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Tema 

• Hva er hybrid krigføring? 
 

• Aspekter ved hybrid krigføring 
– Formål, virkemidler 

 
• Hvordan kan vi håndtere hybrid krigføring? 

– «Countering Hybrid Warfare» 
 

• Er begrepet nyttig eller ikke? 



Hva er hybrid krigføring? 

• Ingen allment aksepterte definisjoner 
– Mange beslektede begreper 
– Gray zone strategies, competition short of conflict, active measures, 

new generation warfare, multi-vector hybrid warfare… 
 

• Involverer aktører som kombinerer konvensjonell og ukonvensjonell volds- 
og maktbruk 
– Utfordrer tradisjonell tenkning om «enten eller» 

 
• Et begrep i stadig endring 

– Ikke-statlige aktører – Hizbollah/Libanon 2006 
– Statlige aktører – Russland/Ukraina 2014 

 
 

 



Mange forklaringsmodeller 

Irregular Hybrid Con- 
ventional 

Bilder: GAO, MSC, GCSP, publicintelligence.net 



Statlig hybrid krigføring: Mulige formål 

 
1. Ta territorium, uten åpen 

konvensjonell militær maktbruk 
 
 

2. Skape grunnlag/motiv for senere 
konvensjonell militær maktbruk 
 
 

3. Påvirke politikken i andre land 
 

 
 
 

Rå makt 

Trusler/tvang 

Påvirkning 

Tvetydighet 

Formål: Inspirert av RAND 



Verktøykasse 

Virkemidler 
• Informasjonsoperasjoner  
• Cyber 
• Proxy/stedfortredere 
• Økonomisk press/påvirkning 
• Skjulte virkemidler 
• Politisk press/påvirkning 
• Militær makt 

 
• Bryter ned forskjellen på hva som er/ikke er del av slagmarken 

 
• MEN: Muligheten for militær eskalering underbygger trusselen 

 

«Instruments of Power» 
• Information 
• Civil 
• Economic 
• Politic 
• Military 

 



Synkronisering av virkemidler 

 

Bilde: CHW/NUPI 



• Hovedelementer som samlet  
kjennetegner hybrid krigføring 
1. Synkroniserte maktmidler 
2. Sentralt koordinert 
3. Skreddersydd til sårbarheter 
4. Ikke-lineære (synergi)effekter 

 
• Håndtering krever evnen til å:  

1. Oppdage trusselen  -> etterretning/analyse  
2. Redusere sårbarheter -> forebygging/resiliens 
3. Motvirke trusselen   -> reaksjon 
 

 
 

 

Håndtering av hybrid krigføring? 



Countering Hybrid Warfare 2 

• Internasjonalt: CHW2 17–18 
– Situasjonsforståelse & indikatorer 
– Avskrekking & motstandsdyktighet 
– Mottiltak 

 
• Nasjonalt: FFI-prosjekt 17–18 

– Tilpasse MCDC-resultatene til 
anvendbare produkter for Forsvaret 

– Håndbøker & retningslinjer for  
operasjonelt nivå 

– Komparativ studie Norge - Finland 



Problemstilling for FFI-prosjektet 

En motstander kan benytte et spekter av virkemidler i alle domener (MPECI) 

Vi må etablere et system for å oppdage trusler og reagere tidsnok 

Nasjonal situasjonsforståelse må baseres på synkronisert 
informasjonsinnhenting fra alle sektorer  



Hvorfor er dette interessant for Forsvaret? 

• Forsvaret er sårbart for hybride trusler 
– Avhengig av andre sektorer for å fungere 
– Bør kjenne både egne sårbarheter & de som «arves» fra andre sektorer 
– Bør ha oversikt over trusler og aktiviteter som kan utnytte sårbarhetene 

 
• Forsvaret må være forberedt på å overta en krise 

– Vet Forsvaret hva som har skjedd/kan skje? 
– Når bør vi styrkeoppbygge?  
– Hvordan bør krisen best håndteres? 

 
 Forsvaret må ha egen «HTSA» – 
 Hybrid Threat Situational Awareness 



• Hybrid krigføring er kanskje ikke noe nytt? 
– Kombinasjoner av virkemidler er lite overraskende for folk med bakgrunn 

i totalforsvar / samfunnssikkerhet 
 

• Et kontroversielt begrep uten konsensus eller konseptuell klarhet 
– Inkluderer så og si alt som fiendtlig innstilte aktører kan gjøre 
– Utvanning av krigsbegrepet? Trusler vs. krig 
– Er erfaringer generaliserbare? Ukraina vs. Norge 
– Tar oppmerksomhet bort fra det virkelig nye med moderne krigføring? 

 
• Men: stimulerer til diskusjon om hva fremtidig krigføring kan være 

– Må uansett forholde oss til det som kan inntreffe 

Har begrepet «hybrid krigføring» nytteverdi? 



Spørsmål?  
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