammansättning och modus 
operandi designas, anpassas och optimeras för att fysiskt och psykologiskt angripa våra 
kritiska sårbarheter för att uppnå eftersträvad effekt. Vidare betonar Engström, Gärtner, 
Lasconjarias, MCDC, Monaghan, NATO, Randin samt den amerikanska och svenska 
Försvarsmakten, att fenomenet hybridkrigföring är en skräddarsydd krigföring, med ett 
koncept/design som syftar till att undgå upptäckt och undvika den attackerade statens 
skyddsmekanismer. Ovanstående överensstämmer med vårt resultat avseende tillämpandet av 
ett icke-attribuerat uppträdande där medel och metoder väljs i syfte att undvika eller reducera 
utlösandet av responderande konsekvenser och komplikationer, från det utsatta landet eller det 
internationella samfundet (Arve, 2003; Engström, 2018; Försvarsmakten, 2016; Joint Chiefs 



	 49	

Of Staff, 2015; Lars Gärtner, 2018; Lasconjarias et al., 2015; MCDC Countering Hybrid 
Warfare Project, 2017; Monaghan, 2016; NATO, 2018; Radin, 2017). Försvarsmakten 
framhäver i enlighet med vårt resultat att konfliktmiljön inte är begränsad till det fysiska 
konfliktområdet, utan att operationsmiljö är global, det vill säga det vi i vårt resultat benämner 
som den lokala, regionala och globala sfären (Försvarsmakten, 2016).  

Sammanfattning	
Tidigare forsknings beskrivning av fenomenet hybridkrigföring är jämförbart med resultatet av 
vår studie. Däremot finner vi inte någon litteratur som enskilt stödjer hela vårt resultat, utan 
tidigare forskning ger stöd för olika delar av vårt resultat. Vad som förefaller intressant är att den 
gemensamma bild som respondenterna framhävt i studien inte överensstämmer med den 
definition som beskrivs i Försvarsmaktens Militärstrategiska doktrin (Försvarsmakten, 2016). 
Doktrinen attribuerar hybridkrigföring till specifika medel och metoder, medan respondenterna 
gav en djupare förklaring och karaktäriserade fenomenet genom att definiera dess innebörd, 
egenskaper och bakomliggande faktorer. Divergensen kan bero på att doktrinen ger en kortfattat 
generell beskrivning, samtidigt som det moderna kriget har utvecklats sedan 2016. 

4.2 Teoretiska	perspektiv	
Denna del av kapitlet redovisar de två teorier vi har valt att jämföra vårt resultat emot. Vilket 
syftar till att se vilket teoretiskt stöd vi finner för vårt resultat, samt belysa vårt resultat från olika 
teoretiska perspektiv. Vid valet av teoretiska perspektiv har vi med ett induktivt förhållningssätt 
utgått ifrån vårt resultat i syfte att identifiera ett eller flera olika teoretiska perspektiv som ger 
stöd och belägg för vårt resultat. Vi har inte helt och hållet funnit belägg för vårt resultat i något 
av de olika teoretiska perspektiv som vi studerat, vilket ligger till grund för att vi använder mer 
än ett teoretiskt perspektiv. Användandet av flera olika teoretiska perspektiv ökar även den 
teoretiska förankringen av vårt resultat då vi belyser resultatet från olika perspektiv. Med hänsyn 
till studiens begränsning i tid och storlek har vi endast använt oss av två olika teoretiska 
perspektiv, ”modern strategi i krig och fred” och ”social movement approach”. 
 
Vi har här valt att integrera redovisningen av studiens teoretiska perspektiv med den analys där vi 
jämför studiens resultat och de två teoretiska perspektiven. Sammanställningen av denna 
jämförelse redovisas i tabell 2. 

4.2.1 Modern	strategi	i	krig	och	fred		

Inledning	
Vi har valt att jämföra våra resultat emot André Beaufres militärteoretiska perspektiv avseende 
modern strategi i krig och fred (Beaufre, André, 2010). Anledningen att vi valt att använda oss av 
Beaufres teoretiska perspektiv är att vi finner belägg och stöd för stora delar av vårt resultat, 
bland annat avseende att hybridkrigföring inte är ett militärcentrerat fenomen. Traditionella 
västerländska strategier med sin grund i Clausewitz militärteorier (Clausewitz et al., 1995) är 
anpassade för att möta en västerländskt tänkande reguljär motståndare i en mellanstatlig konflikt, 
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där nyckelfaktorer så som tempo, manövrering och kraftsamling på slagfältet är avgörande. 
Beaufre, däremot har tagit det strategiska begreppet från det klassiska manövrerandet av militära 
enheter på slagfältet till en politiskt styrd allomfattande total strategi, med en indirekt strategi 
som bygger på det ”totala kriget” där statliga och icke-statliga medel utnyttjas samtidigt som 
nyttjandet av militära maktmedel inte ses som centralt. 

Strategi	
Beaufre anser att begreppet strategi används och definieras på ett förlegat och allt för 
militärcentrerat sätt som inte möter dagens strategier och krigföring, vilka sträcker sig utanför 
användandet av militärmakt. Enligt Beaufre bör begreppet strategi definieras som ”konsten att 
samordna maktmedel för att uppnå de av politiken uppställda målen ……… konsten att uppfatta 
och behärska en växelverkan mellan viljor, som använder sig av maktmedel för att avgöra sin 
inbördes konflikt.”(Beaufre, André, 2010, p. 21)  
 
Beaufre understryker även att det generellt inte finns några dåliga strategier, utan misslyckanden 
oftast bygger på en strategisk oflexibilitet där fel strategi tillämpats i förhållande till den aktuella 
situationen. En strategi måste skräddarsys till aktuell konflikt, varvid statsaktören vid dess 
utformning måste förutse, ta hänsyn till och parera de olika reaktioner som krigföringen kan 
medföra. Dessa motåtgärder kan infatta såväl internationella, nationella, moraliska, politiska, 
ekonomiska och militära resurser. En stark statsaktör som förfogar över stora militära resurser 
och som kan utnyttja resurser från allierade behöver enligt Beaufre inte till samma grad ta hänsyn 
till dessa reaktioner, utan kan med en direkt strategi, det vill säga, militär våldsmakt uppnå de 
politiska målsättningarna. 
 
Beaufres syn på strategi går att jämföra med vårt resultat avseende att hybridkrigföringen med en 
allomfattande strategi sträcker sig bortom vad som benämns som strategi och nationell strategi. 
Likaså kan vi finna stöd för våra argument varför en statsaktör som inte är stark nog att tillämpa 
en direkt metod eller ignorera världssamfundets reaktioner undviker en konventionell krigföring. 
Att kunna förutse och möta de reaktioner som krigföringen medför med mer än bara militärmakt 
är jämförbart med det som i vårt resultat benämns som den konceptuella designen och framförallt 
komplikationsreducerande åtgärder. I vårt resultat till skillnad mot Beaufres reaktiva teorier, är 
dessa åtgärder främst proaktiva och syftar till att i förväg skapa legitimitet, förvränga 
lägesuppfattningen och situationen, skriva om historien, ändra människors uppfattning samt 
forma miljön så att komplikationerna undviks eller reduceras. Vilket vi definierat som det 
konfliktmiljöformande förhållningssättet och det komplikationsreducerande förhållningssättet.  

Totala	strategin	
Beaufres syn på modern strategi påvisar att den totala krigföringen (jfr. total war) utövas och leds 
centralt från den högsta politiska nivån. Strategin bygger på att samordna de militära, politiska, 
ekonomiska och diplomatiska strategierna för att uppnå de säkerhetspolitiska målen.  
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Härvid finns det likheter mellan Beaufres totala strategi och det vi benämner som 
hybridkrigföringens allomfattande strategi, även om den allomfattande strategin sträcker sig 
utanför användandet av militära, politiska, diplomatiska och ekonomiska resurser som Beaufre 
beskriver.  

Indirekt	strategi	
Den indirekta strategin vilket Beaufre främst bygger sina teorier om moderna strategier runt utgår 
från ett synsätt där säkerhetspolitiska målsättningar nås genom den totala strategins perspektiv, 
där militära, politiska, diplomatiska och ekonomiska maktmedlet samordnas för att uppnå de 
politiska målsättningarna. Härvid är strävan att nå avgörande med andra medel än de militära, 
varvid de militära maktmedlen har en underordnad roll. Den indirekta strategin bygger på att 
fastställa vilka marginaler/handlingsutrymme som finns för ens handlingsfrihet, vilka sedan 
måste vidmakthållas eller utökas i syfte att kunna utnyttjas för den indirekta strategins 
manövreringar. Beaufre delar även in den indirekta strategin i en yttre och en inre manöver.  
 
Beaufres indirekta strategi går att jämföra med vårt resultat avseende hybridkrigföring som ett 
koncept där användandet av militära medel ej är i centrum. Den indirekta strategins 
handlingsfrihet och dess marginaler är utifrån vår tolkning av Beaufre inte på det militära planet, 
utan handlar om vilket stöd och acceptans en statsaktör har, samt omvärldens vilja och intresse att 
ingripa. Vilket kan jämföras med det vi i vårt resultat omhändertar inom det 
komplikationsreducerande förhållningssättet. Likaså kan Beaufres syn på att vidga dessa 
marginaler jämföras med det vi beskriver i de komplikationsreducerande och 
konfliktmiljöformande förhållningssätten. Det är med andra ord en fråga om att forma miljön och 
vidga marginalerna vid modern krigföring på ett sätt som möjliggör att en statsaktör kan hålla sig 
inom ramen för de komplikationer och risker som anses som acceptabla. Att manipulera och 
flytta gränsen mellan fred och krig är enligt både vårt resultat och Beaufres teorier en del i detta. 
Ett exempel avseende att långsiktigt forma miljön, skriva om historien, skapa legitimiteten, det 
vill säga vidga handlingsutrymmet och flytta marginalerna är det sätt som ryska pass (jfr. 
passportization) lämnades ut i Georgien innan konflikten startade (“Passportization,” 2017; 
Toomey, n.d.). 

Yttre	manövern	
Den moderna strategins yttre manöver är det begrepp som Beaufre använder i sin teori för att 
beskriva strategin som omhändertar krigföringen som genomförs utanför det geografiska 
konfliktområdet. Enligt Beaufre nås framgång och efterfrågad handlingsfrihet framförallt utanför 
operationsområdet, på den världspolitiska arenan. Krigföringen i den yttre manövern är 
framförallt ett psykologiskt manövrerande där den totala strategi samtliga medel används. De 
åtgärder som vidtas i den yttre manövern åsyftar att öka den egna handlingsfriheten. Vilket främst 
uppnås genom att på det psykologiska planet där nationer och hemmaopinioner påverkas 
kognitivt och emotionellt. Härvid kan internationell rätt, mänskliga rättigheter, opinionspåverkan 
samt militära och eller ekonomiska hot användas i avskräckningssyfte. 
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Den yttre manövern och det manövrerande som där sker enligt Beaufre är jämförbar med det vi i 
vårt resultat benämner som den globala sfären och den komplikationsreducerande och 
konfliktmiljöformande verksamhet som där bedrivs. Men till skillnad mot Beaufre som betonar 
att världsopinionen främst påverkas genom avskräckning och tvångsmakt så lägger vårt resultat 
tonvikten på att efterfrågad effekt utanför konfliktområdet handlar om att forma miljön, vilket 
uppnås genom att vilseleda, förvränga lägesuppfattningen, ändra individers perception, samt 
skapa legitimitet, stöd och acceptans på ett sätt som medför att internationell inblandning och 
sanktioner undviks.  

Inre	manövern	
Med den inre manövern syftar Beaufre på det som utspelas inom det geografiska konfliktområde 
där de eftertraktade målsättningarna vill uppnås.  Uppträdandet i den inre manövern utgår ifrån 
det handlingsutrymme som den yttre manövern skapat och formas utifrån de faktorer som 
karaktäriserar den specifika konfliktmiljön. Uppträdandet i den inre manöverns beror på 
förhållandet mellan de materiella (militära) resurserna, de moraliska tillgångarna (den 
psykologiska och politiska inställningen) och tidsfaktorn.  
 
En statsaktör som inte är tillräckligt stark för att nå ett snabbt militärt avgörande måste enligt 
Beaufre ta större hänsyn till och påverka de moraliska förhållandena för att erhålla ett ökat stöd 
och acceptans, samtidigt som dessa konflikttyper vanligtvis återspeglas genom en lång utdragen 
kamp (totalt utdraget krig på låg nivå). Det vill säga, underlägsenhet avseende militära resurser 
kompenseras med att öka den moraliska faktorn och tidsfaktorn. Beaufre skriver även att 
strategin förfogar över en skala av militära, politiska, ekonomiska och diplomatiska resurser, 
vilka kan innefatta handelsavtal, propaganda med mera, där det är centralt att användandet av 
dessa strategier (medel) är anpassat till den specifika konfliktmiljön. Beaufre framhäver 
användningen av påtryckning, propaganda och påverkan, revolutionära rörelser och 
guerillarörelser (jfr. Proxy). Dessa verkansmedel riktas emot motståndarens sårbarheter och mål 
som ökar handlingsfriheten vilket kan vara det politiska styret, enskilda individer eller opinioner. 
Härvid betonar Beaufre att rätt verkansmedel måste användas för att uppnå eftersträvad effekt hos 
den efterfrågade målgruppen. Likaså måste målvalen, men framförallt användandet av 
verkansmedel vara adaptivt och följa samhälls- och teknikutvecklingen varvid förberedelserna 
och designen av den aktuella strategin är avgörande för att uppnå de politiska målsättningarna. 
 
Den inre manövern och den verksamhet som där bedrivs enligt Beaufre, inklusive förhållandet 
mellan tid, moral och de materiella resurserna är jämförbar med vårt resultat avseende vad vi 
beskriver som den lokala sfären, genomförandedesignen, tidsaspekten och det asymmetriska 
förhållningssättet. Det är även jämförbart med det vi beskriver som en helhetsbaserad 
verkansprocess där rätt verkansmedel måste väljas med hänsyn till efterfrågad effekt och målval.  
Det som divergerar vårt resultat är målval, medel och metoder. För även om Beaufre nämner 
skapandet av opinionsstöd och moraliska koalitioner där naiva sympatisörer utnyttjas, så har 
kärnvapen en central roll i Beaufres militärteori. Till skillnad mot Beaufres syn så belyser vårt 
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resultat i större utsträckning användandet av civila, icke-statliga, kriminella/olagliga resurser, 
likaså framhävs ett bredare spektrum avseende målval i vårt resultat.   

Sammanfattning	
Beaufres tolkning av modern strategi i krig och fred, samt krigföringsteorier bygger på den totala 
strategin som utspelas på den högsta politiska nivån, bestående av de militära, politiska, 
diplomatiska och ekonomiska områdena. Beaufre framhäver två inriktningar, den direkta och den 
indirekta strategin. Den direkta strategin eftersträvar att med militära maktmedel och våldsmakt 
nå ett militärt avgörande. Den indirekta strategin utgår i stället från den totala strategin, där 
militära maktmedel endast är en byggsten och där de politiska och strategiska målsättningarna 
uppnås genom att använda den totala strategins alla resurser. Något som kräver att 
handlingsutrymme skapas utanför det geografiska konfliktområdet (Beaufre, André, 2010). Vårt 
resultat framhäver det proaktiva formandet av konfliktmiljön och ett proaktivt skapande av 
legitimitet, stöd och acceptans, vilket skiljer sig ifrån Beaufres mer reaktiva framställan avseende 
att parera de konsekvenser som konflikten medför. Dock finner vi inte stöd i Beaufres teorier 
avseende vikten av att nyttja förnekelsebarhet, instabilisera konfliktmiljön och framförallt genom 
att påverka de sociala fenomenen i samhället. 

4.2.2 Social	Movement	Approach	

Inledning		
För att utifrån ett socialt-/samhällsvetenskapligt perspektiv belysa vårt resultat har vi använt oss 
av D.W Lees tolkning av social movement approach  (Lee, n.d., n.d., n.d.). Social movement 
approach är en vidareutveckling av social movement theory och beskriver hur sociala rörelser, 
grupper och nätverk, utanförskap, motsättningar och andra sociala aspekten i samhället kan 
utnyttjas av en statsaktör för att uppnå politiska målsättningar. Strategin syftar bland annat till att 
använda sociala rörelser för att forma och/eller instabilisera konfliktmiljön, direkt och indirekt 
initiera, underblåsa eller utveckla kollektiva handlingar. Vilket syftar till att påverka, influera 
eller på annat sätt förmå den utsatta staten att själva vidta önskade förändringar. Ett 
tillvägagångssätt är att använda sociala grupper som ombud (jfr. Proxy) och genom dessa ombud 
indirekt påverka samhället och befolkningen. Enligt Lee kan social movement approach antingen 
användas som ett autonomt krigföringssätt, eller inkorporeras som den sociala aspekten i ett mer 
omfattande krigföringssätt. Enligt Lee kan konceptet till exempel kombineras med 
informationsoperationer, cyberoperationer, specialförbandsoperationer vid okonventionell 
krigföring som kan innefatta både statliga och icke-statliga aktörer (Lee, n.d., n.d., n.d.).  
 
Lees syn avseende användandet av sociala rörelser, grupper och fenomen som både ett 
maktmedel och ett verkansmedel ger stöd för de sociala och samhällsrelaterade delarna i vårt 
resultat. Att använda social movement approach för att uppnå politiska målsättningar kan 
jämföras med vår strategiska design och säkerställandet av nationella intressen.  
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Social	Movement	Theory	
Social movement approach utgår ifrån social movement theory vilket är ett teoretiskt perspektiv 
inom social-/samhällsvetenskapen. Teorin ger ett perspektiv på varför sociala rörelser och andra 
sociala fenomen uppstår, dess syfte och drivkraft, samt hur och under vilka premisser de fungerar 
(Blumer, 1969; “Social movement theory,” 2019). Teorin utvecklades bland annat genom 
vetenskapliga studier av arbetarrörelsens klasskamp under mitten av 1900-talet, men har 
förändrats i takt med samhällets förändring. Idag finns det flera olika varianter, perspektiv och 
tolkningar av social movement theory (Buechler, 1995). En del i social movement theory är att 
förklara hur individers sociala verkligheter skapas genom individuella eller kollektiva handlingar 
(jfr. individual actions  och collective actions) (Blumer, 1969).  
Detta teoretiska perspektiv stödjer de delar i vårt resultat som berör interaktionen mellan sociala 
grupper, befolkningen, opinioner och organisationer. Förståelse för samhällets sociala aspekter 
och hur sociala grupper och rörelser fungerar är centralt för att förstå hur konfliktmiljön kan 
formas så att risken för komplikationer reduceras. Som till exempel att forma miljön, skapa 
legitimitet, instabilisera en stat/samhället, förskjuta fokus, förvränga lägesuppfattningen samt 
skriva om historien.  

Kollektiva	handlingar	
Blumer, men även Buechler, Furze och Useem beskriver hur och varför en population, eller en 
social grupp samlas kring sociala normer och beteenden som inom samhället uppfattas som det 
förväntade beteendet/uppträdandet. Det fenomen där människor samlat vidtar åtgärder för att 
förändra eller förhindra utvecklingar inom till exempel den politiska, ekonomiska eller 
samhälles/sociala sfären benämns som kollektiva handlingar. Härvid framhävs två olika typer av 
kollektiva handlingar, routine collective actions och non-routine collective actions (Blumer, 
1969; Buechler, 2000; Furze, 2015; Useem, 1998). 
 
Routine collective actions är när personer och grupper agerar i linje med och inom den etablerade 
sociala ordningen i samhället. Med det menas att personer som till exempel är missnöjda kan 
demonstrera, påverka politiker, skapa nya politiska partier eller på annat sätt vidta åtgärder inom 
ramen för samhällets accepterade sociala normer.  
 
Non-Routine collective actions är det fenomen när befolkningen, eller vissa sociala grupper väljer 
att gå utanför och slutar följa de socialas regler och den samhällsnormerande strukturen för att 
uppnå sina syften och målsättningar. Exempel på situationer som kan resultera i ett non-routine 
collective action är när en social grupp (Buechler, 2000;Useem, 1998): 

• Känner sig ekonomiskt underprivilegierade 
• Känner sig socialt förbisedda eller utanför samhället.  
• Inte vill identifiera sig med normerna, till exempel när dessa strider/bryter mot gruppens 

värderingar. 
• Tappar förmågan att vara rationella utan fastnar i gruppens cykel av ideologi eller idéer 

“madness of crowds”.  
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Det finns många olika historiska exempel på där non-routine collective actions resulterat i 
politisk instabilitet, social instabilitet och oro, sviktande stat och stadsförfall (Buechler, 
2000;Useem, 1998). Den arabiska våren är ett exempel på non-routine collective action 
(“Arabiska våren,” n.d.; “Den arabiska våren,” n.d.). 
 
Kollektiva handlingar och den direkta och indirekta effekt som routine och non-routine collective 
actions kan medföra på samhället, samhällsgrupper, opinioner, beslutsfattare och inte minst 
statsapparaten går att jämföra med de effekter som vi redovisat under det konfliktmiljöformande 
och komplikationsreducerande förhållningssättet. Dessa kollektiva handlingar går även att se som 
ett verkansmedel varvid detta är jämförbart med det vi beskriver som en effektbaserad verkan, 
samt det vi beskriver som ett asymmetriskt förhållningssätt med användande av alternativa medel 
och metoder. Routine collective actions kan jämföras med det vi i vårt resultat beskriver som en 
lågintensiv hybridkrigföring som genomförs i fred, medan non-routine collective actions mer ses 
som en del i en upptrappning och intensifierad hybridkrigföring vilket kan ske i både fred och 
kris. 

Asymmetriskt	koncept	
Oavsett om social movement approach används autonomt eller som en komponent i 
okonventionell krigföring eller hybridkrigföring så eftersträvas ett asymmetriskt förhållningssätt 
där konceptet använder spelregler och spelplaner som sträcker sig utanför vad som innefattas i 
krig, krigföring och tröskeleffekt. Enligt Lee ökar betydelsen för och utnyttjandet av sociala 
rörelser i modern krigföring, då det härvid anses vara effektivare att kontrollera politiken eller 
befolkningen än att ta och besitta landområden och uppnå en militär seger genom att slå 
motståndarens stridskrafter. Ett asymmetriskt förhållningssätt där sociala rörelser utnyttjas tar tid, 
då dessa sociala rörelser först måste kontrolleras. Vilket medför att det är ett långsamt och 
långdraget krigföringssätt, även om snabba avgöranden kan nås vid eskalerande non-routine 
collective actions. Användandet av social movement approach bidrar till att krigföringen kan 
utkämpas inom ramen för fred då gränserna mellan fred och krig suddas ut (Lee, n.d., n.d., n.d.). 
 
Lees beskrivning avseende att utnyttjandet och påverkan av sociala rörelser är långsam och 
kräver långsiktighet för att framgång ska nås överensstämmer med den långsamma krigföring och 
den långsiktighet som vi belyser i vårt resultat. Att dessa rörelser framstår som en naturlig del i 
samhället är härvid en förutsättning. Likaså finner vi stöd för det vi i vårt resultat beskriver som 
ett asymmetriskt förhållningssätt där alternativa medel och metoder används. 

Skräddarsytt	koncept	
Utformningen att utnyttja sociala grupper och rörelser i en konflikt kräver en långsiktig plan, en 
noggrann analys och ett skräddarsytt koncepts. För att nå framgång med användandet av sociala 
rörelser som ett verkansmedel krävs det goda kunskaper och förståelser för de i konfliktmiljön 
inneboende sociala och kulturella aspekterna, dess normer, spelregler och dynamik, men även 
samhällets uppbyggnad och funktion och vad människor värdesätter. Det krävs även flexibilitet 
där samhällets mönster/utveckling följs och där uppkomna sårbarheter utnyttjas. Dessa faktorer 
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måste sedan ställas i förhållande till tidsaspekten och vilka konsekvenser som valt 
förhållningssätt kan medföra. Utifrån dessa faktorer skräddarsys konceptet till den specifika 
operativa miljön (Lee, n.d., n.d., n.d.). Ett exempel på vikten av förståelse för den operativa 
miljön är al-Qaeda´s misslyckande i al-Anbar provinsen (Irak), där de förlorade stödet på grund 
av oförståelsen för betydelsen av de kulturella ramverk som styrde stammarna (“The Anbar 
Tribes vs. al Qaeda, Continued | FDD’s Long War Journal,” 2006). 
 
Lees syn avseende vikten av att förstå operationsmiljön är i linje med vårt resultat avseende att 
hybridkrigföring inte är ad hoc utan kräver noggrann och långsiktig planering. 

Forma	den	operativa	miljön	
För att nå framgång vid nyttjandet av sociala rörelser framhäver Lee vikten av att inte bara förstå, 
utan även forma den operativa miljön, så att den är i linje med den egna strategin. Att ta 
kontrollen eller ha stort inflytande över dessa sociala rörelser är en förutsättning för att forma den 
operativa miljön enligt Lee. 
 
Social movement approach kan inriktas mot flera olika områden och delar av den operativa 
miljön, i syfte att skapa ett kollektivt handlande, till exempel kan motsättningar inom det 
politiska, ekonomiska, information och andra civila/icke-militära områden utnyttjas. Men dessa 
områden kan även ses som resurser. Härvid framhäver Lee fyra samhällsaspekter inom social 
movement approach, vilka är de politiska, ekonomiska, sociala och ideologiska aspekterna (Lee, 
n.d., n.d., n.d.). 
 
I	likhet	med	Lee	påvisar	vårt	resultat	att	formandet	av	konfliktmiljön	är	centralt	i	konflikter	
där	sociala grupper och rörelser utnyttjas, vilket i vårt resultat främst återfinns under det 
konfliktmiljöformande förhållningssättet och skapandet av legitimitet. De politiska, ekonomiska, 
sociala och ideologiska aspekterna kan kopplas till vår genomförandedesign där dessa aspekter 
som Lee beskriver ger en djupare förståelse för valet av mål, medel och metoder för att uppnå 
eftersträvad effekt.  
 

• Den politiska aspekten 
Den Politiska aspekten, avser både skapandet av nya och att ta kontroll över 
etablerade/befintliga partier i statsapparaten, eller andra existerande politiska element. Syftet 
kan härvid vara att påverka det politiska styret och beslutsfattandet, men det kan även vara att 
underminera det politiska styret och politiska beslut så det leder till routine eller non-collective 
action. Lee belyser att i en modern konfliktmiljö kan instabilitet skapas genom att en 
statsaktör sponsrar eller underblåser politiskt inte gångbara åsikter eller förhållanden. Några 
exempel på detta är; spridningen av desinformation i samband med att Sveriges riksdag skulle 
rösta om NATO-värdlandsavtalet (TT, 2017) samt de ryska kopplingarna till politiska partier 
och politiker i Österrike och Frankrike (“A Russian bank gave Marine Le Pen’s party a loan. 
Then weird things began happening.,” 2018; “Alla högernationalistiska ministrar i Österrike 
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avgår,” n.d.; “Högerpopulister till salu för rubler,” n.d.; “Putin attends Austrian minister’s 
wedding,” 2018). 
 

• Den ekonomiska aspekten  
Den ekonomiska aspekten, så som arbetslöshet, ojämna eller ekonomiska klyftor, inflation, 
inkomststagnation eller misslyckade arbetsmarknadsåtgärder är nära sammanflätade med 
instabilitet. Direkt eller indirekt påverkan på ekonomin anses vara ett framgångsrikt sätt för att 
till exempel skapa missnöje, instabilitet och social oro som kan leda till kollektivt handlande. 
Påverkan på import/export och energisäkerheten, så som höjda priser i och införandet av 
sanktioner är exempel som undergräver och påverkar en ekonomisk stabilitet. Genom att 
styra/påverka den ekonomiska utvecklingen (såväl lokalt, regionalt som globalt) ökar 
möjligheten att skapa, etablera och styra kollektiva handlingar. Ett exempel på den 
ekonomiska aspekten är de ryska gasledningarna till Västeuropa och den rysk-ukrainska 
gaskonflikten 2008–2009 (“Rysk-ukrainska gaskonflikten,” 2017).  
 

• Den sociala aspekten  
Den sociala aspekten avser sociala och etniska variabler, till exempel integrationen av olika 
samhällsgrupper, utanförskap i ett samhälle, men även gruppers syn på statsapparaten, 
kriminella organisationer och acceptansen för ett alternativt samhälle. Användandet av 
existerande kriminella nätverk anses vara ett effektivt och framgångsrikt sätt att skapa social 
oro och instabilitet. Ett exempel på detta är användandet av den ryska minoriteten i Ukraina.  
 

• Den ideologiska aspekten  
Den ideologiska aspekten syftar till ideologiska fenomen, till exempel, meningsskiljaktigheter 
avseende hur ett samhälle ska organiseras och styras, människosynen, men även 
diskriminering, socialekonomiska eller politiska skillnader.	Dessa	aspekter	ses	som	en	
grogrund	för	skapa	eller	påverka	olika	grupper,	samt	som	motiv	som	kan	användas	för	
att	underbygga	kollektiva	handlingar.	Den	ryska	minoritetens	ideologiska	tillhörighet	i	
Baltikum	är	ett	exempel	på	detta.		

Sammanfattning	
Social movement approach är ett teoretiskt perspektiv inom den sociala/samhällsvetenskapen 
som ger ett perspektiv på varför sociala rörelser, grupper och fenomen uppstår, dess beteende, 
syfte och drivkraft, samt hur dessa fenomen kan användas vid hybridkrigföring. En viktig del i 
detta är användandet av individuella och kollektiva handlingar för att påverka en stat eller ett 
samhälle. Dessa kollektiva handlingar kan antingen röra sig inom samhällets normer (jfr. routine 
collective actions), eller eskalera och gå utanför samhällets normer och regler (jfr. non-routine 
collective actions). Lee påvisar genom sin tolkning av social movement approach hur sociala 
rörelser kan utnyttjas som makt- och/eller verkansmedel vid hybridkrigföring i syfte att uppnå 
politiska målsättningar. Att proaktivt och med förnekelsebarhet forma den operativa miljön, 
använda sociala rörelser för att påverka och instabilisera samhället ses som centralt såväl inom 
social movement approach som inom vårt resultat.  Härvid är de politiska, ekonomiska, sociala 
och ideologiska aspekterna i samhället en viktig roll i syfte att utnyttja sociala rörelser. Social 
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movement approach skapar en djupare förståelse för fenomenet hybridkrigföringens och dess 
karaktär. Det finns härvid tydliga paralleller med de samhällsrelaterade delarna i vårt resultats 
strategiska design, konceptuella design och genomförandedesign, då främst skapandet av 
legitimitet, formandet av miljön, tillämpandet av förnekelsebarhet, vilseledning och förvrängning 
av lägesuppfattningen och människors perception, instabilisera och påverka individer, 
samhällsgrupperingar och statsapparaten, strävan att undvika krig och internationell inblandning, 
samt användandet av alternativa medel och metoder, samt användandet av en spelplan och 
spelregler som skapar asymmetri.  

4.3 Analys	
I denna del av kapitlet redovisar vi vår analys där vi jämfört vårt resultat med vår referensram. 
Analysen är uppdelad i fyra steg: 

• Sammanställning av jämförelse mellan referensram och studiens resultat. 
• Analys av resultatet från jämförelsen och klustring. 
• Modulering, det vill säga flytta kluster och samla ett eller flera kluster, samt namngivning. 
• Fokuserande analys  

4.3.1 Matrisförklaring	
I matriserna (tabell 2 – 10) redovisar de vänstra kolumnerna studiens resultat och de övre 
kolumnerna tidigare forskning samt de teoretiska perspektiven. Tabellförklaringen (figur J) 
förklarar de förkortningar, tecken och symboler som används i tabell 2 till tabell 10. 
 

 
Figur J: Tabellförklaring för analysens matriser 

4.3.2 Analys	steg	1	–	Sammanställning	av	jämförelse	
Matrisen (tabell 2) är en sammanställning som redovisar jämförelsen mellan studiens resultat och 
i studien använd referensram som gjorts integrerat i kapitel 4.1 och 4.2. 

	Tabellförklaring	

X	 Direkt	koppling	(Referensram	och	studiens	resultat	överensstämmer	eller	är	jämförbart.	

(X)	 Indirekt	koppling	(AnAngen	aB	ämnet	bara	benämns	i	liBeraturen	utan	förklaring,	fördjupning	
eller	kontext.	Eller	aB	fenomenet	beskrivs	implicit,	eller	överensstämmer	All	del).	

Delklustring	(färgkodning	av	enskilt	ämne	i	syGe	aB	se	vilka	ämnen	som	hör	ihop	inför	
klustringen).	

Klustring	av	ämnen	som	kan	kopplas	samman	
	

Vv	
	
	
	
	

ARN	 Arve	

CAR	 Carne	

ENG	 Engström	

FM	 Försvarsmakten	

CON	 Coandă		

HOF	 Hoffman	

US	 US	Armed	Forces	

GÄR	 Görtner	

NATO	 NATO	(NATO	hemsida,	NATO	InformaAon	Centre	&	NATO	Defence	College)	

L&X	 	Liang	&	Xiangsui	

MCDC	 MCDC	Countering	Hybrid	Warfare	Project	

MCD	 McDermoB	

MON	 Monaghan	

M&B	 Mosquera	&	Bachmann		

RAN	 Radin	

STA	 Modern	Strategi	i	Krig	och	Fred	

SMA	 Social	Movement	Approach	

X	
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Ledning

Allomfattande	strategi (X) X X (X) X X X X

Central	ledning X X X

Ramverk,	riktlinjer	och	villkor X X X

Planering

Uppnå	politiska		mål X (X) X (X) X X X X X X X X

Uppnå	strategiska	mål X X

Uppnå	Militära		mål X

Syfte	

Säkerställa	suveränitet (X)

Säkerställa	resurs-	&	naturtillgångar

Bibehålla	eller	skapa	önskad	maktbalans (X)

Bibehålla	eller	skapa	ekonomisk	stabilitet

Asymmetriskt	förhållningssätt (X)

Resurssnålt

Kostnadseffektivt

Effektfokuserad X (X) X

Riskreducerad (X)

Alternativa	medel	och	metoder X (X)

Konfliktmiljöformande	förhållningssätt

Vilseledning X X X X X X

Förvrängning X X X X (X) X

Långsiktighet X X X X X

Proaktivitet X X X X X X

Adaptivitet X X X X X X X X X

Komplikationsreducerande	förhållningssätt

Skapa	legitimitet X X X X X

Undvika	,sanktioner,	väpnad	konflikt/krig	m.m. X X X X X X X X X X X

Reducera	risktagningen X X X X (X)

Tillämpa	förnekelsebarhet X X X X X X X X X X X X

Helhetsbaserad	verkansprocess

Globala	sfären	(Världsarenan) X X X

Regionala	sfären	(närområdet) X X X

Lokala	sfären		(konfliktområdet	–	staten) X X X

Effektbaserad	verkan	&	allomfattande	mål

Situationsanpassad X X X X X X X X

Framgångsutnyttjande X

Kombinerad X X

Kraftsamlad X

Hela	samhällsfunktionen X X X X X X

Statsapparat X X

Utnyttjar	sårbarheter X X X

Strategiska/samhällsviktiga	mål X X

Resurser

Statliga X X X X X X X X

Militära X X X X X X X X X

Icke	militära X X X X X X X X

Icke-statliga X X X X X

Effekter	&	metoder X

Vilseledning X X

Ändrad	perception (X) X X X (X) X

Påverka X X X X X X

Influera/Skapa	inflytande X X X X X X

Infiltrera X

Sponsra X

Skapa	osäkerhet/Tvivel X

Skapa	polarisering X X

Kontroll	av	handel	marknad

Uppköp	av	fastigheter/mark

Avskräcka X

Direkt/	Indirekt/implicit	hota X

Instabilisera X

Sänka	viljan

Show	of	force

Störa,	Hindra,	"förstöra"samhällsfunktioner

Intervention/väpnat	angrepp

Fjärrbekämpa

Dolda	operationer	/Revolutionära-		guerrillarörelser X

Terrorist	attacker X

Målvalskategorier	och	medel

Politiska	mål X (X) X X X (X) X (X) X X

Diplomati X X X X

Opinionskapare	&	Opinioner X X X

Influenser X

Oppositioner X

Militära	mål X (X) X X X X (X) X (X) X

Mål	inom	underrättelse-	och	säkerhet�
Faciliteter�	&	materiella	mål

Ekonomiska	mål X (X) X X X X (X) X (X) X X

Kontroll	av	naturtillgångar
Handel	som	mål X

Import	som	mål/Export	som	mål
Företag

Sociala	mål (X) (X) (X) X

Sociala	nätverk�	&	föreningar X

Intresseorganisationer/grupper X

Ombud	(proxy),	kurirer	&	bulvaner X

Kriminella X

Aktivister,	Extremistgrupper	&	Terrorister X X X

Mål	inom	informationsarenan (X) (X) (X) X

Kommunikationssystem	mål�
Cyber/IT	-	Hackers	&	troll

Företag
Propaganda X X

Strategiska	design
Konceptuella	design�

Genom
förandedesign

Referensram

Tidigare	forskning Teorier

Analys	steg	1

   Tabell 2: Analys steg 1 – Jämförelse mellan studiens resultat och referensramen 
	

Analys	steg	1	
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4.3.3 Analys	steg	2	–	Analys	av	resultatet	från	jämförelsen	och	klustring.	

	
		 	 AR

V
CA

R
EN

G
FM CO

N
HO

F
US GÄ

R
NA

TO
L&

X
MC

DC
MC

D
MO

N
M&

B
DA

N STA SM
A

Ledning
Allomfattande	strategi (X) X X (X) X X X X

Central	ledning X X X
Ramverk,	riktlinjer	och	villkor X X X

Planering
Uppnå	politiska		mål X (X) X (X) X X X X X X X X

Uppnå	strategiska	mål X X
Uppnå	Militära		mål X

Syfte	
Säkerställa	suveränitet (X)
Säkerställa	resurs-	&	naturtillgångar
Bibehålla	eller	skapa	önskad	maktbalans (X)
Bibehålla	eller	skapa	ekonomisk	stabilitet

Asymmetriskt	förhållningssätt (X)
Resurssnålt
Kostnadseffektivt
Effektfokuserad X (X) X
Riskreducerad (X)
Alternativa	medel	och	metoder X (X)

Konfliktmiljöformande	förhållningssätt
Vilseledning X X X X X X

Förvrängning X X X X X X

Långsiktighet X X X (X) X

Proaktivitet X X X X X X

Adaptivitet X X X X X X X X X

Komplikationsreducerande	förhållningssätt
Skapa	legitimitet X X X X X

Undvika	,sanktioner,	väpnad	konflikt/krig	m.m. X X X X X X X X X X X

Reducera	risktagningen X X X X (X)

Tillämpa	förnekelsebarhet X X X X X X X X X X X X

Helhetsbaserad	verkansprocess
Globala	sfären	(Världsarenan) X X X
Regionala	sfären	(närområdet) X X X
Lokala	sfären		(konfliktområdet	–	staten) X X X

Effektbaserad	verkan	&	allomfattande	mål
Situationsanpassad X X X X X X X X

Framgångsutnyttjande X
Kombinerad X X
Kraftsamlad X
Hela	samhällsfunktionen X X X X X X
Statsapparat X X
Utnyttjar	sårbarheter X X X
Strategiska/samhällsviktiga	mål X X

Resurser
Statliga X X X X X X X X

Militära X X X X X X X X X

Icke	militära X X X X X X X X

Icke	statliga X X X X X

Effekter	&	metoder X
Vilseledning X X
Ändrad	perception (X) X X X (X) X
Påverka X X X X X X
Influera/Skapa	inflytande X X X X X X
Infiltrera X
Sponsra X
Skapa	osäkerhet/Tvivel X
Skapa	polarisering X X
Kontroll	av	handel/	marknad
Uppköp	av	fastigheter/mark
Avskräcka X
Direkt/	Indirekt/implicit	hota X
Instabilisera X
Sänka	viljan
Show	of	force
Störa,	Hindra,	"förstöra"samhällsfunktioner
Intervention/väpnat	angrepp
Fjärrbekämpa
Dolda	operationer	/Revolutionära-		guerrillarörelser X
Terrorist	attacker X

Målvalskategorier	och	medel
Politiska	mål X (X) X X X (X) X (X) X X

Diplomati X X X X
Opinionskapare	&	Opinioner X X

Influenser X
Oppositioner X

Militära	mål X (X) X X X X (X) X (X) X

Mål	inom	underrättelse-	och	säkerhet�
Faciliteter�	&	materiella	mål

Ekonomiska	mål X (X) X X X X (X) X (X) X X

Kontroll	av	naturtillgångar
Handel	som	mål X

Import	som	mål/Export	som	mål
Företag

Sociala	mål (X) (X) (X) X
Sociala	nätverk�	&	Föreningar X
Intresseorganisationer/grupper X

Ombud	(proxy),	kurirer	&	bulvaner X
Kriminella X

Aktivister,	Extremistgrupper	&	Terrorister X
Mål	inom	informationsarenan (X) (X) (X) X

Kommunikationssystem	mål�
Cyber/IT	-	Hackers	&	troll

Företag
Propaganda X X

Konceptuella	design�
Genomförandedesign

Referensram
Tidigare	forskning Teorier

Strategiska	design

Analys	steg	2	

 Tabell 3: Analys steg 2 – Analys av resultatet från jämförelsen och klustring. 
 

Analys	steg	2	
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Tabell 3 är en sammanställning av den analys vi gjort av tabell 2 (det vill säga jämförelsen mellan 
studiens resultat och referensramen). Här vid har vi: 

• Analyserat vilka delar av referensramen som är jämförbara med vårt resultat. Där vi utgått 
från studiens resultat. 

• Analyserat vilket stöd vi finner för vårt resultat i studiens två teoretiska perspektiv. 
Härvid har vi först utgått ifrån studiens resultat och jämfört det med de teoretiska 
perspektiven, för att sedan utgå från de två teoretiska perspektiven och jämföra dessa med 
vårt resultat.  

• Identifierat de delar av jämförelsen som vi ser som viktiga och intressanta för den 
fortsatta analysen. Med hänsyn till uppsatsens begränsning i tid och antal ord har valt att 
inte analysera hela matrisen, utan vi har gjort ett urval avseende vilka delar av matrisen 
som vi valt att analysera vidare. Vårt urval bygger på det vi ser som centrala i vårt 
resultat. Utifrån dessa centrala punkter har vi valt att fortsätta analysera de kluster där vi 
på olika sätt finner stöd för vårt resultat.  

4.3.4 Modulering	och	namngivning.	
I det tredje steget av analysen har vi modulerat om tabellen. Det vill säga, vi har flytta kluster, 
samlat och slagit ihop kluster som hör ihop innehållsmässigt. Därefter samla ett eller flera kluster, 
under ett eller flera namn/begrepp. Härvid har vi kommit fram till sju begrepp/namn enligt nedan: 
 

• Allomfattande strategi 
Inom den strategiska designen är den allomfattande strategin och den centrala ledningen av 
hybridkrigföringen central för att uppnå de politiska målsättningarna. De olika litterära verken 
i studiens referensram förklarar detta med begrepp, så som total strategi, nationell strategi, 
nationellt koncept. Vilka är jämförbara med det vi i studien benämner som allomfattande 
strategi (se tabell 4). 

 

 
Tabell 4: Analys steg 3:1 – Allomfattande strategi 

 
• Adaptivt och proaktivt uppträdande 

I analysen framstår det adaptiva och proaktiva uppträdande allt mer framstående, till skillnad 
mot vårt resultat i kapitel 3 där vilseledning, förvrängning, långsiktighet, proaktivitet och 
adaptivitet beskrivs som likbördiga. I analysen av vårt resultat i förhållande till tidigare 
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Allomfattande	strategi (X) X X (X) X X X X
Central	ledning X X X
Ramverk,	riktlinjer	och	villkor X X X

Planering
Uppnå	politiska		mål X (X) X (X) X X X X X X X X
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forskning och de teoretiska perspektiven framstår proaktivitet och adaptivitet som centrala 
begrepp (se tabell 5). För att kunna vilseleda en nation och förvränga lägesuppfattningen och 
människors perception krävs ett adaptivt och proaktivt uppträdande. Samtidigt krävs det ett 
långsiktigt tänkande då det proaktiva uppträdandet behöver tid för att forma miljön.   
 

 

Tabell 5: Analys steg 3:2 – Adaptivt och proaktivt uppträdande 
 

• Forma miljön 
Enligt vår analys av studiens resultat i förhållande till referensramen framhävs begreppet 
forma miljön (se tabell 6). Vilseledning och förvrängning genomförs i syfte att forma miljön, 
vilket kräver ett långsiktigt, proaktivt och adaptivt uppträdande. Samtidigt syftar formandet av 
miljön till skapa fördelaktiga situationer, skapa legitimitet, reducera risken, undvika krig, 
sanktioner, internationell inblandning och andra komplikationer som ett krig kan medföra.  
 

 

Tabell 6: Analys steg 3:3 – Forma miljön 
 

• Situationsanpassat och skräddarsytt 
För att den konceptuella designen och framförallt det komplikationsreducerande 
förhållningssättet ska skapa efterfrågad effekt måste den vara noga anpassad till den aktuella 
konfliktmiljön, såväl på det lokala, regionala och globala planet. Enligt studiens resultat är 
hybridkrigföringen inte begränsas till det geografiska området för konflikten är en viktig del 
för att vidga marginalerna och skapa ett utökat handlingsutrymme i den lokala sfären, något 
som även Beaufre och Lee framhäver. Den hybridkrigförande statsaktören anses ha en stor 
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verktygslåda med resurser, medel och metoder. Men för att önskad effekt ska erhållas måste 
rätt verktyg användas, vilket kräver förståelse för hur den utsatta staten och dess samhälle 
fungerar. Utifrån detta skräddarsys och situationsanpassas målvalen och användandet av 
resurser, medel och metoder. Att utnyttja sårbarheter och begränsningar hos den utsatta staten 
är en viktig del i det skräddarsydda uppträdandet, i enlighet med tabell 7. 
 

 

Tabell 7: Analys steg 3:4 – Situationsanpassat och skräddarsytt 
 

• Alla tillgängliga resurser – Mot hela samhällsfunktionen 
Även om hybridkrigföringen noga skräddarsys för den specifika konfliktmiljön där målval, 
medel och metoder noga väljs så krävs det en stor verktygslåda för att ha tillgång till de 
verktyg som krävs för att skräddarsy genomförandet. Tidigare forskning och de teoretiska 
perspektiven stödjer vårt resultat avseende att hybridkrigföring är en blandkrigföring 
innehållande statliga och icke-statliga där hela samhällsfunktionens tillgängliga resurser kan 
komma att användas. Dessa medel och metoder riktas mot hela statsapparaten och hela 
samhällsfunktionen hos den utsatta staten (se tabell 8). 
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Tabell 8: Analys steg 3:5 – Alla tillgängliga resurser – Mot hela samhällsfunktionen 
	

• Följer samhälls- och teknikutveckling och inte bara ett militärt problem 
Hybridkrigföringens verktygslåda innehåller såväl statliga som icke-statliga resurser, samtidigt 
eftersträvar hybridkrigföringen att genomföras inom ramen för fred, varvid förnekelsebarhet 
eftersträvas.  I vår analys har vi funnit stöd för att användandet av militära medel och metoder 
tonas ner samtidigt som användandet av politiska, diplomatiska, ekonomiska och sociala 
medel och metoder tillämpas (se tabell 9). Hybridkrigföring är med andra ord inte bara ett 
militärt problem. En del i hybridkrigföringens karaktär är att utnyttja samhälls- och 
teknikutvecklingen till egen fördel. 

 

												Tabell 9: Analys steg 3:6 – Följer samhälls- och teknikutveckling och inte bara ett militärt problem 
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• Hybridkrigföring kan inte förklaras med enkom militärteorier 
Hybridkrigföring är mer än användandet av militärmakt. Att det krävs mer än ett militärt 
perspektiv och mer än militärteorier för att förklara fenomenet är något som vi upprepande 
gånger påtalat i denna studie. Vilket blir påtagligt när vi sammanställer analysen av studiens 
resultat i förhållande till referensramen. Det förefaller tydligt att den tidigare forskning som vi 
använt oss av i studien utgår ifrån ett militärt perspektiv. I vår analys förefaller det som att 
även MCDC har militärteoretiskt perspektiv, även att beskriver att de tagit steget bort från den 
militära sfären. Det är endast inom ramen för LEE:s tolkning av social movement approach 
som vi finner ett djupare stöd för vårt resultat avseende utnyttjandet av sociala rörelser vid 
hybridkrigföring (se tabell 10).  
 

					Tabell 10: Analys steg 3:7 – Hybridkrigföring kan ej förklaras med enkom militärteorier 
 

 

4.3.5 Fokuserande	analys		
I det sista steget av analysen av studiens resultat i förhållande till referensramen analyserar vi de 
namn/begrepp och beskrivningar som vi utvecklat för de kluster vi valt att analysera i studien. 
Härvid har vi utgått från klustren och satt dessa i en kontext för att djupare kunna analyserat 
studiens resultat mot de teoretiska perspektiven, men även emot tidigare forskning. I analysen har 
vi eftersträvat att hitta sammanhang mellan de olika klustren i syfte att skapa centrala begrepp. 

	
Figur K: Fokuserande analys av studiens resultat och referensram. 

A
R
V

C
A
R

E
N
G

F
M
C
O
N

H
O
F

U
S

G
Ä
R

N
A
T
O

L&
X

M
C
D

M
C
D

M
O
N

M
&
B

R
A
N

S
T
A

S
M
A

Sociala	mål (X) (X) (X) X
Sociala	nätverk�	&	Föreningar X
Intresseorganisationer/grupper X

Ombud	(proxy),	kurirer	&	bulvaner X
Kriminella X

Aktivister,	Extremistgrupper	&	Terrorister X
Mål	inom	informationsarenan (X) (X) (X) X

Kommunikationssystem	mål�

Cyber/IT	-	Hackers	&	troll

Företag

Propaganda X X

Analys	steg	3:7

Referensram
Tidigare	forskning Teorier

Militärteorier	har	svårt	a/	förklara	fenomenen	
inom	sociala	perspek7vet.	

Mål,	metoder	och	verkansmedel	

Militärteorier	har	svårt	a/	förklara	fenomenen	
inom	sociala	perspek7vet.	

Mål,	metoder	och	verkansmedel	

Situa7ons	anpassat	

Forma	miljön	
Undvika	komplika-oner	

Undvika	krig	och	interna-onell	inbladning	
Skapa	legi-mitet	

Alla	7llgängliga	statliga	som	icke-statliga	
resurser	mot	hela	samhällsfunk7onen	

Anpassad	7ll	dagens	samhälls-	och	
teknikutveckling.	

Na7onellt	
helhetskoncept	

Proak7vt	koncept	

Skräddarsy/	koncept	

Allomfa/ande	strategi	
Na7onell	strategi	

Uppnå	poli7ska	målsä/ningar	

Större	än	bara	e/	militärt	problem.	

Modern	krigföring	

Analys	steg	4	



	 66	

Vår analys påvisar att hybridkrigföring är ett begrepp som används för att karaktärisera modern 
krigföring, vilken består av:  

• Ett nationellt helhetskoncept 
• Ett proaktivt koncept 
• Ett skräddarsytt uppträdande 

Modern	krigföring			
Analysen påvisar att hybridkrigföring är det moderna sättet att bedriva dagens omfattande, 
komplexa och dynamiska krigföring, där vi finner stöd för vårt resultat i de teoretiska 
perspektiven och där vårt resultat till stora delar går att jämföra med tidigare forskning. 
Hybridkrigföring är ett nationellt och proaktivt helhetskoncept där ett situationsanpassat 
uppträdande tillämpas. Härvid är stora delar av vårt resultat och vår tentativa teori jämförbart 
med Beaufres teoretiska perspektiv på modern krigföring. Men även att Beaufres totala strategi är 
ett helhetskoncept som sträcker sig utanför den militära sfären så vi finner inte stöd för hela vårt 
resultat. Skillnaderna måste dock sättas i paritet till hur samhället såg ut när Beaufre skrev sina 
teorier avseende modern krigföring. Beaufres teorier gavs ut under kalla krigets 1960-tal med en 
rädsla för kärnvapenkrig och med avsaknad av sociala medier, IT, cyberoperationer, 
globalisering, outsourcings- och offentligupphandlingshysteri. Den politiska korrektheten och det 
värdegrundsfokus vi ser idag där socialgrupper och informationsspridning i sociala medier har 
snabb och stor inverkan på samhället och beslutsfattare är unikt för vår tid och skiljer sig från 
1960-talets samhälle.  
 
För att förstå hybridkrigföring som dagens moderna krigföring måste det finnas förståelse för hur 
dagens samhälle fungerar samt hur individer och sociala rörelser kan påverka befolkningen samt 
beslutsfattare, både utanför och innanför konfliktområdets gränser. Något som Beaufre utelämnar 
i sin tolkning av modern strategi. Lees tolkning av social movement approach beskriver inte bara 
samhällsfunktionen och dynamiken inom sociala rörelser, utan den beskriver även hur sociala 
rörelser kan användas som ett makt- och verkansmedel. Att ta kontroll över sociala rörelser och 
iscensätta individuella och kollektiva handlingar som formar miljön, påverkar eller instabiliserar 
den utsatta staten och dess samhälle är centralt vid både inom Lees social movement approach 
och vid hybridkrigföring. Men är det så enkelt som Lee framställer avseende att skapa eller ta 
kontrollen över sociala rörelser och bedriva krigföring via ombud? Att med förnekelsebarhet 
skapa en social rörelse som kan kontrolleras i syfte att uppnå de strategiska och politiska 
målsättningarna framstår som en långsam, svårhanterlig och komplex process. Inte minst då 
dessa individer och grupper har egna värderingar och intentioner. Likaså kan det finnas olika 
statsaktörer som sponsrar, stödjer eller kontrollerar olika sociala och politiska rörelser inom ett 
och samma konfliktområde. Vilket försvårar en statsaktörs möjlighet att uppnå sina målsättningar 
genom användandet av sociala rörelser som ombud. Ett exempel på detta är Irans, Saudiarabiens 
och Turkiets inblandning i konflikten i Syrien och Irak (“Iran’s Unwavering Support to Assad’s 
Syria,” 2013; “Saudi Arabia’s Motives in the Syrian Civil War | Middle East Policy Council,” 
n.d.; “Syrian rebels build an army with Turkish help, face challenges - Reuters,” n.d.).  
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Användandet av sociala rörelser, hur dessa ska utnyttjas och vilka aspekter som kan används som 
grogrund kan inte generaliseras utan måste skräddarsys till rådande konfliktmiljö. Härvid får vi 
inte glömma bort att social movement theory inte bygger på hur dagens komplexa samhälle 
fungerar, utan teorin har sitt ursprung i den klasskamp och de socioekonomiska motsättningarna 
från mitten av 1900-talet. Lees tolkning av social movement approach strävar däremot efter att 
spegla dagens samhälle. En statsaktör som avser bedriva hybridkrigföring emot Sverige måste 
med andra ord skräddarsy sin konceptuella design och genomförandedesign utifrån hur det 
svenska samhället ser ut idag. Då större minoritetsgrupperingar med sociala och ideologiska 
kopplingar till en hybridkrigförande statsaktör saknas i Sverige kan hybridkrigföring som riktas 
emot oss inte utgå från minoriteter i likhet med hur ryska minoriteter utnyttjats i Georgien och 
Ukraina. Utan utnyttjandet av sociala rörelser i Sverige behöver anpassas till dagens svenska 
samhälle varvid det sannolikt behövs en kombination av flera olika aspekter. De delar av det 
svenska samhället som speglas av ekonomiskt utsatta områden, socialt utanförskap och 
misslyckad integrering med en ökande polarisering där samhällsgrupper ställer sig utanför den 
svenska samhällsnormen utgör tillsammans med politisk åskådning, religion och i visa fall 
ideologiska motsättningar den grogrund som kan användas för att ta kontroll över och utnyttja 
sociala rörelser i Sverige. Likaså kan ytterhetskanterna i svensk politik som ligger nära eller 
utanför den “politiskt korrekta” normen utnyttjas vid hybridkrigföring emot Sverige.  
 
När vi jämför vårt resultat mot vår referensrams (tidigare forskning och teoretiska perspektiv) kan 
vi dra slutsatsen att hybridkrigföring inte är något nytt fenomen. Utan det är mer ett sätt att 
beskriva den krigföring som utspelas i nutid, en krigföring som situationsanpassats till dagens 
samhälls- och teknologiutveckling samtidigt som samhällets nuvarande normer och spelregler 
utnyttjas. Då vi finner stöd för vårt resultat både inom Beaufres totala strategi (Beaufre, André, 
2010), inom den kinesiska obegränsade krigföringen (Liang and Xiangsui, 1999) och i Arves 
uppsats avseende de nya krigens strategiska karaktärsdrag (Arve, 2003), måste vi ställa oss 
frågande till om begreppet hybridkrigföring behövs. Vi finner stöd för vårt resultat i dessa 
litterära verk även att de skrevs före 2006, det vill säga innan hybridkrigföringens ”storhetstid”. 
Men modern krigföring är det som händer här och nu. Historiskt sätt så har krigföringen precis 
som nu anpassats till samhälls- och teknikutvecklingen, varvid manövrering på det 30-
årigakrigets slagfält, den linjära krigföringen under Napoleons storhetstid och andra världskrigets 
blixt-krig alla varit modern krigföring en gång i tiden. Likaså har de alla getts ett namn eller ett 
epitet för att beskriva dess specifika karaktärsdrag. Begreppet hybridkrigföring fyller med andra 
ord en viktig roll för att beskriva egenskaperna, innehållet och karaktären hos dagens moderna 
krigföring.  

4.3.6 Ett	nationellt	helhetskoncept	
Även om Beaufre framställer den totala strategin som ett helhetskoncept där användandet av 
militärmakt fyller en underordnad roll så är hybridkrigföring mer omfattande än Beufres totala 
och indirekta strategi. För även om Beaufre framställer sina teorier som ett helhetskoncept, så 
saknas hela den sociala aspekten, vilken fyller en central roll i dagens hybridkrigföring. 
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Hybridkrigföring är inte ett militärt fenomen, utan ett samhällsrelaterat fenomen. Krigföringen 
bygger på ett nationellt helhetskoncept som syftar till att uppnå de politiska målsättningarna. Det 
vill säga en allomfattande strategi som sträcker sig utanför den militärteoretiska och 
militärstrategiska sfären där såväl statliga som icke-statliga resurser utnyttjas. Dessa resurser, 
medel och metoder riktas i första hand mot hela samhällsfunktionen där den utsatta statens 
militära resurser undviks. Att försöka förstå och beskriva fenomenet utifrån ett militärt perspektiv 
medför att en ofullständig eller felaktig bild skapas. Det är med andra ord troligt att så länge 
hybridkrigföring definieras och beskrivs ur ett militärt perspektiv så kommer fenomenet att 
fortsätta framstå som ett svårhanterligt, oförståeligt, komplext och ologiskt problem. Utan det 
krävs ett helhetsperspektiv för att förstå fenomenet hybridkrigföring. Om det inte räcker med att 
förklara och förstå hybridkrigföring ur ett militärstrategiskt eller militärteoretiskt perspektiv så är 
det även troligt att fenomenet inte heller kan mötas med enkom militära maktmedel och militär 
tröskeleffekt. 

4.3.7 Ett	proaktivt	koncept	
Hybridkrigföring är ett proaktivt krigföringskoncept vilket är designat för att undvika krig. Att 
bedriva krigföring på ett sätt som formar miljön och skapar legitimitet så internationell 
inblandning och andra komplikationer undviks kräver en proaktivt uppträdande. Detta proaktiva 
uppträdande bygger på ett långsiktigt förhållningssätt då det tar lång tid att forma konfliktmiljön, 
ändra människors perception, förvränga världsopinionens lägesuppfattning, skriva om historien 
och etablera sociala rörelser som kan användas som ombud. Något som framställs som centralt i 
vårt resultat, i referensramens tidigare forskning samt i social movement approach (Lee, n.d., 
n.d.; McDermott, n.d.; Radin, 2017). Med andra ord pågår sponsring och kontroll-etablering av 
befintliga sociala rörelser, etableringen av nya sociala rörelser och påverkan av opinioner och 
beslutsfattare redan nu i vad som eventuellt kan bli framtida konfliktområdens lokala, regionala 
som den globala sfären. Med andra ord är det sannolikt att hybrida krigsförberedelser redan nu 
pågår i Sverige.  
 
Men långsiktighet och långsiktiga krigsförberedelser innefattar mycket mer än att skriva om 
historien, förvränga människors perception, skapa legitimitet och använda sociala rörelser. 
Hybridkrigföringens långsiktiga förberedelser kan sannolikt även omfatta att dolt och med 
förnekelsebarhet ta kontroll över geografiska områden, strategiskt placerade faciliteter och 
strategiskt viktig infrastruktur. Med andra ord kan en hybridkrigförande statsaktör (via ombud) ta 
kontrollen över dessa geografiska platser och områden genom att köpa dem istället för att 
använda militära medel. Privatpersoners och företags (med kopplingar till hybridkrigförande 
statsaktörer) uppköp av hamnar, öar och andra strategiskt placerade fastigheter i Finland och i 
Sverige skulle kunna vara förberedelser som syftar till att skapa ett fördelaktigt utgångsläge i en 
eventuellt framtida konflikt (“Här slog 300 militärer och poliser till mot hemlig rysk anläggning,” 
n.d.; “LEDARE,” n.d.; “Säkerhetspolitik bakom finsk jätterazzia,” n.d.). 
 



	 69	

Hybridkrigföringen strävar efter att uppfattas som oidentifierbar, oförutsägbar och ohanterbar där 
den utsatta staten tvingas till att parera, vilket medför att krigföringssättet måste ha en adaptiv 
förmåga för att kunna bibehålla initiativet. Likaså måste krigföringskonceptet vara designat på ett 
sätt som möjliggör att aktiv situationsanpassning till den specifika konfliktmiljön.  
 
En stats anpassning för att kunna möta den hybridkrigföring som vi beskådar idag kommer med 
andra ord medföra att dessa motåtgärder redan i förhand är obsoleta. Dagens krigföring är inte 
isolerad till en nobel kamp på ett avgränsat slagfält, utan dagens krigföring utkämpas bland, med 
och av befolkningen, samhället och hela statsapparaten. Det behövs med andra ord en ”game 
changer” med proaktiva åtgärder för att kunna möta framtidens krigföring. En ”game changer” 
innehållande såväl statliga som icke-statliga resurser. En del i detta kan vara att den utsatta staten 
själva tillämpar ett proaktivt helhetskoncept där samhället formas och där staten vidtar 
förebyggande åtgärder i syfte hindra en motståndare att ta kontroll över sociala grupper och 
rörelser. Dessa proaktiva åtgärder kan även innefatta att stater, så som Sverige, säkerställer att 
hybridkrigförande statsaktörer inte kan köpa eller på annat sätt ta kontrollen över strategiskt 
viktiga platser och områden. 

4.3.8 Ett	skräddarsytt	uppträdande	
En hybridkrigförande statsaktör skräddarsyr användandet av medel och metoder till den specifika 
konfliktmiljön, samt väljer omsorgsfullt emot vilka mål dessa resurser riktas i syfte att uppnå sina 
politiska målsättningar. Användandet av skräddarsydda individuella och kollektiva handlingar 
vilket kombineras med media, sociala medier samt politiska, diplomatiska verkansmedel och 
andra statliga och ickestatliga verkansmedel är en viktig del vid hybridkrigföring. Till vilken grad 
dessa handlingar håller sig innanför eller går utanför samhällets normer, den utsatta statens 
lagrum samt internationell rätt beror på vilken intensitet som efterfrågas i konflikten, hur 
konfliktmiljön vill formas, tidsförhållandena, samt vilka komplikationspåföljder som är 
acceptabla.  
 
Då en hybridkrigförande stat utnyttjar den utsatta statens sårbarheter, dess lagstiftning, gränsytor 
mellan olika myndigheters ansvarsområden samt de olika myndigheternas begränsningar att 
verka, så krävs det förebyggande åtgärder för att kunna möta detta uppträdande. Sverige behöver 
med andra ord identifiera emot vilka mål och sårbarheter som en hybridkrigförande stat kommer 
rikta sina medel och metoder i framtiden. Varefter förebyggande åtgärder bör vidtas.  

4.4 Sammanfattning	
Analysen av studiens resultat i jämförelse med dess referensram påvisar att det finns en 
gemensam syn på fenomenet hybridkrigföring. Däremot finner vi inte någon litteratur som enskilt 
stödjer hela vårt resultat. Utan tidigare forskning och de teoretiska perspektiv vi använt i vår 
referensram kan ses som pusselbitar som är kompatibla med vårt resultat. I vår analys finner vi 
med andra ord inte stöd för de meningsskiljaktigheter som tidigare forskning framstället genom 
att definiera och karaktärisera hybridkrigföring med specifika resurser, medel, metoder, specifika 
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aktörer eller en viss typ av uppträdande. Till skillnad mot tidigare forskning framställer vårt 
resultat istället hybridkrigföring som en allomfattande strategi där dess genomförandedesign bör 
ses som en stor verktygslåda där valet av mål, medel och metoder skräddarsys och 
situationsanpassas till aktuell konfliktmiljö. Analysen har tillfört ett nytt perspektiv på vårt 
resultat, där ett nationellt helhetskoncept, ett proaktivt koncept och ett skräddarsytt uppträdande 
blir mer centralt. Vilket ligger till grund för vår reviderade tentativa teori (se bilaga D). 

Men krigföring och alla legitima aktiviteter i samhället är inte hybridkrigföring, varvid studiens 
resultat till del skiljer sig från Käihkös perspektiv avseende att all krigföring är i sin natur hybrid 
(Käihkö, n.d.). Det finns risk att läsare tror att allt är hybridkrigföring när de läser studiens 
resultat. Därav finner vi det viktigt att klarlägga premisserna. För att fenomen ska kunna 
benämnas som hybridkrigföring, behöver fenomenet vara kopplat till en statsaktör, samt att 
statsaktören ha en ambitionsnivå som är i linje med den konventionella krigföringens syften och 
målsättningar. Då en hybridkrigförande statsaktör strävar efter att undvika krig och istället 
utkämpa krigföringen inom ramen för fred, så ses det fortfarande som krig även om statuterna för 
att benämna en situation som ”krig” inte är uppnådda. 
 
Verksamhet som innehåller ett hybrid uppträdande, men bedrivs med lägre ambitionsnivå är med 
andra ord inte hybridkrigföring utan någon form av hybrida aggressioner, hybrida aktiviteter eller 

Figur L: Reviderad övergripande modell av studiens tentativa teori  
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hybrida hot. Inom ramen för hybrida konflikter (oavsett eskaleringsnivå) kan en aktör genomföra 
hybrida operationer och hybrida attacker. Krigföring och andra typer av konflikter som inte 
innehåller en blandning av olika typer av statliga och icke-statliga resurser och en blandning av 
olika uppträdande är med andra ord inte hybridkrigföring. Ett exempel på vad som inte är 
hybridkrigföring är de brittiska aktiviteterna i Colombia med stöd och mentorering till den 
Colombianska staten, mentorering och utbildning av dess polisiära och militära styrkor, samt 
upprorsbekämpningen av FARC-gerillan är ett exempel på vad som utifrån vår studies resultat 
inte hybridkrigföring (“Britain’s Secret War in Colombia,” n.d.). Likaså är handelskrig mellan 
stater eller allianser, företags legala expansion på det globala planet, konflikter mellan företag för 
att öka sin position och andelar på handelsmarknaden inte hybridkrigföring. Huaweis expansion 
till att vara marknadsledande inom telekombranschen är även det ett exempel på vad som enligt 
studiens resultat inte ses som hybridkrigföring (“Huawei,” n.d.). Däremot skulle dessa delar 
kunna utgöra en del av de målval, medel och metoder som en hybridkrigförande stat använder 
inom ramen för sin hybridkrigföring. 

Analysen påvisar även att hybridkrigföring är ett omfattande, komplext och dynamiskt fenomen 
men många olika ingående variabler och domäner. För att kunna förstå och hantera fenomenet 
hybridkrigföring krävs det analysmetoder som är anpassade för att hantera denna typ av dynamik 
och komplexitet. Vi kan i vår analys konstatera att domain mapping matrices är en analysmetod 
som möjliggör att detta omfattande och komplext fenomen kan förstås och hanteras. Något som 
är en förutsättning för att kunna möta hotet och dess bakomliggande faktorer. Vi har tidigare 
påtalat vikten av att kombinera flera teoretiska perspektiv för att förstå hybridkrigföring och dess 
komplexitet. Kombinationen av Beaufres teorier avseende total strategi och indirekt strategi i 
kombination med Lees social movement approach har fyllt en avgörande roll i denna studie för 
att kunna förklara och förstå fenomenet. Lika centralt i denna studie är användandet av domain 
mapping matrices för att fånga, förstå, hantera och analysera hybridkrigföringens komplexitet. 
 

5 SLUTSATSER	
Detta kapitel redovisar de viktigaste slutsatserna som vi kommit fram till i vår studie, där 
kapitlets inledning är en återkoppling till studiens resultat i förhållande till studiens syfte.  

5.1 Inledning	
I enlighet med kapitel 1 så åsyftar uppsats till att skapa en djupare förståelse för fenomenet 
hybridkrigföring och därigenom stödja Försvarsmakten att utveckla en ensad syn. Som en del i 
detta syftar vår uppsats till att beskriva hur Försvarsmakten ser på fenomenet hybridkrigföring.  
 
En implicit del i att skapa en djupare förståelse för fenomenet hybridkrigföring är att klargöra 
gränsdragningen för vad som hybridkrigföring och vad som är något annat. Uppsatsen är härvid 
uppbyggs för att beskriva hur vi som författare har uppfattat och analyserat fenomenet 
hybridkrigföring. 
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Hybridkrigföring är ett sätt att karaktärisera den krigföring som utspelas i nutid, en krigföring 
som situationsanpassats till dagens samhälls- och teknologiutveckling samtidigt som samhällets 
nuvarande spelregler utnyttjas. Ett krigföringssätt som används av statsaktörer som inte är stark 
nog att nå sina politiska mål genom konventionell krigföring, utan hänsyn måste tas till 
omvärlden reaktioner. Krigföringen omfattas av en allomfattande strategi som den krigförande 
staten tillämpar för att uppnå sina politiska målsättningar. Hybridkrigföring är med andra ord inte 
ett militärt krigföringskoncept, utan ett nationellt helhetskoncept som är skräddarsytt för att med 
ett proaktivt och långsiktigt förhållningssätt: 

• Forma konfliktmiljön genom att förvränga människors perception och lägesuppfattning, 
skriva om historien och påverka befolkningsgrupper, opinioner och individer såväl lokalt, 
regionalt som globalt. 

• Vidga marginalerna, öka handlingsfriheten och öka legitimiteten för det egna handlandet 
på ett sådant sätt att risken för sanktioner, internationell inblandning och andra 
komplikationer reduceras.  

• Tillämpa ett asymmetriskt förhållningssätt där användandet av statliga och icke-statliga 
medel och metoder förskjuter gränsen mellan fred och krig, samtidigt som konventionella 
militära tröskeleffekter kringgås på ett sätt som får dem att framstå som obsoleta. Att 
utnyttja samt kringgå nationella lagar, internationell rätt och konventioner är en del i 
detta. 

• Utnyttja sociala rörelser för att skapa eller utnyttja beroendeställningar, samt påverka 
eller instabilisera en stat och dess samhälle i syfte att med förnekelsebarhet uppnå de 
politiska målen.  
 

Hybridkrigföring och hybrida hot är de två ytterligheterna i den hybrida eskaleringstrappan. 
Studien har härvid kommit fram till en begreppsutveckling som omhändertar eskaleringstrappans 
alla steg (se figur M).  
 

 
Figur M: Övergripande förklaring av begrepp av hybrid karaktär. 
 
Hybridkrigföring är den komplexa och dynamiska ”blandkrigförings strategi” som en statsaktör 
använder för att samordna och kombinera politiska, diplomatiska, militära och andra statliga 
resurser, men även civila, icke-statliga och olagliga resurser i syfte att uppnå sina politiska och 
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strategiska målsättningar. När man läser vår uppsats kan man få uppfattningen av att ”allt är 
hybridkrigföring”, vilket inte överensstämmer med studiens resultat. För att kunna benämnas som 
hybridkrigföring, behöver fenomenet vara kopplat till en statsaktör, samt att statsaktören ha en 
ambitionsnivå som är i linje med den konventionella krigföringens syften och målsättningar. 
Dock eftersträvar en hybridkrigförande statsaktör att utföra krigföringen inom ramen för fred. 
 
Verksamhet som innehåller ett hybrid uppträdande, men bedrivs med lägre ambitionsnivå är med 
andra ord inte hybridkrigföring utan någon form av hybrida aggressioner, hybrida aktiviteter eller 
hybrida hot (enligt figur M). Inom ramen för hybrida konflikter (oavsett eskaleringsnivå) kan en 
aktör genomföra hybrida operationer och hybrida attacker. Krigföring och andra typer av 
konflikter som inte innehåller en blandning av olika typer av statliga och icke-statliga resurser, 
samt en blandning av olika uppträdande är med andra ord inte hybridkrigföring. De brittiska 
aktiviteterna i Colombia med stöd och mentorering till den Colombianska staten, mentorering och 
utbildning av dess polisiära och militära styrkor, samt upprorsbekämpningen av FARC-gerillan är 
ett exempel på vad som utifrån vår studies resultat inte hybridkrigföring. Likaså är handelskrig 
mellan stater eller allianser, företags legala expansion på det globala planet, konflikter mellan 
företag för att öka sin position och andelar på handelsmarknaden inte hybridkrigföring. Däremot 
skulle dessa delar kunna utgöra en del av de målval, medel och metoder som en 
hybridkrigförande stat använder inom ramen för sin hybridkrigföring. 
 
Till skillnad mot hybridkrigföring är hybrida hot är ett latent verkansmedel, det vill säga ett 
uttalat hot. Hybrida hot kan innefatta hot om att använda hybridkrigföring, eller hot om 
användandet av konventionella attacker (t.ex. fjärrstridsmedel) inom ramen för en hybrid 
konflikt. Men det kan även innefatta hot om att genomföra hybrida operationer och hybrida 
attacker. Hybrida hot används även inom hela spektrumet för hybrida konflikter där hoten kan 
användas som en del i hybrida operationer och kombineras med hybrida attacker. Hoten kan 
genomföras direkt, indirekt och/eller implicit.  
 
Hybridkrigföring är med andra ord mycket mer än användandet av militära maktmedel och kan 
inte mötas med enkom militära resurser. Med hänsyn till detta räcker det inte med att beskriva 
fenomenet utifrån ett militärt perspektiv eller med stöd av militära teorier. För att skapa djupare 
förståelse för fenomenet hybridkrigföring, men även för att kunna möta fenomenet måste 
hybridkrigföring förklaras och förstås utifrån flera olika teoretiska perspektiv som förklarar hur 
en stat och ett samhälle fungerar, till exempel social movement theory. 
 
Studiens resultat, dess tentativa teori och begreppsutveckling kan användas för att skapa en 
djupare förståelse för hybridkrigföring och moderna krig inom Försvarsmakten och därigenom 
skapa en allmänt vedertagen och ensad syn. Härvid kan studien användas för att stödja 
Försvarsmaktens process att utveckla ett förhållningssätt och en förmåga att hantera den allt mer 
framväxande hybrid säkerhetshotande verksamheten och det hybrida krigföringssättet, vilket ses 
som mer påtagligt än det traditionella militära hot.  



	 74	

5.2 Slutsatser	
I detta underkapitel redovisar vi de viktigaste slutsatserna som vi kommit fram till i vår studie. 
Härvid har vi i vår studie kommit fram till en huvudsaklig slutsats. Till denna slutsats har vi 
kommit fram till tre underordnade slutsatser. 
 

Studiens främsta slutsats är att: 
 

• Hybridkrigföring är det moderna kriget. 
De moderna krigen karaktäriseras av en långsam krigföring där konfliktmiljön formas och 
omformas dynamiskt, situationen förvrängs och där gränsen mellan krig och fred förskjuts. 
Krigföringskonceptet designas så att legitimitet skapas för den egna sidan och försvagas för 
motståndarsidan, risken för komplikationer reduceras, samtidigt som egen inblandning 
förnekas, förringas eller förminskas. En design som utnyttjar dagens samhälls- och 
teknikutveckling, inte minst sociala rörelsers och sociala mediers påverkan på samhället och 
beslutsfattare.  
 
Det moderna kriget karaktäriseras av att den krigförande statsaktören effektivt utnyttjar 
samhällets alla områden och domäner. Dessa karaktärsdrag återfinns bland annat i: 

- Den kinesiska exploateringen och säkerställandet av naturtillgångar i Afrika och 
aktiviteterna i Sydkinesiska sjön, vilket kombineras med politiska och diplomatiska 
aktiviteter, cyberkrigföring, samt användandet av informationsarenan.  

- De senaste årens konflikter i mellanöstern med ett frekvent användande av ombud, 
mentorering och sponsring från andra stater, blandning mellan reguljära och irreguljära 
förband, användandet av terror, samt ett frekvent användande av sociala medier. 

- Den ryska inblandningen i Ukraina med ett kombinerat användande av små gröna män 
utan nationalitetsbeteckningar, riktade hjälpsändningar, trollfabriker, cyberkrigföring, 
användandet av ombud (jfr. proxy) och utnyttjandet av samhällsgrupperingar med 
folkuppror som följd. 

- Den amerikanska inblandningen i Venezuela genom stöd till oppositionen och politiska 
partier, riktade hjälpsändningar, cyberattacker och elektroniska attacker, användandet av 
civila säkehetsföretag (jfr. legosoldater), utnyttjandet av samhällsgrupperingar i syfte att 
skapa folkuppror som följd. 

 

Denna typ av modern krigföring är ett omfattande krigföringssätt som antar en form av 
dynamiska och komplex variabler, där det finns en symbios och ett inneboende 
beroendeförhållande mellan dessa ingående variabler och domäner. Dynamiken och 
omfattningen i hybridkrigföringens ingående variabler framstår som mycket mer komplexa 
och svårförståeliga i förhållande till traditionell militärcentrerad krigföring. Vilket är en 
bidragande faktor till att hybridkrigföring uppfattas som svårhanterlig, ogripbar och 
oförståelig. För att förstå och hantera detta omfattande, dynamiska och svårhanterliga 
fenomen krävs det att analysmetoder som är anpassade för att modulera komplexa situationer 
används.  
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Det moderna kriget karaktäriseras med andra ord inte av manövrering och operativ 
samordning av de olika stridskrafternas konventionella förband, även om detta fortfarande är 
en del i dagens moderna krigföring. Hybridkrigföring är med andra ord ett epitet för att 
karaktärisera den moderna krigföring som tillämpas här och nu. 

 
Utifrån slutsatsen att ”hybridkrigföring är det moderna kriget” har vi kommit fram till tre 
underordnade slutsatser. Det vill säga, för att kunna möta det moderna kriget krävs det: 
 

• En nationell strategi med ett anpassat totalförsvarskoncept. 
Den allomfattande strategi som en hybridkrigförande stat använder innefattar såväl statliga 
och icke-statliga resurser, vilka riktas mot den utsatta staten och dess samhälle i sin helhet. 
Samtidigt utnyttjas sårbarheter i den utsatta statens lagrum och gränsytorna mellan 
myndigheters ansvarsområden. Hybridkrigföringen sträcker sig med andra ord utanför 
Försvarsmaktens traditionella ansvarsområde, vilket medför att Försvarsmaktens operativa 
förmåga bör ses som en del i Sveriges nationella förmåga att kunna möta det moderna kriget.  
 
Då modern krigföring riktas mot Sverige handlar den operativa förmågan om mycket mer än 
att koordinera och samordna stridskrafterna, utan den handlar om att koordinera och 
samordna konventionella och specialiserade militära resurser med andra statliga resurser. 
Resurser vilka innehar förmågan att kunna identifiera och proaktivt verka mot 
säkerhetshotande verksamhet och modern krigföring i fred, kris och krig. Det räcker med 
andra ord inte med att Försvarsmakten innehar ett utvecklat koncept för att möta det moderna 
kriget. Utan det krävs ett samordnat nationellt helhetskoncept, det vill säga en svensk 
allomfattande strategi med ett gränsöverskridande myndighetssamarbete och ett anpassat 
lagrum för att Sverige ska kunna möta det moderna kriget. En del i detta är att anpassa 
begreppen krig och krigföring på ett sätt som ökar handlingsutrymmet och möjligheten att 
möta det moderna kriget. Utvecklandet av ett nytt nationellt försvar och ett nytt 
totalförsvarskoncept är med andra ord inte en återinförsel av det kalla krigets 
totalförsvarskoncept, utan det handlar om att ta fram ett totalförsvarskoncept som är anpassat 
till att möta dagens moderna krig och framtidens krigföring. 
 
För att möta och hantera hybridkrigföring behöver Sverige med andra ord utveckla en 
övergripande förmåga till samordning mellan myndigheter och centrala aktörer. En 
samordning som behöver vara mer ingående och gränsöverskridande än vad som traditionellt 
behövts. 
 

• Ett proaktivt förhållningssätt. 
Hybridkrigföringen är adaptiv och proaktiv på ett sätt som får utsatta statsmakter att uppfatta 
den som oförutsägbar, varvid de tvingas till att parera. Att kunna möta det moderna kriget 
handlar med andra ord inte om att genomföra reaktiva motåtgärder anpassade emot dagens 
hybridkrigföring. Då detta inte kommer resultera i någon förändring, utan den utsatta staten 
kommer fortfarande uppfatta situationen som oförutsägbar och tvingas till att parera. För att 
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kunna möta denna typ av krigföring måste utsatta stater komma innanför den 
hybridkrigförande statens beslutscirkel. Vilket medför att det krävs ett proaktivt 
förhållningssätt innehållande adaptiva, reaktiva och långsiktiga komponenter. Den långsiktiga 
hållningen inriktas härvid mot framtidens krigföring medan den adaptiva och reaktiva 
hållningen riktas emot dagens krigföring. För att kunna ta initiativet krävs ett förebyggande 
och långsiktigt förhållningssätt där initiativet tas genom att verksamheten inriktas mot att 
möta framtidens krigföring. Ett förhållningssätt som tvingar den hybridkrigförande staten till 
att parera, varvid hybridkrigföringskonceptet framstår som obsolet. För att sedan kunna 
bibehålla initiativet behövs det en adaptiv förmåga där förändringar och förbättringar 
genomförs i förebyggande syfte.  
 
Men det räcker inte bara med en långsiktigt och adaptiv hållning. Det krävs även en reaktiv 
förmåga för att hantera oförutsägbara situationer i syfte att snabbt kunna återta initiativet. För 
att Sverige ska kunna möta dagens hybridkrigföring och morgondagens krigföring måste 
Försvarsmakten utveckla en operativ förmåga och ett handlingsutrymme att ta, bibehålla samt 
vid behov återta initiativet i såväl fred, kris som krig. Genom ett proaktivt förhållningssätt 
kan Sverige och Försvarsmakten forma miljön och tvinga en motståndare till ett uppträdande 
som är greppbart, förutsägbart och hanterbart för Sverige och Försvarsmakten. 
 

• En skräddarsydd nationell förmåga och tröskeleffekt. 
Hybridkrigföring symboliseras av ett asymmetriskt förhållningssätt där alternativa och 
oväntade medel och metoder används på ett sätt som får den militära tröskeleffekten och 
krigföringsförmågan bestående av konventionella förband att uppfattas som verkningslösa. 
Den modern krigföringen riktas i första hand inte mot militära mål, utan mot sociala 
grupperingar, opinioner, ekonomiska, politiska och samhällsviktiga mål samt emot nationella 
sårbarheter. Att påverka den utsatta staten och skapa instabilitet genom att förmå sociala 
rörelser att utföra kollektiva handlingar är en del i detta. Med andra ord skapar den militära 
tröskeleffekten inte den krigsavhållande och avskräckande effekt som eftersträvas, eftersom 
kostnaderna för ett angrepp inte blir orimliga för en hybridkrigförande angripare. Att utöka 
den svenska militära tröskeleffekten med konventionella förband kommer med andra ord 
endast medföra en marginell höjning av Försvarsmaktens krigsavhållande tröskel. Det 
kommer däremot medföra att en hybridkrigförande statsaktör tonar ner de konventionella 
delarna i sin hybridkrigföring, varvid motståndaren tvingas att tillämpa ett för 
Försvarsmakten svårhanterligt uppträdande.  
 
Försvarsmaktens förmåga att möta dagens hybridkrigföring och framtidens krigföring 
kommer endast öka marginellt vid en utökad markstrids-, sjöstrids- och/eller 
luftstridsförmåga. En ökad förmåga att kraftsamla konventionella militära resurser och 
samordna stridskrafterna i tid och rum kommer inte öka Försvarsmaktens krigföringsförmåga 
mot denna typ av motståndare. Då konventionella resurser används mot en hybridkrigförande 
motståndare är sannolikheten stor att resurserna kommer att användas på fel plats och vid fel 
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tillfälle, där dessa felaktiga val kommer att uppmärksammas först när motståndaren vunnit 
kriget med andra resurser. Med andra ord krävs det specialiserade förband som är anpassade 
för att proaktivt möta denna typ av modern krigföring.  
 
Då hybridkrigföringen sträcker sig utanför den militära sfären så räcker det inte med en 
skräddarsydd militär tröskeleffekt och krigföringsförmåga, även om detta är en viktig del. 
Utan det krävs att Sverige skapar en samordnad och skräddarsydd nationell förmåga för att 
kunna möta dagens och morgondagens krig. Det vill säga ett myndighetsöverskridande 
koncept innehållande statliga (civila och militära), samhällsrelaterade och andra icke-statliga 
resurser. Men en skräddarsydd nationell förmåga innefattar inte bara specialiserade förband, 
utan Försvarsmakten måste även i framtiden kunna möta den moderna krigföringens 
konventionella delar, men även en motståndare som enbart tillämpar en direkt strategi. Med 
andra ord behövs det en balans mellan konventionella och specialiserade förband. 
 

6 REKOMMENDATIONER	TILL	FÖRSVARSMAKTEN	
I detta kapitel redovisas de rekommendationer som studie och dess slutsatser resulterat i.  
 

Försvarsmakten rekommenderas härvid att: 
 

• Uppdatera och utveckla begrepp och definitioner relaterade till modern krigföring, 
inklusive hybridkrigföring och därigenom skapa en gemensam grundsyn.  
Den modern krigföringen skapar problem för Försvarsmakten då den sträcker sig utanför den 
militära sfären och utanför de militärteoretiska perspektiv som traditionellt speglat den 
militära utbildningen och professionen. Försvarsmaktens personal är inte primärt utbildade 
för att möta detta problem, den militärstrategiska doktrinen beskriver fenomenet med några 
få rader och Försvarsmaktens nomenklatur och ordlistor är inte uppdaterade för att 
omhänderta det moderna kriget. På grund av detta används olika ord och begrepp för att 
förklara samma fenomen inom Försvarsmakten, vilket ökar risken för missförstånd, 
misstolkningar och ineffektivitet. Genom att utveckla och uppdatera centrala begrepp och 
utveckla fler relevanta begrepp och definitioner som beskriver modern krigföring, inklusive 
hybridkrigföring kan en gemensam försvarsmaktssyn skapas. Denna samsyn är en 
förutsättning för att kunna skräddarsy och anpassa Försvarsmaktens förmåga att kunna möta 
det moderna kriget. Detta bör återspeglas i kommande styrdokument, försvarspublikationer 
och reglementen. 

 
• Aktivt bidra till ett gränsöverskridande myndighetssamarbete och utvecklandet av en 

gemensam nationellt strategi. 
Det moderna kriget sträcker sig utanför den militära sfären varvid det inte räcker med en 
militär strategi eller ett militärt koncept för att kunna möta denna typ av krigföring. Det krävs 
med andra ord ett nationellt helhetskoncept, det vill säga en svensk allomfattande strategi 
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och en nationell förmåga för att skapa en gemensam lägesbild och för att kunna möta dagens 
och framtidens krigföring. Samtidigt är en hybridkrigförande statsaktör väl medveten om 
Sveriges sårbarheter och begränsningar, varvid detta nationella koncept måste bygga på ett 
nära och gränsöverskridande myndighetssamarbete. Försvarsmakten rekommenderas därav 
att tillsammans med andra myndigheter aktivt bidra till att en gemensam nationell strategi 
utvecklas. En del i detta är att fortsätta utvecklingen av det svenska totalförsvarskonceptet så 
att förmågan att proaktivt möta framtidens krigföring i fred, kris och krig skapas. En annan 
del i detta är utvecklandet av en nationellt samordnad myndighetsöverskridande 
verkansprocess innehållande mer än militära verkansmedel, vilket krävs för att kunna möta 
dagens och morgondagens krigföring. 
 

• Öka den operativa förmågan att både långsiktigt och kortsiktigt kunna möta den 
moderna krigföringen.  
Hybridkrigföringen är långsam, långsiktig och snabbt adaptiv samt eftersträvar ett proaktivt 
förhållningssätt i syfte att tvinga den utsatta staten till att parera. För att kunna möta dagens 
hybridkrigföring och framtidens krigföring krävs ett proaktivt förhållningssätt. Att ta 
initiativet genom att inrikta den egna förmågan mot framtidens krigföring på ett sätt som 
tvingar den hybridkrigförande statsaktören till att parera är en del i detta. En annan del i detta 
förhållningssätt är ett adaptivt och reaktivt förhållningssätt som riktat mot dagens krigföring i 
syfte att bibehålla och vid behov återta initiativet. Att inneha ett snabbt och effektivt adaptivt 
och reaktivt förhållningssätt innebär att det finns en flexibilitet som tillåter att tillgången till 
operativt tillgängliga förband snabbt kan ändras, samt att dessa krigsförbands operativa 
förmåga snabb kan förändras efter behov. Det betyder även att det måste finns ett 
handlingsutrymme och en flexibilitet som tillåter att krigsförbandsproduktionen, 
rekryteringen, materielutvecklingen och materielanskaffning kan förändras och 
situationssanpassas utefter uppkomna behov. Att inneha en operativ förmåga, vilken är 
anpassad för att kunna möta dagens hybridkrigföring och framtiden krigföring är en viktig del 
i Försvarsmaktens bidrag till ett nationellt helhetskoncept konceptet.  
 

En del i rekommendationen avseende att öka den operativa förmågan är att öka kunskapen och 
skapa en djupare förståelse för hybridkrigföring som fenomen, dess bakomliggande faktorer och 
drivkrafter. Hybridkrigföringens komplexitet och dynamiken i dess ingående variabler bidrar till 
att fenomenet är svårt att förstå, varvid fenomenet uppfattas som ogripbar, oförutsägbar och 
svårhanterligt. Att förstå den ingående komplexiteten och den ingående dynamiken i denna typ av 
krigföring är centralt för att kunna hantera och möta fenomenet. Genom att använda 
analysmetoder, som till exempel domain mapping matrices ökar förmågan att hantera, analysera 
och förstå komplexa och dynamiska problem. Analysmetoden möjliggör att dynamiken hos 
hybridkrigföringens ingående variabler och domäner kan fångas, förstås och mötas. Då domain 
mapping matrices är en analysmetod som möjliggör att komplexa och dynamiska problem kan 
hanteras rekommenderas Försvarsmakten att använda analysmetoder likt denna för att öka den 
operativa förmågan att möta modern krigföring. 
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• Proportionerligt balansera utvecklingen av konventionella och specialiserade förmågor i 

syfte att med ett bibehållet initiativ kunna möta hela bredden av morgondagens 
krigföring. 
Modern krigföring innehåller mer än bara cyberattacker, terror, trollfabriker, bulvaner, kurirer 
och sociala rörelser. Försvarsmakten bör med andra ord inte förändra all sin verksamhet till 
att bara fokusera på dessa hybrida fenomen. Inte minst då användandet av reguljära förband 
är en del i den moderna krigföringen. Försvarsmakten bör givetvis även ha förmåga att kunna 
möta en konventionellt uppträdande motståndare som använder en direkt strategi. Det behövs 
med andra ord en balans mellan förmågan att kunna möta en konventionell motståndare och 
förmågan att kunna möta en hybridkrigförande motståndare som använder sig av ett 
asymmetriskt förhållningssätt innehållande civila statliga och icke-statliga resurser. En 
utebliven balans medföra att en motståndare kan utnyttja de svagheter som obalansen skapar. 
Men utvecklingen av Försvarsmaktens förmåga att möta det moderna krigets allomfattande 
och indirekta strategi är bara en del i detta. Det behövs även en balans mellan 
Försvarsmaktens och andra myndigheters förmågor för att skapa en gränsöverskridande 
nationell förmåga att möta det moderna kriget i fred, kris och krig. 

	

7 FÖRSLAG	TILL	FORTSATT	FORSKNING	
I detta kapitel redovisar vi våra förslag på fortsatt forskning. Vi kan utifrån vårt resultat och våra 
slutsatser konstatera att det finns behov av att fortsätta att forska inom området, varvid vi har 
följande förslag avseende att fortsatt forskning bör genomföras inom området i syfte att: 
 
• Skapa djupare förståelse för det moderna kriget. 

För att öka förståelsen för dagen moderna krigföring så behövs fenomenet belysas och 
förstås från flera olika teoretiska perspektiv. Att studera fenomenet från ett politiskt, 
diplomatiskt, ekonomiskt eller socioekonomiskt perspektiv är några exempel på hur en 
djupare förståelse för fenomenet kan erhållas. En del i att skapa djupare förståelse för 
modern krigföring är att vid framtida forskning studera hybridkrigföring och andra typer av 
krigföring genom användandet av analysmodeller så som ”design structure matrices” och 
“domain mapping matrices”  
 

• Utreda och skapa förståelse för hur framtidens moderna krigföring kan komma att 
karaktärisera sig.  
För att kunna möta morgondagens krigföring krävs ett proaktivt och långsiktigt 
förhållningssätt. Att förutse denna hur framtidens krigföring kommer att karaktärisera sig är 
en förutsättning för att proaktivt kunna möta den. Att studera hur och på vilket sätt 
hybridkrigföringen kan komma att karaktärisera i morgondagens hybridkrigföring är en del i 
detta. Ytterligare en del i detta är att på längre sikt skapa förståelse för den moderna 
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krigföringens evolution och hur krigföringen kan komma att se ut bortom 
hybridkrigföringseran. Att skapa en djupare förståelse för användandet av sociala rörelser i 
framtidens krigföring är en del i detta.  
 

• Utreda hur ett nationellt helhetskoncept och en nationell strategi för att möta 
framtidens krigföring bör utformas. Att skapa ett nationellt helhetskoncept ses som 
centralt för att kunna möta en motståndare som tillämpar en allomfattande strategi. Att utreda 
hur ett svenskt nationellt helhetskoncept och en nationell allomfattande strategi bör utvecklas 
framstår som viktigt och centralt. Att utreda hur framtidens myndighetssamarbete bör 
utformas är en annan del i detta, till exempel om en samordningsorganisation bör skapas eller 
om en ny myndighet bör inrättas. Att utreda om och i så fall hur riktlinjer, bestämmelser och 
lagrum bör förändras är en annan del i detta. 
 

• I form av en begreppsutredning effektivisera ett gränsöverskridande 
myndighetssamarbetet. 
För att kunna möta det moderna kriget krävs ett nationellt helhetskoncept med ett 
gränsöverskridande myndighetssamarbete. Att Försvarsmakten utvecklar och fastställer 
definitioner och begrepp kopplat till det moderna kriget är viktigt för att skapa en gemensam 
bild inom Försvarsmakten. Men för att minimera risken för missförstånd och misstolkningar 
vid ett gränsöverskridande myndighetssamarbete bör Sveriges olika myndigheter använder 
samma definitioner och begrepp för att förklara modern krigföring. En begreppsutredning 
eller en begreppsutveckling som riktas emot framtagandet av gemensamma begrepp och 
definitioner anses förenkla det gränsöverskridande myndighetssamarbetet. 	 	



	 81	

LITTERATUR-	OCH	REFERENSFÖRTECKNING		 	
 

5 Whys. Getting to the Root of a Problem Quickly [WWW Document], n.d. . Mind Tools. URL 
http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_5W.htm (accessed 5.8.19). 

A Russian bank gave Marine Le Pen’s party a loan. Then weird things began happening. [WWW 
Document], 2018. . Wash. Post. URL https://www.washingtonpost.com/world/national-
security/a-russian-bank-gave-marine-le-pens-party-a-loan-then-weird-things-began-
happening/2018/12/27/960c7906-d320-11e8-a275-81c671a50422_story.html (accessed 
4.28.19). 

Alla högernationalistiska ministrar i Österrike avgår [WWW Document], n.d. URL 
https://www.expressen.se/nyheter/osterrikes-inrikesminister-tvingas-ga/ (accessed 
5.20.19). 

Andersson, S., 2014. Om positivism och hermeneutik: en introduktion i vetenskapsteori. 
Studentlitteratur, Lund. 

Arabiska våren [WWW Document], n.d. URL 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arabiska_v%C3%A5ren (accessed 4.27.19). 

Arve, S., 2003. De nya krigens strategiska karaktärsdrag. 

Beaufre, André, 2010. Modern strategi för krig och fred. Studentlitteratur AB, Göteborg. 

Blackwater founder’s plan for mercenaries in Venezuela: Report | Venezuela News | Al Jazeera 
[WWW Document], n.d. URL https://www.aljazeera.com/news/2019/04/blackwater-ceo-
offered-send-mercenaries-venezuela-report-190430071721696.html (accessed 5.20.19). 

Blumer, H., 1969. Symbolic interactionism: perspective and method. Prentice-Hall, Englewood 
Cliffs, N.J. 

Brink, J., 2013. Civila var måltavlor i Bosnienkriget [WWW Document]. Militarhistoria.se. URL 
https://militarhistoria.se/1900-tal/bosnienkriget-1992-95-361b2480-28a4-4058-9fbb-
1252763dcc4d (accessed 6.8.19). 

Britain’s Secret War in Colombia [WWW Document], n.d. URL 
https://jacobinmag.com/2018/11/uk-colombia-political-violence-bp-drug-war-
counterinsurgency (accessed 6.9.19). 

Bryman, A., 2011. Samhällsvetenskapliga metoder, 2nd ed. Liber, Malmö. 

Buechler, S.M., 2000. Social movements in advanced capitalism: the political economy and 
cultural construction of social activism. Oxford University Press, New York. 

Buechler, S.M., 1995. New Social Movement Theories. Sociol. Q. Vol. 36 Issue 3 1995, 441–
464. 



	 82	

Carne, A., 2015. Hybridkrigföring-Allt eller inget? 

Catalinotto, J., 2001. Racak “massacre” exposed as fraud [WWW Document]. URL 
https://www.workers.org/ww/2001/yugo0215.php (accessed 6.8.19). 

Clausewitz, C. von, Mårtenson, H., Mårtenson, H., 1995. Om kriget. Probus, Stockholm. 

Coandă, H., Ştefănescu, D.-C., Papoi, A., Romanian Defence Staff, Ministry of National 
Defense, Bucharest, Romania, 2018. HYBRID WAR AS A MODERN INSTRUMENT 
OF MILITARY ART. Sci. Res. Educ. AIR FORCE 20, 507–512. 
https://doi.org/10.19062/2247-3173.2018.20.69 

Cornils, F., 2018. Hybridkrigflring - En begreppsutredning. 

Dalsjö, R., 2017. Fem dimensioner av tröskelförsvar. 

Danilovic, M., Browning, T.R., 2007. Managing complex product development projects with 
design structure matrices and domain mapping matrices. Int. J. Proj. Manag. 25, 300–314. 
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2006.11.003 

Danilovic, M., Sandkull, B., 2005. The use of dependence structure matrix and domain mapping 
matrix in managing uncertainty in multiple project situations. Int. J. Proj. Manag. 23, 
193–203. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2004.11.001 

Den arabiska våren [WWW Document], n.d. URL https://www.globalis.se/Konflikter/Den-
arabiska-vaaren (accessed 4.27.19). 

Design, 2019. . Wikipedia. 

egenskap | SAOB, n.d. 

egenskap - Uppslagsverk - NE.se, n.d. 

Engström, J., 2018. Hybridkrigföring - Ett förvirrande negrepp? 

Ericson Wolke, L., 2004. Gerillataktiken knäckte USA [WWW Document]. Popularhistoria.se. 
URL https://popularhistoria.se/krig/gerillataktiken-knackte-usa (accessed 6.8.19). 

Fedayeen Saddam, n.d. . Wikipedia. 

Fejes, A., Thornberg, R., (red.), 2009. Handbok i kvalitativ analys, 1st ed. Författarna och Liber 
AB, Stockholm. 

FNL, 2017. . Wikipedia. 

Försvarsmakten, 2016. Militärstrategisk doktrin MSD 16. FMV, FSV Grafisk produktion, 
Stockholm. 

Försvarsmakten, 2006. Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Hotbedömning 2006 
(HSÄK). 



	 83	

Furze, B., 2015. Sociology in today’s world. 

Giap, V.N., 2015. People’s War, People’s Army; The Viet Cong Insurrection Manual For 
Underdeveloped Countries. Pickle Partners Publishing. 

GRANSKNING: Kinas internationella stöldindustri [WWW Document], n.d. URL 
http://epochtimes.se/granskning-kinas-internationella-stoldindustri (accessed 5.20.19). 

Granstedt, P., 2018. Kina tar över Afrika [WWW Document]. URL 
https://www.lt.se/artikel/gastkronika-kina-tar-over-afrika (accessed 5.20.19). 

Hägerdal, H., 2004. Vietnamkriget: Kolonial konflikt blev stormaktskrig [WWW Document]. 
Popularhistoria.se. URL https://popularhistoria.se/krig/vietnamkriget-kolonial-konflikt-
blev-stormaktskrig (accessed 6.6.19). 

Hajduk, J., Stępniewski, T., 2016. Russia’s Hybrid War with Ukraine: Determinants, Instruments, 
Accomplishments and Challenges 16. 

Här slog 300 militärer och poliser till mot hemlig rysk anläggning [WWW Document], n.d. . 
Aftonbladet. URL https://www.aftonbladet.se/a/G1Ldo4 (accessed 6.7.19). 

Hartman, J., 1998. Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. Studentlitteratur, 
Lund. 

Headquarters, Department of the Army, 2008. Intelligence Support to Urban Operations. 

Hizbollah, 2019. . Wikipedia. 

Hoffman, F.G., 2009a. Hybrid Warfare and Challanges. Small Wars J. 1st quarter 2009, 34–39. 

Hoffman, F.G., 2009b. Hybrid vs. compound war - October 2009 - Armed Forces Journal - 
Military Strategy, Global Defense Strategy 6. 

Hoffman, F.G., 2007. Conflict in the 21st Century: The rise of hybrid wars. Potomac Institue for 
Policy Studies, Arlington, Virginia. 

Högerpopulister till salu för rubler [WWW Document], n.d. URL 
https://www.expressen.se/ledare/hogerpopulister-till-salu-for-rubler/ (accessed 5.20.19). 

Holton, J.A., Walsh, I., 2017. Classic grounded theory: applications with qualitative and 
quantitative data. SAGE, Los Angeles. 

Huawei: The company and the security risks explained [WWW Document], n.d. . Sky News. 
URL https://news.sky.com/story/huawei-the-company-and-the-security-risks-explained-
11620232 (accessed 6.10.19). 

hybrid | SAOB, n.d. 

innebörd | SAOB, n.d. 



	 84	

innehåll | SAOB, n.d. 

innehåll - NE.se, n.d. 

instabil | SAOB, n.d. URL https://www.saob.se/artikel/ (accessed 6.10.19). 

Intelligence Support to Urban Operations, n.d. 

Iran’s Unwavering Support to Assad’s Syria [WWW Document], 2013. . Combat. Terror. Cent. 
West Point. URL https://ctc.usma.edu/irans-unwavering-support-to-assads-syria/ 
(accessed 4.29.19). 

Jacobsen, D.I., 2017. Hur genomför man undersökningar?: introduktion till 
samhällsvetenskapliga metoder. 

Johannessen, A., Tufte, P.A., Johansson, G., 2003. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 
Liber, Malmö. 

Joint Chiefs Of Staff, 2015. The National Military Strategy of the United States of America 2015: 
The United States Military’s Contribution to National Security: Defense Technical 
Information Center, Fort Belvoir, VA. https://doi.org/10.21236/ADA619156 

Jonsson, D., 2018. Gråzonsproblematik och hybridkrigföring - påverkan på energiförsörjning. 

Jugoslaviska krigen [WWW Document], n.d. URL 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jugoslaviska_krigen (accessed 6.8.19). 

Kahurangi Student Learning Centre, n.d. 5WH Technique. 

Käihkö, I., n.d. All krigföring är av hybrid natur. 

karaktär | SAOB, n.d. 

Kinas väg mot global dominans går genom Afrika | SvD [WWW Document], n.d. URL 
https://www.svd.se/kina-tar-over-afrika--ett-steg-mot-att-bli-varldsmakt (accessed 
5.20.19). 

Krig, 2019. . Wikipedia. 

krig | SAOB, n.d. 

Kriget i Ukraina - Nytt om ukrainakrisen & krimkriget - DN.SE - DN.SE [WWW Document], 
n.d. URL https://www.dn.se/om/kriget-i-ukraina/ (accessed 5.25.19). 

krig-föring | SAOB, n.d. 

Krones, M., 2017. A Method to Identify Energy Efficiency Measures for Factory Systems Based 
on Qualitative Modeling. Springer. 

Lars Gärtner, 2018. Hybridkrigföringens hantverk - En fallstudie om Krimkrisen 2014. Lunds 



	 85	

universitet, Lund. 

Lasconjarias, G., Larsen, J.A., NATO Defense College, NATO Defence College Research 
Division, 2015. NATO’s response to hybrid threats. 

LEDARE:Skydda skärgården från ryska oligarker [WWW Document], n.d. URL 
https://www.expressen.se/ledare/skydda-skargarden-fran-ryska-oligarker/ (accessed 
6.7.19). 

Lee, D., n.d. Resistance Dynamics and Social Movement Theory Conditions, Mechanisms, and 
Effects, Prism Edition. 

Lee, D., n.d. Revisiting The Social Movement Approach to Unconventional Warfare. 

Lee, D., n.d. A Social Movement Approach to UW. Spec. Warf. Mag. 

Liang, Q., Xiangsui, W., 1999. Unrestricted Warfare. PLA Literature and Arts Publishing House, 
Beijing. 

Libanonkriget 2006, 2019. . Wikipedia. 

Library, N.M., n.d. NATO LibGuides: NATO Comprehensive Approach: Official Texts [WWW 
Document]. URL //natolibguides.info/comprehensiveapproach/documents (accessed 
4.19.19). 

MCDC Countering Hybrid Warfare Project, 2017. Understanding Hybrid Warfare. 

McDermott, R.N., 2016. Does Russia Have a Gerasimov Doctrine? 10. 

Miani, L., 2019. Liberty Happens: Venezuela on the Brink. Affil. Netw. URL http://affiliate-
network.co/2019/05/liberty-happens/ (accessed 5.25.19). 

Michal Lysek, 2019. Qualitative research lecture. 

Monaghan, A., 2016. The ‘War’ in Russia’s ‘Hybrid Warfare’ 10. 

Munoz Mosquera, A.B., Bachmann, S.D., 2016. Lawfare in Hybrid Wars: The 21st Century 
Warfare. J. Int. Humanit. Leg. Stud. 7, 63–87. https://doi.org/10.1163/18781527-
00701008 

NATO, 2018. NATO’s response to hybrid threats [WWW Document]. NATO. URL 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_156338.htm (accessed 4.26.19). 

NATO, 2017. AJP-01 Allied Joint Doctrine. NATO STANDARDIZATION OFFICE (NSO). 

NATO, 2016. AJP-3.9 ALLIED JOINT DOCTRINE FOR JOINT TARGETING. NATO 
STANDARDIZATION OFFICE (NSO). 

NATO, 2013. Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive. 



	 86	

NATO - Topic: Collective defence - Article 5 [WWW Document], n.d. URL 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_110496.htm (accessed 4.19.19). 

NE.se [WWW Document], n.d. URL https://www.ne.se/info/ (accessed 5.3.19). 

Ordlista - Försvarsmakten [WWW Document], n.d. URL 
https://www.forsvarsmakten.se/sv/ordlista/ (accessed 5.3.19). 

Otterman, S., 2005. IRAQ: What is the Fedayeen Saddam? [WWW Document]. Counc. Foreign 
Relat. URL https://www.cfr.org/backgrounder/iraq-what-fedayeen-saddam (accessed 
5.2.19). 

Passportization, 2017. . Wikipedia. 

Putin attends Austrian minister’s wedding, 2018. 

Quinn, S., 2019. U.S. influence in Venezuela stretches back decades [WWW Document]. Peoples 
World. URL https://www.peoplesworld.org/article/u-s-influence-in-venezuela-stretches-
back-decades/ (accessed 5.20.19). 

Račak massacre, n.d. 

Radin, A., 2017. Hybrid Warfare in the Baltics: Threats and Potential Responses. RAND 
Corporation. https://doi.org/10.7249/RR1577 

Rațiu, A., 2017. Civil Preparation of the Battlespace - Necessity in the Irregular or Hybrid 
Warfare. Int. Conf. Knowl.-BASED Organ. 23, 265–270. https://doi.org/10.1515/kbo-
2017-0043 

Riksdagsförvaltningen, 2018. Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform Svensk 
författningssamling 1974:1974:152 t.o.m. SFS 2018:1903 - Riksdagen [WWW 
Document]. URL https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152 
(accessed 5.19.19). 

Russia’s Hybrid War Against Ukraine: The Latest Developments and Trends | CIDS, n.d. URL 
https://cids.no/2018/09/28/russias-hybrid-war-against-ukraine-the-latest-developments-
and-trends/ (accessed 5.2.19). 

Rysk-ukrainska gaskonflikten, 2017. . Wikipedia. 

”Ryssland och Kina sjösätter hybridkrigföring” | SvD [WWW Document], n.d. . SvD.se. URL 
https://www.svd.se/ryssland-och-kina-sjosatter-hybridkrigforing (accessed 5.20.19). 

Saddam’s Martyrs ["Men of Sacrifice"] [WWW Document], n.d. . Glob. Secur. - Intell. URL 
https://www.globalsecurity.org/intell/world/iraq/fedayeen.htm (accessed 5.2.19). 

Säkerhetspolitik bakom finsk jätterazzia [WWW Document], n.d. . Aftonbladet. URL 



	 87	

https://www.aftonbladet.se/a/On9ApO (accessed 6.7.19). 

Saudi Arabia’s Motives in the Syrian Civil War | Middle East Policy Council [WWW 
Document], n.d. URL https://www.mepc.org/journal/saudi-arabias-motives-syrian-civil-
war (accessed 4.29.19). 

Seiter, C., 2018. The 5 Whys Process We Use to Understand the Root of Any Problem [WWW 
Document]. Open. URL https://open.buffer.com/5-whys-process/ (accessed 5.8.19). 

Social movement theory, 2019. . Wikipedia. 

Starrin, B., Svensson, P.-G., 2008. Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Studentlitteratur, Lund. 

Stowell, J., 2014. “Plausible Deniability” in Russia’s Hybrid War in Ukraine [WWW Document]. 
Glob. Secur. Rev. URL https://globalsecurityreview.com/plausible-deniability-russias-
hybrid-war-ukraine/ (accessed 5.2.19). 

strategi | SAOB, n.d. 

subversion | SAOB, n.d. 

Sullivan, M.P., 2019. Venezuela: Overview of U.S. Sanctions 2. 

Svenska Akademiens ordbok | SAOB, n.d. 

Syrian rebels build an army with Turkish help, face challenges - Reuters [WWW Document], n.d. 
URL https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-force/syrian-rebels-build-an-
army-with-turkish-help-face-challenges-idUSKBN1KX05Y (accessed 4.29.19). 

Terfry, J.P., 2013. An Institutional Analysis Of The Quds Force In Lebanon (CANADIAN 
FORCES COLLEGE). 

The Anbar Tribes vs. al Qaeda, Continued | FDD’s Long War Journal [WWW Document], 2006. 
URL //www.longwarjournal.org/archives/2006/11/the_anbar_tribes_vs.php (accessed 
4.29.19). 

Thornberg, Robert, Charmaz, Kathy, 2014. Grounded theory and Theoretical Coding. 

Thurén, T., 2007. Vetenskapsteori för nybörjare. Liber, Stockholm. 

Toomey, M., n.d. The August 2008 Battle of South Ossetia: Does Russia Have a Legal Argument 
for Intervention. 

TT, 2017. Studie: Ökning av rysk desinformation i Sverige. Sven. Dagbladet. 

Tzu, S., Giles, L., 2013. The Art Of War, 1st ed. Routledge. 
https://doi.org/10.4324/9781315030081 

Ukrainas val: ”Clownens” vinst mot korruptionen [WWW Document], n.d. URL 
https://www.expressen.se/nyheter/ukrainas-val-clownens-vinst-mot-korruptionen/ 



	 88	

(accessed 4.21.19). 

United States–Venezuela relations - Wikipedia, n.d. . Wikipedia. 

US Marines Planning Templates, n.d. 

Useem, B., 1998. Breakdown Theories of Collective Action. Annu. Rev. Sociol. 24, 215–238. 

Venezuela utslaget efter enormt strömavbrott - Sydsvenskan [WWW Document], n.d. URL 
https://www.sydsvenskan.se/2019-03-08/stromavbrott-morklade-venezuela (accessed 
5.20.19). 

Vetenskapsrådet, 2017. God forskningssed. Vetenskapsrådet, Stockholm. 

Vietminh, 2016. . Wikipedia. 

Wallén, G., 1996. Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Studentlitteratur, Lund. 

Wiktionary [WWW Document], n.d. URL https://sv.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Huvudsida 
(accessed 5.3.19). 

 

  



	 89	

BILAGA	A	–	INTERVJUGUIDE	

Denna bilaga redovisar den intervjuguide (tankekarta) som vi använt oss av under våra kvalitativa 
intervjuer. Vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer med frågeställningar som 
möjliggör att vi kan sätta oss in och förstå deras syn.  Likaså har vi eftersträvat att ha ett så öppet 
och avslappnat förhållningssätt som möjligt under intervjuerna där vi även eftersträvat att 
undvika att vinkla, begränsa, påverka eller kanalisera respondenterna i deras svar.  För att 
säkerställa att intervjuerna höll sig till ämnet och besvarade uppsatsens syfte och frågeställningar 
utgick vi från semistrukturerade intervju-modell där vi använde en intervjuguide utformat som en 
tankekarta (jfr. mindmap).		 
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BILAGA	B	–	RESULTAT	IFRÅN	DATANÄRA	ANALYS	
Denna bilaga innehåller den kodning och de kluster/träd som vår datanära analys resulterat. Med 
hänsyn till trädets storlek redovisas en övergripande bild på vår kodning varefter respektive 
”gren”/”kluster” redovisas för sig. 

Underbilaga	B-1:	Översikt	hybridkrigföring 
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Hybridkrigföringen bygger ett centralt styrt nationellt helhetskoncept, där en stats och dess 
samhälles samtliga resurser men även icke-statliga resurser ska kunna anspråkstas, varvid 
konceptet sträcker sig utanför den militära sfären. Denna allomfattande strategi omhändertar hela 
spektrumet från den politiska nivån ner till användandet av medel och metoder, samt målval. 
Hybridkrigföring är så omfattande att det även sträcker sig utanför användandet av militära 
maktmedel, även om dessa är en del i hybridkrigföringen. För att sätta ett epitet på detta 
krigföringssätt som visualiserar att hela statsapparatens och nationens samtliga resurser kan bli 
föremål för användning använde respondenterna begreppen ”the whole government approach” 
och ”full government approach”. 
 
Den strategiska designen är det nationella ramverket som formats för att förtydliga hur 
hybridkrigföringens allomfattande strategi ska tillämpas. 
 
Den konceptuella designen beskriver det förhållningssätt som genomsyrar krigföringen för att 
inom ramen för den strategiska designen uppnå de politiska och strategiska målsättningarna. 
 
Genomförandedesignen beskriver tillvägagångssättet avseende hur en statsaktör väljer att designa 
hybridkrigföringens genomförande för att inom ramen för den konceptuella designen uppnå de 
politiska målsättningarna. 
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Underbilaga	B-2:	Strategisk	design	och	allomfattande	strategi	
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Hybridkrigföring är en allomfattande strategi som sträcker sig utanför användandet av statliga 
resurser. Den strategiska designen är det nationella ramverket och den centrala ledningen för 
hybridkrigföringens allomfattande strategi. Ramverket förtydligar vilka nationella intressen som 
ska säkerställas, vilka politiska mål som ska uppnås, samt inom vilka ramar och villkor detta får 
genomföras. Det vill säga vilka riktlinjer, villkor, ramfaktorer och spelregler för den konceptuella 
designen och genomförandedesignen. 
 
Strategin åsyftar att säkerställa nationella intressen och därigenom uppnå politiska och strategiska 
målsättningar. Med hänsyn till sin spännvidd är hybridkrigföring med andra ord ett 
helhetskoncept, vilket vi valt att benämna som en allomfattande strategi. Strategin blir även 
allomfattande då verksamheten riktas mot många olika målgrupper så väl lokalt, regionalt som 
globalt. 
 
Med andra ord kan hybridkrigföringens allomfattande strategi som sträcker sig från det politiska 
tankesättet och det konceptuella planet ner till att reglera aktiviteter och användandet av medel 
och metoder.  
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Underbilaga	B-3:	Konceptuella	designen	

	
Den konceptuella designen beskriver det förhållningssätt som genomsyrar krigföringen för att 
inom ramen för den strategiska designen uppnå de politiska och strategiska målsättningarna. 
Designen innefattar avvägningar, prioriteringar och ställningstaganden avseende synen på 
förhållandet mellan tidsaspekten, förnekelsebarheten och risktagandet, men även till vilka 
komplikationer som ses som acceptabla. Hybridkrigföringens konceptuella design består av tre 
grundpelare, det konfliktmiljöformande förhållningssättet, det komplikationsreducerande 
förhållningssättet och det asymmetriska förhållningssättet.	 	
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Underbilaga	B-4:	Konfliktmiljöformande	förhållningssätt	

	
Det konfliktmiljöformande förhållningssättet är ett proaktivt och långsiktigt förhållningssätt som 
en statsaktör tillämpar i syfte att själv forma och förvränga konfliktmiljön på ett för sig 
fördelaktigt sätt. Formandet av miljön karaktäriseras i vår studie framförallt av vilseledning, 
förvrängning, långsiktighet, proaktivitet och adaptivitet. 
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Underbilaga	B-5:	Komplikationsreducerande	förhållningssätt	

	
Det komplikationsreducerande handlar egentligen om är ett ställningstagande när 
krigföringskonceptet designas avseende hur stora risker, hur omfattande sanktioner och mycket 
internationell inblandning är en statsaktör är beredd att ta. Vi har i uppbyggandet av vår studie 
identifierat att skapa legitimitet, undvika internationell inblandning, undvika sanktioner, undvika 
väpnad konflikt/krig, reducera risken och tillämpa förnekelsebarhet är de områden som framhävs 
i vår studie avseende komplikationsreducerande förhållningssättet.	
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Underbilaga	B-6:	Asymmetriskt	förhållningssätt	

 
Det asymmetriska förhållningssättet. Genom att möta en motståndare på en annan spelplan än 
vad denne förväntar sig, samt med medel och metoder som motståndaren har svårt eller inte är 
anpassad för att möta så skapas en fördelaktig obalans-situation. Det asymmetriska 
förhållningssättet inom ramen för hybridkrigföring framställs i vår studie framförallt som 
resurssnålt, kostnadseffektivt, effektfokuserad, riskreduceringsfokuserad och med strävan att 
tillämpa alternativa medel och metoder. 
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Underbilaga	B-7:	Effektbaserad	verkan	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Effektbaserad verkan. Användandet av verkansmedel vid hybridkrigföring beskrivs som 
effektbaserad då användandet har resultat och måluppfyllnad i fokus. Den effektbaserade verkan 
beskrivs som situationsanpassad, framgångsutnyttjande, kombinerad och kraftsamlad. 
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Underbilaga	B-8:	Allomfattande	målval	

	
Allomfattande målval innefattar valet av målkategorier och målgrupper varemot det 
helhetsbaserad verkansprocessens verkanmedel riktas emot. Målvalen anses vara allomfattande 
på grund av att den hybridkrigförande statsaktör riktar sina medel och metoder mot hela 
samhällsfunktionen och hela statsapparaten. 
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Underbilaga	B-9:	Begreppsutveckling	

	
Underbilaga B-9 redovisar kodningen, det vill säga den datanära analysen av studiens 
begreppsutveckling. I vår studie har det tydligt framkommit att bristen på fastställda begrepp 
kopplat till hybridkrigföring är skapar problem. Härvid påtalade respondenterna att de vanligaste 
förekommande begreppen hybridkrigföring och hybrida hot inte är inte räcker för att beskriva 
hybrida fenomen. 
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BILAGA	C	–	FÖRKLARING	PMESII	OCH	ASCOPE	
För att på ett strukturerat sätt beskriva respondenternas perspektiv och visualisera resultatet från 
vår datanära analys avseende ”målval” har vi tagit hjälp av planerings-/analysmodellerna 
ASCOPE (“Intelligence Support to Urban Operations,” n.d.; Rațiu, 2017) och PMESII (NATO, 
2013), vilka vi använt i korrelation med varandra (“US Marines Planning Templates,” n.d.). Vi 
har med hjälp av denna analysmodell satt in de olika målgrupper och målval som respondenterna 
belyst vid intervjuerna i sin rätta kontext och på ett sätt som visualiserar vad som innefattas och 
avses med allomfattande målval (figur I).  
 
PMESII är ett analysverktyg som används vid planering av militära operationer i syfte att skapa 
en helhetssyn av operationsmiljön och inblandade stater (NATO, 2017, 2013): 

• Politiska variabler förklarar ansvarsfördelningen och maktfördelningen inom hela 
statsförvaltningen.  

• Militära variabler är ett samlingssystem för säkerhet vilket även omfattar polis, 
kustbevakning, tull osv. samt förklarar förmågor och kapacitet i given kontext.  

• Ekonomiska variabler beskriver och omfattar både individuella tillika de samlade 
beteenden som är relaterat till produktion, distribuering och konsumtion av resurser.  

• Sociala variabler är de sociala systemen och den population/befolkning i ett samhälle 
vilka är underordnade samma politiska auktoritet, har gemensam kultur eller som delar en 
känsla av gemensam identitet.  

• Informations variabler är varigenom individer, organisationer och system inhämtar, 
bearbetar, delger information eller agerar på denna.  

• Infrastrukturella variabler innehåller grundläggande faciliteter, service och andra 
installationer som är nödvändiga för att ett samhälle ska fungera.  

 
ASCOPE är ett analytiskt ramverk som vanligtvis används för att analysera och förstå den civila 
aspekten, de civila förhållanden och de fysiska faktorerna i ett operationsområde (Headquarters, 
Department of the Army, 2008; Rațiu, 2017): 

• Areas (områden) är faktorer som innefattar orter eller fysisk terräng som har direkt 
koppling till någon av aktörerna.  

• Structures (strukturer) är existerande infrastruktur t.ex. sjukhus.  
• Capabilities (förmågor) är nyckelfunktioner och tjänster inom samhällen.  
• Organizations (organisation) kan vara religiösa, föreningar, kriminella, mediala etc. 
• People (människor), innefattar befolkningen och historiska, kulturella, etniska, politiska, 

ekonomiska och humanitära faktorer aspekten inom operationsmiljön. 
• Events (händelser) är rutin-, cyklisk, planerad eller spontana aktiviteter. 
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BILAGA	D	–	REVIDERAD	TENTATIV	TEORI	
Som ett resultat av vår analys, där vi jämförde vårt resultat (inklusive vår tentativa teori) med vår 
referensram (tidigare forskning och teoretiskt perspektiv) har analysen tillfört ett nytt perspektiv 
på vårt resultat, där ett nationellt helhetskoncept, ett proaktivt koncept och ett skräddarsytt 
uppträdande blir mer centralt. Vilket ligger till grund för vår revidering av modellerna i vår 
tentativa teori.  
 

Underbilaga	D-1	Reviderad	översikt	hybridkrigföring	
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Underbilaga	D-2	Reviderad	konceptuell	design	
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Underbilaga	D-3	Reviderat	konfliktmiljöformande	förhållningssätt	

	 	



	 105	

BILAGA	E	–	ORDLISTA	

Denna ordlista förklarar innebörden av de centrala begrepp och nyckelord som vi använt i vår 
uppsats.  

• Adaptiv: Anpassningsbara och flexibelt (“Wiktionary,” n.d.) 

• Design: Ett begrepp som beskriver ett föremåls konstruktion, utseende eller den 
skapandeprocess som används från idéstadiet till färdig produkt. Dessa produkter utvecklas 
efter funktionella och estetiska krav med utgångspunkt från brukarens behov (“Design,” 
2019). 

• Egenskap: Kännetecken eller utmärkande drag. Ontologisk term för egenskaper eller 
kvaliteter som tingen och individerna besitter och som tillsammans bestämmer deras 
individualitet. (“egenskap | SAOB,” n.d.; “egenskap - Uppslagsverk - NE.se,” n.d.; 
“Wiktionary,” n.d.).   

• Fenomen: företeelse (“NE.se,” n.d.) och företeelse som kräver förklaring (“Svenska 
Akademiens ordbok | SAOB,” n.d.). 

• Förmåga: Är staten eller aktörens möjligheter att fullgöra sina uppgifter, faktiskt och upplevt. 
Den faktiska gäller fysiska resurser så som personal, materiel och information och den 
upplevda är statens/ aktörens anseende (Försvarsmakten, 2006).  

• Gråzon: Förhållandet som råder i en stat där ansvarsområden mellan myndigheter eller 
organisationer är otydliga eller regler och bestämmelser saknas. Kan även omfatta områden 
mellan fred, kris och krig (“NE.se,” n.d.).  

• Hybrid: Blandning. Det vill säga, alstrad av två skilda arter (varieteter) (“hybrid | SAOB,” 
n.d.; “NE.se,” n.d.).  

• Hybridkrigföring: Det finns idag ingen samlad/entydig definition, vi har valt att definiera det 
som blandkrigföring som genomför av stater eller emellan stater. Det vill saga en 
sammanslagning av ordet hybrid och krigföring. Vilket är i linje med det internationellt 
vedertagna begreppet Hybrid Warfare. Hybridkrigföring som begrepp kan ses som paradoxalt 
då ”krigföringen” kan utkämpas i såväl fred, kris som i krig. 

• Icke-statlig: Organisation, verksamhet, resurser, medel och liknande som inte inryms i 
begreppet statlig och/eller inte direkt ägs och eller kontrolleras av en stat (“NE.se,” n.d.).  

• Icke-statliga resurser: Resurser och tillgångar, som till exempel personal, materiel, företag, 
föreningar, politiska organisationer som används för att åstadkomma något som inte är 
statliga. (egen tolk) 
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• Innebörd: Betydelse, mening, innehåll, vad ngt innebär, vad som ligger i något. (“innebörd | 
SAOB,” n.d.; “Wiktionary,” n.d.). 

• Innehåll: Det omfång och den total mängd av något som är inrymd i något särskilt (“innehåll | 
SAOB,” n.d.; “innehåll - NE.se,” n.d.). 

• Instabilisera: Skapa instabilitet, rubba jämnvikten eller att med aktiv avsikt göra något 
instabilt (jfr. destabilisera). 

• Instabilitet: Instabil (instabilitet): Ett fenomen som har ett osäkert jämviktsläge, vacklande, 
ostadig, fluktuerande, eller obalans (“instabil | SAOB,” n.d.). 

• Kapacitet: Är tillgängliga resurser för verksamhet. Dessa består exempelvis av personal, 
organisation, ekonomi och utrustning (Försvarsmakten, 2006). 

• Karaktär: Egenskap, utförande, typ eller arten av något (“Wiktionary,” n.d.). 
Sammanfattningen av de egenskaper som utmärker, kännetecknar och särpräglar en person, 
sak eller ett fenomen, samt som särskiljer detta från något annat närstående. (“karaktär | 
SAOB,” n.d.) 

• Komplex: Svåröverskådligt (“NE.se,” n.d.). 

• Krig: Det förhållande/tillstånd som råder när stater bekämpar varandra med vapen. 
Användande av organiserat militärt våld i syfte att uppnå politiska målsättningar (Clausewitz 
et al., 1995; “Krig,” 2019; “krig | SAOB,” n.d.; “NE.se,” n.d.). Krig är det tillstånd som råder 
om landet (Sverige) utsätts för ett väpnat angrepp eller efter riksdagens medgivande 
(Riksdagsförvaltningen, 2018). 

• Krigföring: Att aktivt delta i väpnad konflikt mellan flera parter, till exempel nationer, stater 
eller arméer (Clausewitz et al., 1995; “krig-föring | SAOB,” n.d.; “Wiktionary,” n.d.). 

• Långsiktig: Att planera och ta hänsyn till händelser långt in i framtiden (“Wiktionary,” n.d.). 

• Målval: Det mål, eller den grupp av mål som verkansmedel sätts in emot i syfte att uppnå 
efterfråga effekt (egen tolkning). 

• Operation: Är en sammanfattande benämning på militära handlingar eller genomförandet av 
uppdrag och uppgifter som, oavsett ledningsnivå (Försvarsmakten, 2016). Verksamhet syftar 
till att gemensamt nå ett bestämt mål inom ett operationsområde (“Ordlista - Försvarsmakten,” 
n.d.) 

• Perception: Betyder varseblivning och är en grundläggande funktion genom vilken vi håller 
oss informerade om relevanta aspekter av vår omgivning och vår egen relation till 
dessa. Perception är en nödvändig del i formandet av ändamålsenliga handlingar (“perception 
- Uppslagsverk - NE.se,” n.d.).Varje situation presenterar ett problem för det perceptuella 
systemet, en process som vanligtvis sker omedvetet och automatiskt. När det perceptuella 
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systemet söker efter en lösning och prövar olika alternativ (jfr. igenkänningsbibliotek) så kan 
samma fenomen uppfattas olika då perceptionsapparaten alternerar mellan olika tänkbara 
alternativ (“Perception,” n.d.). Att påverka en befolkningsgrupps perception betyder att de 
påverkas emotionellt och kognitivt påverka det perceptionella systemet (Försvarsmakten, 
2013). 

• Resurs: Tillgång som är känd och åtkomlig för viss verksamhet, i vid bemärkelse ett medel 
för att underlätta uppnående av ett visst mål (“NE.se,” n.d.). En god tillgång som är till hjälp. 
Vilket kan innefatta materiella, personella och ekonomiska tillgångar (“Svenska Akademiens 
ordbok | SAOB,” n.d.). 

• Subversion: Är en politisk verksamhet i det fördolda. Syftet med subversion är att störta den 
statliga ordningen (“subversion | SAOB,” n.d.). 

• Statlig: Något som ägs, upprätthålls, ordnas, leds, kontrolleras, finansieras av staten. 
(“Wiktionary,” n.d.) (samt egen tolkning).  
 

• Statliga resurser: Kombination av orden resurs och statlig. Det vill säga resurser som ägs, 
kontrolleras, leds, finansieras med mera av staten. Exempel på detta är myndigheter och eras 
resurser (medel), så som politiska, diplomatiska, militära, ekonomiska och andra resurser (jfr. 
Statliga medel). 
 

• Strategi: Är ett tankesätt och aktiviteter, en kombination av strategiska medel, främst politiska 
och militära, som används för att uppnå politiska målsättningar. Det vill säga, användning av 
politiska medel och militär makt för att uppnå ett precist politiskt syfte. Det finns olika typer 
av strategier, där vissa är mer precisa och inriktade mot specifika mål eller begränsade i tid, 
medan andra strategier är mer generella och övergripande (Clausewitz et al., 1995; 
Försvarsmakten, 2016; “strategi | SAOB,” n.d.). En mer övergripande strategi är det som 
kallas för ”Nationell strategi”, varvid en stataktör samordnar statens civila och militära 
resurser i syfte att uppnå synergi (Försvarsmakten, 2016). 
 

• Tröskeleffekt: Det militära maktmedlet i samverkan med övriga maktmedel syftar i första 
hand till att verka krigsavhållande, det vill säga att skapa tröskeleffekt. För att nå detta mål är 
avskräckning en central del för Försvarsmakten. Tröskeleffekt ska fungera som en 
viljemarkering och där sända signaler (t.ex. hit men inte längre). Tröskeleffekten fyller inte 
bara ett avskräckande syfte emot potentiella påtryckare eller angripare, den ska även fungera 
som en larmklocka om avskräckningen misslyckas (Dalsjö, 2017; Försvarsmakten, 2016). 

 


