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Det nya totalförsvaret och utmaningen 

med icke-militär krigföring  

Med ‘icke-militär’ krigföring menas en konflikt som förs med andra 

medel än väpnat våld och inkluderar främst informations-, 

ekonomisk- och politisk krigföring. Detta hot medför två praktiska 

svårigheter. Det kan dels vara svårt att upptäcka att man är utsatt 

för detta eftersom det inte självklart involverar storskaligt våld, dels är 

det svårt att hantera för många stater idag som ofta har ett regelverk 

för samordning av myndigheter som förutsätter en skarp gräns mellan 

krig och fred. I detta forskningsprojekt analyseras hur olika stater 

hanterar denna dubbla utmaning i skenet av uppbyggnad av det nya 

totalförsvaret.  

Resultat som är användbara för samhället  

Forskningsprojektet syftar till att analysera icke-militär 

krigföring och dess konsekvenser för hur det svenska 

totalförsvaret ska organiseras och återuppbyggas. Därför är 

forskningens främsta målgrupp myndigheter och 

departement som är engagerade i uppbyggnad av det nya 

totalförsvaret. För att kunna ge bättre verktyg för de 

svenska säkerhetsmyndigheterna att upptäcka, analysera 

och åtgärda icke-militär krigföring på ett strukturellt 

processorienterat sätt behövs bättre kunskap om olika sätt 

att hantera problematiken.  

Inte bara informationspåverkan 

Icke-militär krigföring involverar mer än den ofta uppmärk-

sammade informationspåverkan. Exempelvis kan utländska 

investeringar i svensk infrastruktur också vara ett säkerhets-

hot eftersom det kan skapa olika lojaliteter mellan lokala 

och centrala politiska befattningshavare. Icke-militär 

krigföring måste förstås som en helhet där olika delar 

samverkar. Genom att förstå såväl hot som att kartlägga 

andra staters respons kan projektet bidra med att identifiera 

best practices.   

Projektet startar i januari 2020 och beräknas vara slut i 

december 2023.  
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