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Abstract 

This paper aims to describe and explain the Russian use of cyberattacks in the Ukrainian 

conflict. Two major cyber events, BlackEnergy in 2015 and NotPetya in 2017, are analysed 

by the theoretical framework of coercive diplomacy developed by Daniel Byman and 

Matthew Waxman, as well as the theory of cyber coercion made by Daniel R. Flemming 

and Neil C. Rowe. This paper concludes that the Russian use of cyberattacks could be 

understood as an extension of their already widespread practice of coercive diplomacy as a 

foreign policy tool. The cyberattacks were developed to pressure the Ukrainian energy and 

economic sector, through destabilisation of the economic powerbase and the country as a 

whole. The cyber offenses are developed to push the Ukrainian politics from western 

influence back towards the Russian political orbit. This due to the political, economic, and 

power interests Russia finds in the post-soviet state of Ukraine.  

 

Key words: cyber attack, cyber conflict, cyber coercion, coercive diplomacy, BlackEnergy, 

NotPetya, Ukraine, Russia.  
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1. Inledning 

Efter våldsamma protester i Ukraina under slutet av 2013 avsattes den dåvarande presidenten 

Viktor Jankovitj. Presidenten, som inte ville skapa ytterligare avstånd till Ryssland, hade fryst 

det utökade samarbetet med EU och NATO som utvecklades innan han fick makten. Ryssland 

svarade hårt mot parlamentets beslut att avsätta Jankovitj och annekterade i mars 2014 den 

ukrainska halvön Krim med hjälp av militära medel. Efter en rättsligt problematisk 

folkomröstning på Krim utropades regionen som självständig och ingick därefter i den ryska 

federationen. Detta resulterade i att polariseringen i Ukraina ökade, där pro-ryska rebellgrupper 

i östra Ukraina med stöd från Ryssland kämpade för ryska rättigheter och utökat ryskt 

samarbete på ena sidan och den ukrainska armén med paramilitära nationalister på den andra. 

Konflikten blev ett faktum. Idag, 2018, har ungefär 10 000 människor dött till följd av det 

militära våldet (Rõigas 2018: 234-235). 

“[…] the investigation of a number of incidents indicated the 

complicity directly or indirectly of Russian security services waging 

a cyberwar against our country” (Poroshenko 2016) 

Samtidigt som konflikten i Ukraina är av typisk militär karaktär har det också blivit skådespel 

för ett hybridkrig, där traditionella militära styrkor samarbetar med irreguljära, icke-statliga 

grupper med samma militära och politiska mål. Som del i detta hybridkrig har nyare former av 

kapaciteter utvecklats i kombination med traditionella, däribland cyberattacker (Pyung-Kyun 

2015). Ukraina har varit mål för bland de mest kostsamma cyberattackerna någonsin, där två 

av de största vid namn BlackEnergy1 och Notpetya2 riktats mot ukrainska staten, banker, företag 

och kritisk infrastruktur. Tekniska analyser av de sofistikerade attackerna tyder på en 

inblandning från ryskstatliga organisationer. Samtidigt lägger också stater som USA, 

Storbritannien och Ukraina själva skulden på Ryssland (Rõigas 2018: 240 och Pernik 2018b).  

 

                                                 

1 BlackEnergy är egentligen namnet på ett datorvirus som har funnits sedan 2007. Viruset har utvecklats till tre 

variationer: BlackEnergy, BlackEnergy2 och BlackEnergy3. Den sistnämnda är en mer avancerad variant som 

användes för att attackera energianläggningar i Ukraina år 2015 och 2016. Begreppet BlackEnergy i uppsatsen 

syftar till attackerna i Ukraina mot energianläggningar och alltså den tredje versionen av viruset.  
2 Notpetya är namnet på ett sabotageprogram  (malware) som användes för att attackera företag och myndigheter 

i en av de mest kostsamma cyberattackerna någonsin. Den utfördes i juli 2017 och drabbade flera stater, men 

majoriteten av de system som drabbades var i Ukraina. Namnet Notpetya används i uppsatsen för att tala om denna 

händelse.  
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Trots att attackerna BlackEnergy och Notpetya är två av de mest omfattande någonsin har de 

inte inneburit stora fysiska skador på varken system eller människor. Detta har skapat en viss 

förvirring kring de strategiska implikationerna som Rysslands användning av cyberattacker har, 

där många forskare och beslutsfattare sedan innan förväntat sig ett konfliktscenario med 

katastrofala kinetiska skador orsakade av attacker i cyberdomänen. Att Ryssland dessutom har 

de mest utvecklade cyberkapaciteterna i världen har endast ökat förväntningarna om ett 

fullskaligt cyberkrig i samband med Ukrainakonflikten. I kontrast till dessa förväntningar 

menar andra forskare att Ryssland endast använder cyberkapaciteter i Ukrainakonflikten för 

informationsinsamling och spioneri (Rõigas 2018: 243, 249-250), argument som dock 

misslyckas med att förklara varför attackerna är utformade för att skada systemen 

överhuvudtaget.  

 

På grund av de begränsade skadorna som cyberattackerna har skapat i kombination med de 

otydliga strategiska implikationerna dyker flertalet frågor upp. Hur använder Ryssland 

cyberattacker i konflikten i Ukraina och varför använder de cyberattackerna på det sättet?  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara Rysslands användning av cyberattacker i 

konflikten i Ukraina. Detta genom att undersöka cyberattackerna BlackEnergy och NotPetya 

utifrån teorin om tvingande diplomati. Med hjälp av en jämförande studie mellan dessa två fall 

förväntas variationer i cyberattacker som instrument att uppdagas som kan beskriva och 

förklara hur de används av Ryssland i konflikten i Ukraina. Även den politiska responsen av 

cyberattackerna kommer att undersökas. Detta görs för att öka förståelsen kring hur 

cyberattacker kan användas som ett instrument som inte nödvändigtvis innebär ett fullskaligt 

krig i en cybermiljö, utan snarare som en strategi för att forma motpartens politiska beslut och 

handlingar. För att kunna besvara den övergripande problemformuleringen och uppnå 

uppsatsens syfte kommer ett antal frågor att besvaras. Dessa är enligt följande: 

 

(1) Hur är cyberattackerna BlackEnergy och NotPetya  utformade?  

(2) Varför är de utformade på det sättet? 

(3) Vilka reaktioner har dessa cyberattacker väckt hos Ukrainsk politik och det internationella 

samfundet? 
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(4) Vad finns det för skillnader och likheter i utformning och utfall mellan cyberattackerna 

BlackEnergy och Notpetya?  

 

1.2 Avgränsningar 

På grund av uppsatsen begränsade omfattning i tid och sidantal kommer endast Rysslands 

användning av cyberattacker mot Ukraina att analyseras. Potentiella motattacker eller 

cyberattacker mot Ryssland utesluts i denna uppsats. Uppsatsen är också avgränsad till att 

endast behandla händelser som har genomförts under konfliktens gång, alltså med start från 

annekteringen av Krim 2014 till nutid, 2018. Händelser innan 2014 kommer inte att vara fall 

för analys eftersom de inte är en del av den övergripande konflikten i Ukraina.  

 

1.3 Centrala begrepp 

Detta avsnitt definierar centrala begrepp som kan ha otydlig eller tvetydig innebörd. Detta för 

att undvika missförstånd eller feltolkningar av uppsatsens resonemang och resultat.  

 

Prefixet Cyber innebär alla digitala interaktioner mellan datorer (mikroprocessorer).  

 

Cyberdomänen är en bred term som innefattar all form av kommunikation, interaktion och 

sammankoppling mellan datorer, nätverk, telefoner, optiska fiber och även rymdbaserad 

kommunikation (Valeriano & Maness 2015b: 23).  

 

Cyberattack syftar i denna uppsats inte till attack i form av krigshandling. Med cyberattack 

menas istället en illvillig operation med syfte att förhindra, förstöra, samla in, förneka eller 

manipulera informationssystem eller själva informationen (CCDCOE u.å).  

 

Cyberkonflikt innebär användningen av informationsteknologiska instrument för illvilliga och 

destruktiva syften för att påverka, förändra, eller modifiera diplomatiska och militära 

interaktioner mellan stater (Valeriano och Maness 2015b: 33)   
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2. Teori 

Detta kapitel redogör för tidigare relevant forskning inom cyberattacker och cyberkrig, teorin 

om tvingande diplomati och hur den kan appliceras på cyberattacker som instrument, samt en 

diskussion om Ryssland som bakomliggande aktör till cyberattackerna NotPetya och 

BlackEnergy som är föremål för denna studie.  

 

2.1 Tidigare forskning 

Tesen om cyberkrig presenterades redan år 1993 av John Arquilla och David Ronfeldt i den 

kända artikeln Cyberwar is Coming!. Arquilla och Ronfeldt argumenterar för att den snabba 

informationsteknologiska utvecklingen som har skett under senare 1900-tal inte bara kan 

komma att påverka organisationer och marknader, utan även hur krig och konflikten förs. 

Cyberkrig har sedan dess utvecklats till att ses som ett av nutidens största säkerhetshot, där 

bland annat överbelastningsattackerna mot estniska webbtjänster år 2007 ses som en avgörande 

händelse i frågan om staters cybersäkerhet (Kaiser 2015).   

 

Frågan om cyberkrig har dock blivit en vattendelare i forskningsdebatten. Medan många 

forskare och beslutsfattare beskriver cyberkrig i termer av katastrofscenarion där hela 

samhällen kollapsar till följd av sofistikerade cyberattacker (Turns 2013: 213), menar andra att 

hotet är överdrivet och att ett cyberkrig aldrig har hänt och troligen aldrig kommer att hända 

(Rid 2012). Thomas Rid är bland andra en forskare inom ämnet som ställer sig frågande till 

cyberattackers potential som krigshandling och driver i kontrast till Arquilla och Ronfeldt tesen 

Cyberwar Will Not Take Place (2012). Rid presenterar Carl von Clausewitz tre kriterier för vad 

en krigshandling ska innefatta: (1) en krigshandling ska vara våldsam och potentiellt dödlig; 

(2) den ska vara instrumentell och (3) ha en politisk natur. Han går sedan vidare med att 

applicera dessa tre kriterier på välkända cyberattacker: bland annat de redan nämnda 

överbelastningsattackerna i Estland 2007; överbelastningsattackerna mot webbsidor i Georgien 

i samband med den väpnade konflikten mot Ryssland år 2008; och Stuxnet-viruset som 

infekterade operativa system i iranska kärnkraftverk år 2010. Rid drar utifrån dessa fallstudier 

slutsatsen att ett cyberkrig varken har hänt eller kommer att hända och menar istället att 

cyberattacker snarare är fall av spioneri eller sabotage (2012).  

 

Utöver Rid har även andra forskare inom internationell cybersäkerhet ifrågasatt den nästintill 

dystopiska hotbild av cyberkrig som målas upp i forskning och policyutveckling. Valeriano och 
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Maness diskuterar i boken Cyber War versus Cyber Realities (2015) att cyberkrig utgör reella 

säkerhetshot, men att dessa inte ska förstoras utan måste hållas på en saklig nivå med 

verklighetsanknytning. De menar att policys som utvecklas gällande cyberkrig är baserade på 

värsta tänkbara scenarier, men att dispyter där cyberkapaciteter används som taktik sällan 

eskalerar så som beskrivet av forskning, policy och media (Valeriano & Maness 2015b: 7-8). 

De redogör vidare för hur cyberattacker ofta beskrivs som en opportunistisk dröm där låga 

kostnader resulterar i katastrofala konsekvenser för motståndaren, men att det i realitet ser 

annorlunda ut. Lågintensiva attacker är förvisso väldigt billiga att utveckla och använda, men 

skapar ingen större skada på det system som är under attack. Exempel på detta är de 

överbelastningsattacker som genomfördes i Estland och Georgien; även om de triggade en 

världsomfattande debatt om cybersäkerhet var konsekvenserna inte värre än att webbtjänster 

hos staten och stora banker var offline under ett fåtal timmar. De mer sofistikerade attackerna, 

Stuxnet inräknat, kräver istället enorma resurser för att kunna utvecklas, men samtidigt finns 

det inga dokumenterade fall med stora, långvariga konsekvenser för de utsatta systemen. De 

argumenterar också för att hotet om cyberkrig är överdrivet, menar de samtidigt att den 

psykologiska aspekten är viktig i en cyberkonflikt. Eftersom stater som använder cyberattacker 

har intentioner att på något sätt skada, eller hota om att skada motståndaren, kan 

cyberkapaciteter fungera som ett maktverktyg för att pressa en motståndare till förhandling. De 

menar därför att cyberattacker inte kan ses i termer av fullskalig krigföring; de är istället del av 

en redan bred arsenal av instrument för att påverka diplomati och internationella relationer 

(Valeriano & Maness 2015b: 34, 36). Denna typ av våldsbegränsande strategi för att påverka 

en annan stats politiska mål och handlingar utgör grunden för tvingande diplomati, en teori 

formulerad av Thomas C. Schelling i boken Arms and Influence (1966).  

 

2.2 Teorin om tvingande diplomati  

”There is a difference between taking what you want and making 

someone give it to you, between fending off assault and making 

someone afraid to assault you, between holding what people are 

trying to take and making them afraid to take it, between losing what 

someone can forcibly take and giving it up to avoid risk or damage.”  

(Schelling 1966: 2)  

I teorin om tvingande diplomati ses hot om våld eller begränsad användning av våld som ett 

maktverktyg inom konflikter för att forma en annan stats politiska beteende (Schelling 1966: 
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2). Detta teoretiska ramverk har också utvecklats till att inkludera cyberattacker på grund av 

den begränsade mängd skada som uppstår och den digitala sårbarheten som uppkommit 

parallellt med informationsteknologin (Flemming & Rowe 2015). På grund av cyberattackerna 

NotPetyas och BlackEnergys begränsade skador kan denna teori skapa en djupare förståelse för 

hur cyberattacker används av Ryssland i konflikten i Ukraina. Schelling (1966: 2-3) diskuterar 

att tidigare traditionella militära strategier har handlat om att bygga upp en militär som är 

starkare än motpartens och genom det nå sina politiska och militära mål. Han nämner vidare 

hur hot om våld eller begränsad användning av våld kan används istället, detta på grund av 

rädslan för stundande våldsanvändning och lidande. Detta kan användas som maktmedel i 

förhandling som gör att en konfliktpart ändrar sitt beteende för att undvika lidande och smärta. 

Daniel Byman och Matthew Waxman (2002: 10-11) som vidare har studerat teorin beskriver 

att den utgår från att strategin är lyckosam när den tvingade statens uppfattade kostnad för 

fortsatt motstånd är större än den uppfattade kostnaden och nyttan att ge efter den tvingande 

statens krav.  

 

Byman och Waxman (2002: 27-28) har skapat ett konceptuellt ramverk för analys av tvingande 

diplomati utifrån tre huvudelement: instrument, mekanism och utfall. Instrument är verktyget 

som den tvingande staten använder för att hota om, eller begränsat använda, våld för att skapa 

kostnader hos den tvingade staten. Mekanism är den process som uppstår av instrumentet och 

som genererar respons från motståndarstaten. Utfall är det övergripliga målet som den 

tvingande staten vill uppnå. Utfallet är således resultatet av instrumentet och mekanismen, alltså 

vilka politiska effekter som har uppkommit. En modell för detta ramverk återfinns i figur 1, 

bilaga 1.  

 

2.3 Cyberattacker och tvingande diplomati   

Detta avsnitt redogör för instrument, mekanism och utfall kopplat till cyberattacker i tvingande 

diplomati. För att undvika upprepning kommer de nyckelbegrepp som behandlas i denna 

uppsats att operationaliseras i samband med att de presenteras i detta teoriavsnitt.  

 

Byman och Waxman (2002: 99, 102, 105).  presenterar i sitt teoretiska ramverk olika typer av 

instrument som kan användas, däribland luftanfall, ekonomiska sanktioner och hot om att 

använda kärnvapen. De applicerar dock inte detta ramverk på cyberattacker som instrument. 

Här tar istället Daniel R. Flemming och Neil C. Rowe (2015) vid och redogör för hur 
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cyberattacker kan användas som instrument i tvingande diplomati och hur detta påverkar 

mekanismer och utfall. Fördelen med att använda cyberattacker menar de är den låga kostnaden 

jämfört med andra, mer konventionella former av offensiva operationer. Flemming och Rowe 

menar att cyberattacker även har andra fördelar som andra instrument inte nödvändigtvis har: 

attacken är riktad och skadan begränsad; skadan som uppstår går i många fall att omvända och 

återställa; och det är svårt att bevisa aktör bakom. Dessa egenskaper går sällan att uppnå med 

andra, mer traditionella instrument i tvingande diplomati. Det finns dock även vissa nackdelar 

med instrumentet, exempelvis är det inte alltid effektivt och svårigheten att hitta aktören bakom 

kan minska trovärdigheten i hoten. Även om cyberattacker är mindre kostsamma än andra 

instrument menar Flemming och Rowe (2015) att de trots allt är dyra att utveckla, framför allt 

de mer sofistikerade och koordinerade attackerna.  

 

Såväl Byman och Waxman (2002) som Flemming och Rowe (2015) menar att en mycket viktig 

del i tvingande diplomati är att hitta och utnyttja svagheter hos någonting som den tvingade 

staten värderar. Även om cyberdomänen har många svagheter minskar effektiviteten i 

cyberattacken så fort den används, eftersom den uppmärksammar ett problem i 

cybersäkerheten. Det är mycket svårt att utveckla cyberattacker som inte avslöjar tekniska 

detaljer, vilket innebär att så fort attacken har använts kan svagheten som utnyttjades åtgärdas. 

Det är dessutom svårt att förutse hur effektiva cyberattacker kan vara som instrument och 

mängden våld som behövs för att nå en tvingande effekt är svår att bedöma; om det är för lite 

skada har tekniska och ekonomiska resurser blivit bortslösade, men om det blir för stor skada 

är risken för vedergällning och konflikteskalering stor. Generellt är tröskeln för militär 

vedergällning större vid cyberattacker eftersom skadorna är mindre uppenbara än vid andra, 

mer konventionella vapen. Cyberattacker behöver därför vara någorlunda dramatiska för att de 

ska vara effektfulla; lågintensiva attacker har sällan en tvingande effekt, men samtidigt är det 

en fin gräns mellan  det begränsade våldet i tvingande diplomati och traditionellt militärt våld 

(Flemming & Rowe 2015 och Byman & Waxman 2002: 44-45).   

 

2.3.1 Instrument 

Instrument handlar om hur cyberattacken är utformad. Flemming och Rowe (2015) har som 

nämnt ovan diskuterat ett antal nackdelar och fördelar som kommer med att använda 

cyberattacker som instrument. För att studera Rysslands användning av cyberattacker i 

Ukrainakonflikten sammanfattar och operationaliserar detta avsnitt de fördelar som 

instrumentet kan ha om de är utformade på det mest effektiva sättet. Detta för att se om Ryssland 
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utnyttjar de fördelar som finns med instrumentet, vilket vidare kan förklara utformningen av 

cyberattackerna. De faktorer som Flemming och Rowe menar är fördelaktiga för cyberattacker 

som instrument är följande: utnyttjande av svagheter; dominerande aktör; möjlighet att 

återställa skadorna; och bakomliggande aktör. Följande del beskriver dessa faktorer mer 

utförligt:  

 

Dominerande aktör: aktörer som använder cyberattacker som instrument inom tvingande 

diplomati är enligt Flemming och Rowe (2015) med stor sannolikhet dominerande stater 

jämfört med den stat som blir tvingad. Detta eftersom utvecklandet av cyberattacker kräver 

både stora ekonomiska och tidskrävande resurser. Den stat som använder instrumentet bör 

därför ha större cyberkapaciteter än den stat som blir tvingad. Även Byman och Waxman 

beskriver att det är viktigt för den tvingande staten att ha ett maktövertag över den som blir 

tvingad för att kunna kontrollera våldseskalationen. Om den tvingande staten inte är 

dominerande finns det risk för att den tvingade vågar ge tillbaka med våld som förvärrar och 

eskalerar konflikten (2002: 39). För att operationalisera detta kommer Ukrainas 

cyberkapaciteter (med cyberkapaciteter menas hur kapabla staterna är att skydda sig själva mot 

cyberattacker och hur kapabla de är att använda egna cyberattacker) jämföras med Rysslands 

vid den tidpunkt som cyberattacken genomfördes.  

 

Möjlighet att återställa skadorna: att helt kunna eller delvis omvända en cyberattack och 

återställa skadorna innebär att instrumentet blir mindre riskfyllt. Den tvingade staten kan vara 

mer villig att ge efter den tvingande statens krav om de vet att konsekvenserna och skadorna 

som uppstått helt eller delvis kan försvinna om de följer de ställda kraven (Flemming & Rowe 

2015). Operationalisering sker genom att undersöka om cyberattacken är utformad för att kunna 

återställa de skador som uppstod.  

 

Bakomliggande aktör: det är näst intill omöjligt att spåra vilken aktör som ligger bakom en 

cyberattack. Att veta vem som ligger bakom attacken öka trovärdigheten i hoten eftersom 

motiven bakom blir tydligare för den tvingade staten (Flemming & Rowe 2015). Christopher 

Whyte (2016), som också har forskat om cyberattacker inom tvingande diplomati, menar dock 

att det antingen inte ska finnas några som helst bevis på vem som ligger bakom, eller att det ska 

vara strategiskt oviktigt för den tvingade staten att veta aktören bakom. Operationalisering av 

detta sker genom att undersöka om Ukraina har en uppfattning om vem som är bakomliggande 

aktör och om tekniska analyser med säkerhet har kunnat konstaterat vem som är den 
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bakomliggande aktören. Även det internationella samfundets respons till följd av 

cyberattackerna kommer att undersökas. Detta för att se om det fanns någon risk för 

internationella konsekvenser eller vedergällning efter attackerna, antingen politisk eller militär 

sådan. Med internationella samfundet menas andra stater än Ukraina, samt NATO och EU 

eftersom de är internationella organisationer och samarbetsorgan som är föremål i studien.  

 

Att utnyttja svagheter: är enligt Flemming och Rowe (2015) ett kritiskt element för att 

cyberattacker ska fungera som instrument, liksom Byman och Waxman (2002: 41) menar att 

det är viktigt för att tvingande diplomati ska fungera överhuvudtaget. De attacker som 

genomförs måste alltså riktas mot något värdefullt och utnyttja dess svagheter. För att upptäcka 

dessa svagheter måste den tvingande staten först samla information, vilket kan ta flera månader 

eller till och med år. När det kommer till cyberattacker bör informationsinsamlingen fokusera 

på att hitta så många svagheter som möjligt i mjukvaror och hårdvaror eftersom svagheterna 

fort kan täppas igen när de upptäcks. När informationsinsamlingen sedan är färdig kan 

cyberattacker utvecklas som utnyttjar dessa svagheter (Flemming & Rowe 2015). 

Operationalisering innebär alltså om cyberattacken är utformad för att en tid innan samla in 

information om svagheter i de system som attackeras, alternativt utnyttjar redan välkända 

svagheter. Med värdefullt menas politiskt eller strategiskt viktigt för Ukraina som stat, 

exempelvis kritisk infrastruktur, ekonomi, eller militär. Definitionen av kritisk infrastruktur 

utgår i denna uppsats från EU:s definition:  

”Anläggningar, system […] som är nödvändiga för att upprätthålla 

centrala samhällsfunktioner, hälsa, säkerhet, trygghet och 

människors ekonomiska eller sociala välfärd och där 

driftsstörningen eller förstörelse av dessa skulle få betydande 

konsekvenser i en medlemsstat till följd av att man inte lyckas 

upprätthålla dessa funktioner” (2008/114/EG: 77).  

 

2.3.2 Mekanism 

Nästa steg i tvingande diplomati är de mekanismer som Byman och Waxman (2002: 50) 

presenterar i sitt teoretiska ramverk. De har identifierat de fem vanligaste mekanismerna som 

uppstår av instrument i tvingande diplomati: att hota maktbasen; orsaka politisk oro; försvaga 

motståndarstaten generellt; och dekapitation. Flemming och Rowe (2015) har sedan kopplat 

dessa mekanismer specifikt till cyberattacker som instrument. Följande del förklarar Byman 

och Waxmans fem mekanismer mer ingående och deras koppling till just cyberattacker:  
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Hota maktbasen innebär att hota regimens relation till nyckelsupportrar. Maktbasen utgörs av 

viktiga grupper och individer inom statsapparaten, mer specifikt de med ekonomisk, politisk 

och militär makt. I en demokratisk stat kan maktbasen även bestå av representanter i politiska 

partier, civila ledare, nyhetsmedier, eller andra som på något sätt styr den offentliga opinionen. 

Genom att hota denna maktbasen riskerar regimen att tappa viktigt stöd och därmed politisk 

kontroll. För att få behålla makten kan en regim därför vara villig att ge efter de krav som den 

tvingande staten ställer, vilket gör den tvingande diplomatin effektiv (2002: 59). Cyberattacker 

kan vara ett effektivt instrument för denna mekanism eftersom alltfler världsledare blir 

tillgängliga online. Genom att hacka e-mail och mobiltelefoner blir känslig information lätt 

tillgänglig för främmande ögon. Denna riktade insamling av privat information från individer 

och organisationer är kallad i Spearphishing. Spearphising skulle alltså kunna vara en typ av 

cyberattack för denna mekanism inom tvingande diplomati eftersom den samlar in och utnyttjar 

eller förstör viktig data och information för att hota en stats maktbas (Flemming & Rowe 2015). 

Operationalisering av denna mekanism sker genom att se om cyberattackerna NotPetya och 

BlackEnergy riktades mot ekonomiska, politiska eller militära ledare och organisationer för att 

påverka Ukrainas politiska kontroll. Med politiska ledare menas högt uppsatta beslutsfattare, 

det vill säga Ukrainas president, ministrar eller ledare för oppositionella partier. Ekonomiska 

ledare är företag och organisationer avgörande för ekonomisk stabilitet. Med militära ledare 

menas befälhavare i den Ukrainska armé.  

 

Politisk oro handlar om att skapa ett politiskt missnöje hos befolkningen. Mekanismen innebär 

att den tvingande staten pressar hela, eller delar av den civila befolkningen för att påverka 

politiska beslutsfattare. Denna press kan uppstå genom att skapa lidande hos befolkningen, 

vilket gör att befolkningen pressar regimen till politisk förändring för att lidandet ska upphöra 

(Byman & Waxman 2002: 65). Flemming och Rowe (2015) menar att denna mekanism kan 

uppstå genom bland annat propagandaspridning och meddelandeutskick till stora delar av 

befolkningen. Ett sätt att sprida propaganda online är genom defacement-attacker, där 

exempelvis nyhetskanaler hackas med politiska budskap.  

 

Enligt Piret Pernik (2018a) är cyberattackers effekt på befolkningen svår att mäta, men att det 

går att undersöka förändringar i beteenden. Politisk oro operationaliseras därför genom att 

undersöka närvaro av protester och politiskt motiverat våld i samband med cyberattackerna 

BlackEnergy och NotPetya. Detta skulle fungera som en trycktpunkt för regeringen att ändra 
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sin politik, enligt Byman och Waxman (2002: 65). För att mäta denna effekt kommer 

Världsbankens indikator Politisk stabilitet och frånvaro av våld och terrorism att användas 

(Världsbanken u.å). I de fall som denna indikator saknas kommer politisk oro att undersökas 

utifrån protester och demonstrationer efter cyberattacken.  

 

Dekapitation innebär att hota politiska ledares personliga säkerhet. Detta hot kan förändra 

ledarnas politiska beslut och handlingar (Byman & Waxman 2002: 72). Flemming och Rowe 

(2015) menar att denna mekanism kan uppstå med cyberattacker genom att attackera politiska 

ledares kommunikativa linje, vilket försvagar deras politiska och militära kontroll. 

Operationaliseringen av mekanismen dekapitation utgår från om cyberattackerna NotPetya och 

BlackEnergy var riktade mot Ukrainas högt uppsatta politiska ledare och deras kommunikativa 

linjer, exempelvis genom att hacka deras telefoner, e-mailadresser, eller andra metoder som 

används för kommunikation. Med högt uppsatta politiska ledare menas här de med direkt 

beslutfattarmakt, det vill säga Ukrainas president och ministrar.  

 

Försvaga motståndarstaten generellt är en mekanism som går ut på att försvaga statens 

ekonomiska och sociala sammanhållning genom förstörelse, eller hot om förstörelse, av 

infrastruktur, industrier, kommunikation och andra viktiga samhällsfunktioner. Mekanismen 

kan också vara effektiv när instrumentet riktar sig mot ett lands ekonomiska sektor. Genom att 

förhindra ekonomiska resurser, exempelvis genom export eller import, försvagas landet 

generellt och ett missnöje bildas (Byman och Waxman 2002: 76, 106-107). Denna mekanism 

kan uppstå genom cyberattacker eftersom allt mer av den kritiska infrastrukturen och viktiga 

samhällsfunktioner styrs av kontrollsystem med nätverk tillgängliga i cyberdomänen 

(Flemming & Rowe 2015). Denna mekanism operationaliseras genom att se om 

cyberattackerna NotPetya och BlackEnergy riktades mot kritisk infrastruktur och/eller orsakade 

stora ekonomiska förluster för Ukraina som stat. Kritisk infrastruktur operationaliseras även 

här utifrån EU:s definition.  

 

Förnekande av militär seger är den sista av Byman och Waxmans mekanismer. I kontrast till 

de övriga mekanismerna som går ut på att skapa kostnader för staten, dess befolkning och 

maktbas handlar förnekande av seger istället om att förhindra nyttan med fortsatt motstånd. Det 

handlar mer specifikt om att förhindra den tvingade aktörens strategi till vinst, detta genom att 

identifiera sårbarheter i strategin (Byman & Waxman 2002: 78). Mekanismen kan liksom de 

övriga uppnås med hjälp av cyberattacker. Attackerna riktar sig då till militära fabriker, att 
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attackera flygförsvaret, att förhindra militär kommunikation, eller för att förhindra resurser till 

slagfältet (Flemming & Rowe 2015). Mekanismen operationaliseras genom att se om 

cyberattackerna BlackEnergy och NotPetya riktades mot konfliktdrabbade områden, mot 

Ukrainas armé, och/eller mot militära fabriker, operativa system eller kommunikationslinjer.  

 

2.3.3 Utfall 

Utfallet beskriver Byman och Waxman (2002: 28, 33-35, 56) som de önskade och oönskade 

effekterna av strategins instrument och mekanismer. De beskriver tvingande diplomati som en 

dynamisk tävling som bör studeras i termer av drag och motdrag, detta för att undvika den 

binära syn om strategin som lyckad eller misslyckad. En sådan syn fångar inte upp mer 

mångdimensionella utfall, där tredje partens aktörer, sekundära mål eller implicita mål inte tas 

i beaktande. Denna uppsats kommer dock att begränsas till att endast undersöka Rysslands 

handling i form av cyberattacker och Ukrainas direkta politiska respons. Byman och Waxman 

(2002: 42) menar nämligen att det är svårt att upptäcka motdrag, varför denna uppsats begränsas 

till att endast undersöka Rysslands användning av cyberattacker som instrument i tvingande 

diplomati, inte dylika instrument som Ukraina använder mot Ryssland. Detta på grund av 

begränsningar i tid och utrymme. Uppsatsen kommer inte heller att bedöma om Rysslands 

strategi var misslyckad eller lyckad, detta för att undvika det Byman och Waxman (2002: 33-

34) menar är en fallgrop i att analysera tvingande diplomati som utrikespolitisk strategi.  

 

Med direkt politisk respons menas offentliga uttalanden från Ukrainas politiska ledare, 

policyutveckling inom nationellt cyberförsvar, om attackerna har utökat Ukrainas samarbete 

med organisationer i väst, eller om de har följt Rysslands politiska krav och avbrutit dessa 

samarbeten för att istället närma sig den ryska politiska sfären. Med organisationer i väst menas 

NATO och EU, två västerländska organisationer som Ukraina sedan några år tillbaka utökat 

sitt samarbete med, vilket har skapat grund för ryskt missnöje (Valeriano & Maness 2015a: 53, 

56).   

 

Det teoretiska ramverket i denna uppsats kommer att utgå från Flemming och Rowes faktorer 

för cyberattacker som instrument i tvingande diplomati, Byman och Waxmans fem 

mekanismer, samt den politiska responsen som cyberattackerna har triggat. Detta teoretiska 

ramverk kommer att appliceras på de två största cyberattackerna under konflikten, nämligen 

BlackEnergy och NotPetya, detta för att beskriva och förklara Rysslands anvädning av 
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cyberattacker i konflikten i Ukraina.  Figur 2, bilaga 2 visar den modell som kommer att utgöra 

grunden för analys av cyberattacker i teorin om tvingande diplomati.  

 

2.4 Problemet att hitta bakomliggande aktör  

Ett återkommande problem i forskningen om cyberattacker är svårigheten att spåra den 

bakomliggande aktören. Detta har diskuterats ha både fördelar och nackdelar: fördelar eftersom 

aktören kan undvika vedergällning när det inte finns bevis bortom tvivel, nackdelar eftersom 

hotet blir urholkat om den tvingade staten inte är säker på vem som försöker tvinga den att 

ändra sin politik (Flemming & Rowe 2015). Rent tekniskt går många attacker att spåra till en 

IP-adress som ger information om geografisk placering. IP-adresser går dock att förfalska och 

kan inte användas som bevis på att en attack utfördes från den geografiska platsen (Whyte 

2016). Stater kan dessutom finansiera icke-statliga aktörer med teknisk kunnighet som utför 

cyberattackerna, vilket gör det ännu svårare att spåra attackerna till stater. Tidigare forskning 

och analyser av cyberattackerna i Ukraina menar dock att det finns bevis på ryskstatlig 

inblandning, även om Ryssland själva nekar. Cyberattackerna Notpetya och BlackEnergy som 

ska analyseras i denna uppsats är båda så kallade Advanced Persistent Threats (APT)3, ett 

sofistikerat hot som tyder på statlig inblandning. Vidare har också tydliga kopplingar till den 

ryska staten bevisats i båda fallen (Rõigas 2018: 235, 239, 242 och Scott 2018).  

 

Även om Ryssland nekar till inblandning i cyberattackerna BlackEnergy och NotPetya som har 

utförts i Ukraina betraktar forskare, beslutsfattare, cybersäkerhetsexperter och stater Ryssland 

som skyldiga. Med tidigare forskning som grund, samt det faktum att cyberattackerna är 

klassificeras som APT och att Ryssland har de mest utvecklade offensiva cyberkapaciteterna i 

världen, har även jag valt att undersöka cyberattackerna som ett instrument Ryssland använder 

i konflikten i Ukraina.  

  

                                                 

3 Advanced Persistent Threat (APT) är en grupp, organisation, eller främmande stat som erhåller en sofistikerad 

nivå av expertis och signifikanta resurser tillräckliga för att kunna använda flera attackvektorer (däribland i 

cyberdomänen) för att genomföra skadliga operationer och uppnå sina politiska mål (NATO CCDCOE u.å) 
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3. Metod och material  

Detta avsnitt redogör för val av metod och insamling av material, samt en källkritisk diskussion. 

Slutligen beskriver avsnittet hur analysen har genomförts, detta kopplat till det teoretiska 

ramverket som presenterades i tidigare avsnitt.   

 

3.1 Fallstudier 

Denna uppsats är en kvalitativ, komparativ fallstudie. Fördelen med fallstudier är att de innehar 

stora möjligheter att identifiera och mäta de indikatorer som bäst representerar det teoretiska 

koncept som ska undersökas. Fallstudier ger även utrymme kunna bearbeta indikatorer som är 

svåra att mäta och samtidigt ta kontextuella faktorer i beaktande, exempelvis gällande begrepp 

som demokrati (George & Bennett 2005: 19). Fallstudier kan också ge en djupare förståelse för 

det som studeras än större n-studier, detta eftersom de är förankrade i verkliga situationer och 

kan öka förståelse och kunskap för det fenomen som undersöks (Merriam 1994: 46). Det finns 

också nackdelar med fallstudier. En fara är exempelvis att vara partisk vid val av fall och välja 

det som verkar stämma överens med ens hypotes istället för att utgå från en etablerad 

urvalsdesign, vilket påverkar resultatet. Andra nackdelar är att fallstudier innebär mindre 

generaliserbarhet än statistiska studier eller totalundersökningar eftersom stora n-studier är mer 

representativa i resultaten (George & Bennett 2005: 22-23, 31). En mindre, kvalitativ fallstudie 

har valts till denna uppsats för att ge en djupare kunskap i hur och varför Ryssland använder 

cyberattacker i Ukrainakonflikten, samt den politiska responsen från Ukraina. Detta har valts 

framför en stor n-studie som rent kvalitativt skulle vara för stor att genomföra inom gällande 

tids- och utrymmesramar. En kvantitativ n-studie skulle emellertid kunna beskriva hur 

cyberattacker används, men samtidigt vara bristande i att ge den djupare kunskapen om varför 

eftersom sådana studier ger mycket generaliserade förklaringar (George & Bennett 2005: 31).  

 

Valet av en komparativ fallstudie har gjorts för att belysa eventuell variation i Rysslands 

användning av cyberattacker i Ukraina och skapa grund för en viss generaliserbarhet i 

användandet av instrumentet. Peter Svensson och Göran Ahrne diskuterar i sin bok Handbok i 

Kvalitativa Metoder (2015: 22-23) att en fallstudie av endast ett fall kan ge en djupare inblick, 

medan en jämförande studie mellan två fall som på något sätt skiljer sig åt samtidigt kan ge 

möjlighet till en begränsad generaliserbarhet i resultatet. Detta stämmer väl överens med 

cyberattackerna BlackEnergy och NotPetya som båda skiljer sig på så sätt att den ena riktade 

sig mot kritisk infrastruktur i syfte att orsaka strömavbrott, och den andra mot privata företag 
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och statliga institutioner för att orsaka stora ekonomiska förluster (Rõigas 2018: 238 och Hirsch 

2018: 284). En komparativ fallstudie med dessa två fall kan således ge utrymme för en större 

inblick i de båda fallen, jämfört med om uppsatsen hade varit en totalundersökning eller större 

n-studie. Uppsatsen är begränsad till just två fall på grund av rådande utrymmesramar på 30-35 

sidor, en större komparativ studie med flera fall skulle blir för stor för denna uppsats.  

 

3.2 Structured focused comparison 

För att besvara den övergripande frågeställningen om Rysslands användande av cyberattacker 

har metoden structured focused comparison använts. Denna metod utvecklades för att på ett 

systematiskt sätt kunna genomföra och jämföra fallstudier inom utrikespolitiska problem när 

det endast finns ett fåtal fall tillgängliga för analys. Att analysera fallstudier genom denna metod 

kan ge en förståelse om det fenomen som undersöks i en bredare, mer komplex teori. Metoden 

innebär att skriva generella frågor som reflekterar motivet med studien och dess syfte. Dessa 

frågor ställs i de fall som undersöks, detta för att standardisera datainsamlingen och skapa grund 

för systematiska jämförelser. Metoden är fokuserad eftersom den endast undersöker vissa 

aspekter i de valda fallen. För att metoden ska vara användbar krävs det att de generella frågor 

som ställs är tydligt kopplade till en teori (George & Bennett 2005: 67-69, 86). I denna uppsats 

var frågorna att baserade på teorin om tvingande diplomati och det utvecklade ramverket som 

berör cyberattacker som instrument i teorin. Frågorna var utformade för att besvara det 

övergripande syftet med denna uppsats, nämligen att beskriva och förklara Rysslands 

användning av cyberattacker i konflikten i Ukraina. Vidare var metoden väl applicerbar i denna 

uppsats eftersom den strävade att undersöka Rysslands utrikespolitiska strategier där 

cyberattacker används som instrument, kopplade till den bredare teorin om tvingande diplomati. 

Metoden var fokuserad och undersökte endast vissa aspekter som utgår från Byman och 

Waxmans tre element inom tvingande diplomati: instrument, mekanism och utfall. Vidare 

operationaliserades dessa element utifrån Byman och Waxmans fem mekanismer och 

Flemming och Rowes faktorer för användande av cyberattacker som instrument. 

Operationalisering av utfallet förklarades utifrån Ukrainas politiska respons. För att undvika 

upprepning har operationaliseringen redogjorts för i teoriavsnittet, i samband med förklaringen 

av det teoretiska ramverket.  

 

De frågor som ställdes i fallen BlackEnergy och NotPetya är baserade på det teoretiska 

ramverket om tvingande diplomati och cyberattacker. En sammanfattande modell för analysen 
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finns i figur 2 bilaga 2, där det framgår att Flemming och Rowes faktorer är kopplade till hur 

cyberattacker bör utformas som instrument och mekanismerna består av de fem som redovisats 

av Byman och Waxman. Utfallet består av direkt politisk respons av Ukraina och det 

internationella samfundet. Utifrån detta ramverk utformades frågor som besvarades i båda 

fallen som undersöktes. Dessa frågor belyste hur och varför Ryssland använder cyberattacker i 

konflikten i Ukraina och hur Ukraina har besvarat dessa attacker. Frågorna till fallstudierna om 

BlackEnergy och NotPetya var följande: 

 

- Var cyberattacken utformad för att utnyttja svagheter i systemet/-n som attackeras?  

- Var det som cyberattacken riktade sig mot värdefullt för Ukraina?  

- Var Ryssland den dominerande staten vid den tidpunkt som cyberattacken utfördes? 

- Var skadorna som cyberattacken orsakade möjliga att ångra?  

- Vet Ukraina vem som ligger bakom cyberattacken?  

- Vilka av Byman och Waxmans mekanismer uppstod till följd av attacken?  

- Vilken politisk respons orsakade cyberattacken hos Ukraina och det internationella 

samfundet?  

 

Frågorna till metoden structured, focused comparison menar George och Bennett (2005: 87) 

ska besvaras som intervjufrågor, fast utan ett intervjusubjekt. Ett alternativ till denna metod 

hade således kunnat vara just intervjuer. Uppsatsen kunde också inkluderat intervjuverktyget i 

triangulering av materialet, alltså att både genomföra intervjuer och samla material från andra 

källor som komplement (Yin 1994: 85). På grund av begränsningar i uppsatsen tid och omfång 

ansågs dock inte intervjumetoden som rätt val, mestadels på grund av att intervjusubjekten i så 

fall skulle vara ukrainska och ryska utrikespolitiska beslutsfattare eller experter som inte ansågs 

möjliga att intervjua inom gällande tidsramar.    

 

3.3 Val av fall 

För att kunna välja fall att analysera utifrån denna metod krävs det att fallen är exempel av 

samma fenomen och är väl kopplade till syftet med studien (George & Bennett 2005: 69). 

Eftersom uppsatsen undersökte hur Ryssland använder cyberattacker i konflikten i Ukraina och 

varför de används på det sättet, baserades val av fall på ett antal kriterier: (1) cyberattacken ska 

ha genomförts i samband med konflikten i Ukraina; (2) Cyberattacken ska vara sofistikerad och 

klassas som APT eftersom det tyder på statlig inblandning; (3) cyberattacken ska ha genomförts 
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av ryska grupper eller organisationer. Val av fall till denna uppsats begränsades också av den 

information som finns om cyberattacker i Ukraina. Eftersom fallen BlackEnergy och NotPetya 

var två av de mest kostsamma fallen har de också genererat mest uppmärksamhet, vilket ökar 

tillgång på material. Denna typ av pragmatiska förhållningssätt till val av fall beskrivs av Jan 

Teorell och Torsten Svensson i boken Att fråga och att svara (2007; 235) som nödvändig när 

det finns begränsad information eller språkbarriärer. Vidare uppfyllde såväl BlackEnergy som 

NotPetya de kriterier som ställdes, där båda genomfördes i Ukraina, var sofistikerade APT och 

har tydliga kopplingar till ryska hackergrupper.  

 

3.4 Material och källkritik 

Till denna uppsats användes peer-reviewed forskningsartiklar från tidskrifter och journaler, 

forskningsböcker, nyhetsrapportering, rapporter från cybersäkerhetsföretag, offentliga 

hemsidor och rapporter från NATO, EU och Ukrainska myndigheter. Källorna var i största 

möjliga utsträckning primära, men vid fall då det fanns en språklig barriär eller primärkällan 

inte var tillgänglig användes sekundärkällor. Detta material samlades in från Umeå 

Universitetsbibliotek, Googles allmänna sökmotor och Google Scholar. Material om 

cyberattackernas utformning samlades in från tekniska analyser från cybersäkerhetsföretag. 

Dessa är primärkällor, alltså direkt från de organisationer som genomfört analyserna. För att 

undkomma språkbarriärer användes engelskspråkiga analyser, vilket i många fall innebar att de 

kommer från amerikanska organisationer och myndigheter. Här fanns en klar nackdel eftersom 

USA kan ha ett politiskt intresse i att överdriva attackerna eller felaktigt anklaga Ryssland. 

Detsamma gäller också rapporterna från NATO. För att undvika denna problematik användes 

analyser från flertalet organisationer och företag för att bekräfta att de återgav liknande 

information. Analyser och rapporter som verkade ha värderande eller normativa inslag undveks 

till fördel för de med ett mer neutralt förhållningssätt. För att beskriva händelseförloppet i 

samband med cyberattackerna samlades information från nyhetsrapportering in. Denna 

information hämtades från nyhetskällor som uppfattas som etablerade, politiskt obundna och 

opartiska. Det finns dock alltid en risk att använda nyheter och offentliga dokument som källor 

eftersom de är vinklade mot en specifik målgrupp och för att uppnå ett specifikt syfte som inte 

nödvändigtvis överensstämmer med det egna, vilket påverkar trovärdigheten i informationen 

(Yin 1994: 82). För att öka källkritiken jämfördes alla nyheter som användes med flera källor, 

såväl annan nyhetsrapportering som akademiska texter. Tidningar kända för desinformation 

undveks helt och hållet. För uttalanden från Ukrainska politiker och internationella 
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organisationer användes främst primärkällor, alltså offentliga uttalanden tillgängliga online. I 

de fall primärkällan saknades användes sekundärkällor i form av återrapportering av 

uttalandena från nyheter. Eftersom uppsatsen behandlar en rysk strategi i Ukraina finns risken 

att språkbarriärer uppstår, därför fanns det anledning att använda sekundärkällor som översatt 

information till engelska. Samma princip gällde dock som nämnt ovan att jämföra dessa 

uttalanden med flera nyhetskällor och akademiska texter för att undvika felaktiga översättningar 

eller partisk information. Allt material till denna uppsats har emellertid bearbetats genom 

triangulering. Triangulering innebär att flera typer av källor används för att bearbeta materialet, 

detta för att öka validiteten och fånga upp en mer mångdimensionell syn på det studerade ämnet. 

Fördelen med en sådan strategi är att resultatet i en studie blir mer trovärdigt och korrekt, detta 

eftersom flera källor används i materialet som bekräftar samma fenomen eller faktum (Yin 

1994: 92). 

 

4. Empiri och analys 

Detta avsnitt kommer att redogöra för en bakgrund till Rysslands cyberkapaciteter, 

utrikespolitiska intressen och aktivitet i Ukraina, för Ukrainas egna cyberkapaciteter, samt för 

cyberattackerna BlackEnergy och NotPetya. I samband med fallstudierna sker också analysen 

kopplad till det teoretiska ramverket om tvingande diplomati och frågorna ställda i 

metodavsnittet. Avsnittet avslutas med en jämförande analys mellan fallstudierna, för att sedan 

mynna ut i en sammanfattande del som redogör för slutsatser kopplade till uppsatsens 

övergripande frågeställningarna.  

 

4.1 Rysslands Utrikespolitiska intressen och cyberkapaciteter 

Ryssland är det land i världen med störst cyberkapaciteter. Inte bara har de ett stort 

cyberförsvar, utan även stora offensiva kapaciteter och kan på grund av det ses som den 

farligaste cybermakten i världen. Utöver detta bottnar den ryska identiteten till stor del i 

patriotism och nationalism, vilket har gjort att aktivister i cyberdomänen, så kallade 

hacktivister, tar sig stora friheter i att attackera organisationer, företag och stater när de handlar 

eller yttrar sig till Rysslands nackdel. Sådana typer av initiativ har stärkt Rysslands cybermakt 

(Valeriano & Maness 2015a: 93-94). Ryssland använder också icke-statliga, kriminella 

organisationer för att genomföra cyberattacker, vilket gör det svårare att spåra statlig 

inblandning (Rõigas 2018: 245).  Tidigare händelser visar att Ryssland är villig att använda 

cyberkapaciteter som instrument i tvingande diplomati i regionala konflikter och dispyter. 
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Överbelastningsattackerna mot estniska webbtjänster och nätverk år 2007 och mot de dylika 

attackerna mot Georgien 2008 är två endast två exempel, där attackerna mot Georgien dessutom 

var de första att koordineras med en väpnad konflikt. Attackernas syfte var att orsaka 

psykologiska effekter på de respektive ländernas befolkning och regering. Utfallen blev dock 

inte som Ryssland hade önskat, där Estland bland annat blev ett NATO-centrum för 

cybersäkerhet (Valeriano & Maness 2015a: 100-101).  

 

I kontrast till Rysslands cyberkapaciteter är Ukrainas dito mycket begränsade. Deras 

cybersäkerhet är i ett tidigt utvecklingsstadium och ekonomin hårt drabbad av korruption och 

konflikt (Rõigas 2018: 236). Samtidigt är endast 44% av Ukrainas befolkning uppkopplade till 

cyberdomänen (Kostyuk & Zhukov 2017). Deras låga utvecklingsnivåer kan dock ha vissa 

positiva egenskaper eftersom en mindre andel kritisk infrastruktur är tillgänglig i cyberdomänen 

och därmed inte lika sårbara för cyberhot (Rõigas 2018; 243).  

 

Rysslands utrikespolitiska strategier är genomsyrade av regionala intressen i det post-sovjetiska 

grannområdet. För att komma åt dessa intressen används tvingande diplomati med nya former 

av maktinstrument, där cyberattacker är ett alternativ (Valeriano & Maness 2015a: 207). 

Ukraina utgör en stor del av Rysslands maktidentitet, varför staten är intresserad av att behålla 

Ukraina inom den pro-ryska politiska sfären. Rysslands intresse i Ukraina baseras på tre 

faktorer: tidigare sovjetiska relationer; nationella och ekonomiska intressen där Ukraina 

fungerar som del av buffertzonen mot Europa och västvärlden; och den stora ryska minoriteten 

som lever i Ukraina. På grund av de stora politiska och ekonomiska intressena som Ryssland 

har i Ukraina är sannolikheten för tvingande diplomati mycket hög (Valeriano & Maness 2015a: 

53, 56). Ett av Rysslands välanvänt instrument inom tvingande diplomati gentemot Ukraina är 

energipolitik. Ukraina har varit beroende av Rysslands gasexport, vilket har gett Ryssland ett 

stort maktövertag och handlingsutrymme i att forma Ukrainsk politik. Ett exempel på detta var 

2006 och 2009 då gastillförseln från Ryssland till Ukraina stängdes av under januari, till följd 

av ryskt missnöje i förhandlingar av gaspriser och energipolitik (Valeriano & Maness 2015a: 

120-121). Efter att depåer av skifferolja och naturgas upptäcktes i Donbas-regionen och Ivano-

Frankivsk-regionen under 2013-2014 har Ukraina dock fått stora möjligheter att minska 

beroendet av den ryska gasen. Därefter har Ukraina undertecknat avtal med företagen Shell och 

amerikanska Chevron  som planerade att utvinna resurserna ur de östra respektive västra delarna 

av landet. Ukraina skulle med de nyfunna resurser istället ha möjlighet att bli ett nytt centrum 

för gasproduktion i Europa, vilket även minskar det ryska gasberoendet på stora delar av hela 
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kontinenten. Detta innebär att Ryssland inte bara minskar sitt inflytande i Ukraina utan även i 

Europa som stort. Instabiliteten i Ukraina till följd av annekteringen av Krim 2014 resulterade 

dock i att såväl Shell som Chevron frös sina investeringar (Park, Summers & Walstrom 2017). 

Annekteringen av Krim 2014 var ett startskott för ett inbördeskrig som svar på Ukrainas 

engagemang i den västerländska politiken. Ryssland misstänks också ha stöttat pro-ryska 

separatistgrupper tillsammans med de energipolitiska instrumenten för att tvinga den Ukrainska 

politiken bort från EU och NATO, tillbaka till Ryssland (Valeriano & Maness 2015a: 56, 136) 

 

I samband med den ukrainska konflikten förväntades Ryssland använda sina sofistikerade 

cyberkapaciteter för att forma konflikten och politiken. Forskning på de cyberattacker som 

genomfördes i Ukraina fram till 2015 tyder dock på att de endast var småskaliga 

överbelastningsattacker som sällan har tvingande effekter (Valeriano & Maness 2015a: 106-

107). Under och efter 2015 har dock större attacker genomförts där energianläggningar drabbats 

av strömavbrott och företag, banker och statliga institutioner förlorat enorma summor pengar 

(Rõigas 2018: 238 och Hirsch 2018: 284). Följande del av detta empiriska avsnitt kommer att 

redogöra för de två större cyberattackerna BlackEnergy och NotPetya som genomfördes från 

slutet av 2015 till 2017 och hur dessa kan tolkas och förklaras med hjälp av det teoretiska 

ramverket om tvingande diplomati.  

 

4.2 BlackEnergy 

I december 2015 användes sabotageprogrammet BlackEnergy för att attackera sex stycken stora 

energiföretag och dess anläggningar i Ivano-Frankvisk-regionen i Ukraina. Attacken ledde till 

att 225 000 kunder hos tre av dessa företag blev utan ström i ungefär 3.5 timmar. Denna 

cyberattack var den första någonsin att orsaka strömavbrott och med det innebära fysisk skada 

på kritisk infrastruktur. Cyberattacken var inte en enskild attack mot ett nätverk, utan 

inkluderade flertalet verktyg koordinerade för att ge önskad effekt. Tekniska analyser gjorda på 

händelsen visar att energianläggningarnas systemnätverk infekterades genom en spearphishing-

kampanj som planterade BlackEnergy-programmet redan 6 månader innan själva attacken 

genomfördes. BlackEnergy-programmet kunde under dessa månader oupptäckt samla 

information om hur systemen fungerade och dess svagheter. Vidare användes också en 

telekommunikativ överbelastningsattack mot företagens kundservice för att helt begränsa deras 

kundkommunikation i samband med attacken. Till sist genomförde attacken en KillDisk, ett 

verktyg som raderade viktig data från anläggningarnas kontrollsystem, vilket gjorde att de inte 
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längre kunde återställas eller kontrolleras av personalen. Attacken lyckades också inaktivera 

två av anläggningarnas reservgeneratorer. Strömmen kunde återställas igen genom att manuellt 

slå på strömbrytarna på plats på de olika substationerna. Enskilt var de olika verktygen i 

attacken inte särskilt tekniskt avancerade eller unika, men hur väl de koordinerades innebär att 

attacken var mycket sofistikerad (Rõigas 2018; 238-239: E-ISAC 2016: 6). Sandworm är 

namnet på den grupp som misstänks ligga bakom attackerna. De har sedan 2009 varit aktiva i 

Ukraina genom att attackera regeringen, försvaret, energiföretag och telekommunikation, oftast 

genom att använda BlackEnergy-programmen som verktyg. Sandworm räknas som ett APT på 

grund av deras sofistikerade kompetens och stora resurser för utveckling av cyberattacker (Park 

et.al. 2017).  

 

Följande del av detta avsnitt kommer att redogöra för hur cyberattacken BlackEnergy som 

genomförde mot Ukrainska energianläggningar år 2015 var utformad utifrån Flemming och 

Rowes instrumentella faktorer, samt Byman och Waxmans fem mekanismer. Vidare kommer 

empirin gå vidare med att beskriva Ukrainas politiska respons till följd av denna attack. För att 

systematisera fallstudien utgår den från de teorigrundade frågorna som ställdes i metodavsnittet.  

 

4.2.1 Instrument 

Var cyberattacken utformad för att utnyttja svagheter i det system som 

attackeras? 

Ja. Spearphishing-kampanjen som genomfördes redan under våren 2015 tillät attackerarna att 

obemärkt få tillgång till företagens nätverk och samla viktig information under 6 månader innan 

själva attacken genomfördes. Med denna information kunde attacken anpassas specifikt utifrån 

energianläggningarnas kontrollsystem, vilket gjorde att deras svagheter utnyttjades och 

attacken blev effektfull med strömavbrott som resultat (E-ISAC 2016: 6-7).  

 

Var det som cyberattacken riktade sig mot värdefullt för Ukraina?  

Ja. Målet med denna attack var ukrainska energianläggningar som försörjer en stor del av 

befolkningen i Ivano-Frankvisk-regionen med ström. Detta är en viktig samhällsfunktion och 

en del av Ukrainas kritiska infrastruktur. Att attacken dessutom genomfördes i december gör 

energianläggningarna ännu mer värdefulla på grund av vinterkylan. Ivano-Frankvisk-regionen 

som drabbades av strömavbrott är i sig mycket värdefull för Ukraina. Detta eftersom landet kort 

innan konflikten undertecknade ett avtal med den amerikanska energijätten Chevron för 

utvinnandet av naturgas och skifferolja i området (Park et.al. 2017). Chevron drog sig ur avtalet 
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på grund av skattereformer och instabilitet till följd av konflikten, men har också uttalat sig vara 

intresserade av att återuppta affären när situationen är mer stabil (Polityuk 2014). På grund av 

de naturresurser som finns i regionen är den värdefull för Ukraina. Med hjälp av investeringar 

från företag som Chevron skulle de kunna minska sitt beroende av den ryska naturgasen och 

öka egen export till andra delar i Europa, vilket vidare kan minska det ryska maktövertaget och 

inflytandet i Ukrainsk politik.  

 

Var Ryssland den dominerande staten vid den tidpunkt som cyberattacken 

utfördes?  

Ja. Vid årsskiftet 2015/2016 som cyberattacken genomfördes räknades Rysslands som det land 

med störst cyberkapaciteter i världen. De tidigare händelserna i Estland och Georgien visar att 

de är villiga att utnyttja den kompetens de har i landet, så väl statlig som icke-statliga initiativ, 

för att stärka sin cybermakt och influera andra staters politik. Samtidigt hade Ukraina vid denna 

tidpunkt ingen nationell policy om cybersäkerhet och därmed strategi för hur cyberattacker ska 

förebyggas och hanteras (Rõigas 2018: 245-246). Utöver cybermakt är Ryssland den 

dominerande aktören generellt. Med Ukraina som en post-sovjetisk stat har deras politik och 

ekonomi länge varit beroende av Ryssland med maktövertaget i flertalet domäner. Inte minst 

är energisektorn drabbad, där Ukraina flera gånger utsatts för tvingande diplomati med 

energipolitiska instrument genom att gastillgången från Ryssland stryps (Valeriano & Maness 

2015a: 120). Ryssland är alltså den dominerande aktören och har kontroll över 

våldseskalationen i Ukraina, vilket enligt Byman och Waxman också minskar risken för militär 

vedergällning.  

 

Var skadorna som cyberattacken orsakade möjliga att ångra?  

Ja. Skadorna som orsakades av cyberattacken var möjliga att återställa genom att gå över till 

manuell operation. Det var dock inte de som attackerade som kunde omvända skadorna, utan 

snarare de som blev attackerade. Experter inom cybersäkerhet som gjorde analyser av attacken 

har spekulerat i att de som attackerade kunde göra mycket mer skada än de egentligen gjorde 

(Zetter 2016). Med möjlighet att återställa skadorna efter denna attack och indikatorer på att de 

som attackerade kunde ha åstadkommit större skador kan det ha funnits ett implicit hot att 

efterkommande attacker ger större konsekvenser. Ett år efter genomfördes också en liknande 

attack mot en energianläggning i Kiev, konsekvenserna denna gång var strömavbrott i ungefär 

en timme (Rõigas 2018: 239). 2016-års attack tyder på att konsekvenserna trots allt inte 

eskalerade, då skadorna även denna gång var begränsade.  
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Vet Ukraina vem som ligger bakom cyberattacken? 

Möjligtvis. Ukraina misstänker att Ryssland ligger bakom de cyberattacker som utförts och all 

bevisning riktas mot samma håll. Sabotageprogrammet som användes, BlackEnergy3, är tätt 

sammanlänkat med den ryska hackergruppen Sandworm, en av de APT-grupper som misstänks 

ha kopplingar till den ryska staten (Park et.al. 2017). Ryssland nekar dock till inblandning 

(Zinets 2016). Att inte kunna bevisa bortom tvivel att Ryssland är den aktör som ligger bakom 

attackerna minskar handlingsutrymmet för vedergällning. Handlingsutrymmet minskar 

ytterligare när inga cyberattacker innan 2015 har definierats som en krigshandling, inte heller 

BlackEnergy-attacken bröt det mönstret eller skapade stora reaktioner hos det internationella 

samfundet (Rõigas 2018: 242). Eftersom Ukraina själva är övertygade om den ryska 

inblandningen står inte cyberattacken som ett tomt hot, oavsett om Ryssland erkänner eller inte. 

Detta menar Flemming och Rowe är viktigt för att hotet inte ska bli urholkat. Samtidigt 

undviker Ryssland vedergällning från det internationella samfundet, dels på grund av att 

cyberattacken inte ses som en krigshandling och inte har triggat starka reaktioner hos det 

internationella samfundet, men även på grund av att en proxy-grupp som Sandworm 

genomförde attacken. Även om Ukraina har en övertygelse om bakomliggande aktör är det 

alltså strategiskt oviktigt eftersom Ryssland fortsatt kan neka och vara fria från militär 

vedergällning och internationell respons. Detta menar Whyte (2016) är en avgörande faktor för 

att användandet av cyberattacker i tvingande diplomati inte ska eskalera i våld.   

 

4.2.2 Mekanism 

Vilka av Byman och Waxmans mekanismer uppstod till följd av attacken? 

Cyberattacken riktade sig mot Ukrainas kritiska infrastruktur, alltså civila mål. Begränsad 

tillgång till energi och ström i en vintermånad för ungefär 200 000 personer i Ukraina kan skapa 

stora skador på befolkning och infrastruktur om panik utbryter och vattenledningar fryser 

(Greenberg 2017). Experter inom cybersäkerhet spekulerar om att attacken kunde ha orsakat 

större skada än vad den egentligen gjorde (Zetter 2016). Även om strömavbrottet var begränsat 

till ett fåtal timmar finns ett implicit hot om att samma sak kan hända igen. Cyberattacken var 

riktad mot sex stycken företag (Rõigas 2018: 238), vilket tyder på att attackerarna ville se att 

fler företag och en större del av befolkningen drabbades., även om attacken var lyckosam i 

endast tre av fallen. Överbelastningsattackerna mot företagens kundservice tyder på att 

attackerarna ville störa kommunikationen med de drabbade och orsaka ännu mer förvirring. Av 

Byman och Waxmans mekanismer är alltså att försvaga motståndarstaten ett mål med 
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cyberattacken BlackEnergy, eftersom målet med attacken var att orsaka fysiska konsekvenser 

på energianläggningar, vilket leder till strömavbrott och följaktligen lidande hos befolkningen 

och samhället. Rädslan för att denna händelse skulle kunna upprepa sig med större kraft och 

konsekvenser kan ge implikationer nog för att Ukraina ger efter den tvingande aktörens, alltså 

Rysslands, krav. 

 

Attacken kan också ha varit riktad till att hota maktbasen, ytterligare en av Byman och 

Waxmans mekanismer. Detta eftersom attacken var riktad till energiföretag i Ivano-Frankvisk-

regionen i västra Ukraina, där Chevron som nämnt tidigare ingått avtal för att utvinna den 

skifferolja och naturgas som regionen är rik på. Chevronavtalet, som skulle kunna ha minskat 

Ukrainas beroende av den ryska naturgasen, avbröts i december 2014 (Gorchinskaya 2014). 

Prospekten för framtida investeringar i regionen kan ha minskat till följd av cyberattacken (Park 

et al. 2017). BlackEnergy var inte en medverkande faktor till att avtalet med just Chevron bröts, 

men bevisar ändå den ryska förmågan att orsaka strömavbrott och instabilitet i en av regionerna 

som är avgörande för att Ukraina ska frångå sitt ryska energiberoende, vilket kan skrämma iväg 

företag och investerare som annars hade hjälpt den Ukrainska politiken bli mindre beroende av 

Ryssland. Att cyberattacken genomfördes med hjälp en spearphishing-kampanj riktade till 

specifika  energiföretag tyder ytterligare på den hotade maktbasen eftersom Flemming och 

Rowe menar att spearphishing mot politiska, ekonomiska och militära, viktiga aktörer är ett 

typiskt instrument för denna mekanism.  Stora förluster i export och import menar  Byman och 

Waxman också kan vara ett försvagande av staten generellt, vilket ytterligare tyder på att den 

ovannämnda mekanismen var ett mål med attacken eftersom de nya investeringarna i 

energiutvinning skulle öka Ukrainas export till Europa.  

 

Eftersom attacken orsakade strömavbrott och viss lidande hos den civila befolkningen skulle 

en annan mekanism kunna vara politisk oro. Befolkningen kan då sätta press på regimen att 

ändra politiken så att liknande händelser inte sker igen. Frågan är dock hur stark denna koppling 

blir när det var privata energiföretag som drabbades av attacken. Viss oro kan ha uppstått, men 

enligt en tidigare studie inom ämnet är det inte troligt att cyberattacken har särskilt stor 

påverkan på Ukrainas befolkning jämfört med hur de ständigt blir påverkade av andra 

informations- och propagandakampanjer (Pernik 2018). Undersökningar från Världsbanken 

visar dessutom att politisk stabilitet och frånvaro av våld och terrorism har ökat under 2015-

2016, alltså under den tidsperiod som BlackEnergy-attacken genomfördes (se bilaga 3, figur 3).  
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På grund av att attacken riktade sig mot civila mål i en region i västra Ukraina som inte är 

konfliktdrabbad är det inte troligt att attacken skulle ge effekt i mekanismen att förhindra militär 

seger. Byman och Waxman (2002: 98-99) förklarar att andra instrument direkt riktade mot 

energiinfrastruktur har använts i USA:s utrikespolitiska strategier att förhindra militär seger, 

men eftersom cyberattacken skedde i ett område som inte var konfliktdrabbat riktades den 

förmodligen inte mot Ukrainas militära resurser. En kvantitativ studie gjord på cyberattackerna 

i Ukraina mellan åren 2014-2016 visar också att det inte fanns någon korrelation mellan 

cyberattacker och intensitet i de konfliktdrabbade områdena (Kostyuk & Zhukov 2017), vilket 

ytterligare pekar på att attacken inte ledde till förlust i militära strategier eller resurser. Attacken 

riktade sig dessutom mot energiföretag snarare än högt uppsatta individer i den Ukrainska 

politiken, vilket inte heller innebär att mekanismen dekapitation uppstod.  

 

4.2.3 Utfall 

Vilken politisk respons orsakade cyberattacken hos Ukraina och det internationella 

samfundet?  

När de första utredningarna visade att det var en cyberattack som hade orsakat strömavbrotten 

i västra Ukraina år 2015 var  den direkta politiska responsen att Ukrainas officiella talespersoner 

snabbt riktade skulden mot Ryssland (Zinets 2016). Några månader efter, den 15:e mars 2016, 

antog Ukraina sin första nationella strategi för cybersäkerhet (Lozhkin 2016). I denna strategi 

ingår såväl skydd mot cyberkriminella som cybermilitära hot och utökat internationellt 

samarbete inom cybersäkerhet. I strategin nämns den ryska federationen och deras pågående 

aggression mot Ukraina som ett särskilt stort hot mot cybersäkerheten. Strategin nämner också 

att Ukrainas cybersäkerhet ska nå EU- och NATO-standard, samt att samarbete med dessa 

organisationer ska fördjupas. Utöver det internationella samarbetet förväntas även Ukrainas 

militär att utveckla sina cyberkapaciteter. Strategin är baserad på tidigare utkast och beslut som 

togs fram redan innan cyberattacken BlackEnergy genomfördes (Lozhkin 2016), vilket innebär 

att även tidigare aggressioner i cyberdomänen från Ryssland har format strategin. Presidentens 

officiella talesperson uttalade sig dock i början av 2016 om att antagandet av den nya strategin 

blev mer akut till följd av en ökad aggression från Ryssland i cyberdomänen, där BlackEnergy 

nämns som en avgörande händelse (Gerden 2016). Sedan strategin antogs har den dock fått 

kritik för att vara ineffektiv, detta på grund av Ukrainas höga korruption och bristande resurser 

i området. Utvecklingen i cybersäkerhet har därför gått långsamt (Rõigas 2018: 246-247).  
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Samarbetet med NATO har sedan konfliktens start utökats. Endast ett halvår efter BlackEnergy-

attacken uttalade NATO sitt fulla stöd och solidaritet till Ukraina. Samtidigt fick också Ukraina 

ett omfattande stöd från organisationen som skulle hjälpa landet att stärka sin egen säkerhet, 

bland annat i cyberdomänen (NATO 2018). BlackEnergy avbröt inte heller Ukrainas samarbete 

med EU, som har visat sitt fulla stöd till Ukrainas politiska och ekonomiska reformer sedan 

2014. EU ingick i november 2016 även ett energisamarbete med Ukraina, med mål att stärka 

säkerheten för investeringar i landet (Kicijancic & Kaznowski 2018).  

 

4.3 NotPetya 

Den 27:e juni 2017 spreds ett sabotageprogram mellan företag och organisationer globalt. 

Programmet, som kom att nämnas NotPetya, drabbade 64 länder, men 70% av de drabbade 

datorerna var i Ukraina (Microsoft 2017). Programmet var utformat för att infektera datorer 

genom interna nätverk och kryptera filer på hårddiskar. För att dekryptera filerna kunde de 

drabbade betala en summa på $300 i Bitcoin (Thomson 2017), vilket till en början fick 

programmet att se ut som en så kallad ransomware, vanligtvis använd av cyberkriminella 

organisationer för att kryptera viktig data och begära en lösensumma för att dekryptera dem. 

Analyser av NotPetya visade dock att programmet troligtvis endast var maskerad att se ut som 

en ransomware, eftersom betalning i många fall inte kunde genomföras och när betalningen väl 

kunde betalas dekrypterades inte filerna, utan var permanent förstörda. NotPetya infekterade 

datorer och nätverk med hjälp av Medoc, en mjukvara som används för bokföring i Ukraina. 

Programmet utnyttjade en sedan innan välkänd svaghet i Windows operativsystem kallad 

EternalBlue. Banker, energiföretag, flygplatser och statliga organisationer i hela Ukraina blev 

drabbade av NotPetya och förlorade enorma resurser. På grund av de drabbade nätverkens 

spridning över världen drabbades flertalet företag runtom i världen som kollateral skada, även 

om majoriteten var i Ukraina (Hirsch 2018: 284-285). Totalt drabbade NotPetya 10% av alla 

datorer i Ukraina och orsakade kostnader motsvarande 0.5% av Ukrainas BNP (Pernik 2018b).  

 

Följande del av denna fallstudie beskriver NotPetya utifrån det teoretiska ramverket om 

instrument, mekanism och utfall. Fallstudien är likt BlackEnergy baserad på de teorigrundade 

frågorna ställda i metodavsnittet.  
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4.3.1 Instrument 

Var cyberattacken utformad för att utnyttja svagheter i systemet/-n som 

attackeras?  

Ja. Attacken utnyttjade redan välkända svagheter i Microsoftprogram som tillät att datorer och 

nätverk kunde infekteras och att filer kunde krypteras (Hirsch 2018: 284). I detta fall var det 

alltså inte nödvändigt för programmet att få fotfäste i nätverk för att sedan samla in svagheter, 

eftersom svagheterna var välkända sedan innan.  

 

Var det som cyberattacken riktade sig mot värdefullt för Ukraina?  

Ja. NotPetya riktade sig mot kritisk infrastruktur, då statliga banker, energiföretag, flygplatser 

såväl som privata företag drabbades av attacken. Attacken regeringens egna datorer och 

Ukrainas vice premiärminister gick ut i samband med attacken och sa att flertalet datorer var 

otillgängliga (Dearden 2017). Kostnaderna som NotPetya orsakade motsvarade 0.5% av 

Ukrainas BNP (Pernik 2018b), vilket tyder på att Ukraina utsattes för enorma ekonomiska 

förluster. Attacken var riktad mot statliga institutioner och den ekonomiska sektorn i Ukraina. 

 

Var Ryssland den dominerande staten vid den tidpunkt som cyberattacken 

utfördes?  

Ja. Vid attacken 2017 var Rysslands cyberkapaciteter fortfarande bland de största i världen och 

kort innan attacken utvecklade de trupper för informationskrigföring i syfte att försvara 

nationella försvarsintressen (Pernik 2018a). Trots antagandet av nationell strategi för 

cybersäkerhet är Ukrainas cyberkapaciteter fortfarande i underläge på grund av långsam 

utveckling och korruption, vilket gör deras cyberförsvar fortsatt sårbart (Rõigas 2018: 246-

247). Ryssland var alltså den dominerande staten i cyberdomänen när cyberattacken 

genomfördes.  

 

Var skadorna som cyberattacken orsakade möjliga att ångra?  

Nej. NotPetya var utformad som en ransomware, vilket är ett typexempel på en cyberattack 

där skadorna går att helt eller delvis omvända. Det visade sig dock att den lösensumma som 

skulle betalas inte ledde till dekryptering av filer, dessutom kunde betalningen i många fall 

inte ens genomföras. Experter inom området menar på grund av detta att NotPetya endast var 

förklädd till en ransomware, men hade politiska mål med att samla in och förstöra känslig 

data hos företag. Skadorna som orsakades gick inte att omvända utan den filer som 

krypterades hos de drabbade blev förstörda (Polityuk & Auchard 2017).  
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Vet Ukraina vem som ligger bakom cyberattacken? 

Möjligtvis. Flera stater har pekat ut Ryssland som skyldiga till attacken, Ukraina likaså. 

Utöver det har även analyser gjorda på attackerna uppdagat misstankar om att NotPetya 

utfördes av samma grupp som BlackEnergy-attacken, alltså APT-gruppen Sandworm som 

vidare misstänks ha kopplingar till den ryska staten (SecureList 2017: Pernik 2018b). 

Ryssland menar dock att anklagelserna att de skulle ligga bakom cyberattacken är en del av 

en anti-rysk propaganda från västvärlden (Volz & Young 2018). Även om Ryssland nekar 

innebär cyberattacken ett uppfattat hot hos Ukraina och flera andra stater som drabbades, 

vilket gör att hotet inte urholkats av att Rysslands inblandning inte är bevisad bortom tvivel. 

Även om flera stater har gått ut och hotat med internationell respons (Volz & Young 2018), 

kan det fortsatta nekandet från Ryssland minska risken för vedergällning från det 

internationella samfundet. Även NATO:s cybersäkerhetsexperter har gått ut med att attacken 

inte utgör grund för krigshandling (CCDCOE 2017), vilket innebär att någon militär 

vedergällning inte är aktuell.    

 

4.3.2 Mekanism 

Vilka av Byman och Waxmans mekanismer uppstod till följd av attacken? 

Attacken NotPetya var riktad mot Ukrainska statliga institutioner, organisationer och privata 

företag eftersom den använde det ukrainska bokföringsprogrammet Medoc som 

infektionsvektor. Den var utformad för att samla in och förstöra viktiga filer från företagen och 

statliga institutioner för att orsaka stora kostnader. Attacken var riktad mot institutioner 

ansvariga för kritisk infrastruktur liksom den Ukrainska regeringen, där högt uppsatta politiska 

ledares datorer var drabbade (Dearden 2017). Enligt Byman och Waxmans mekanismer skulle 

NotPetya vara utformad för att hota Ukrainas ekonomiska maktbas och således öka dess 

misstroende mot regeringen. Även Flemming och Rowe beskriver denna form av attack som 

ett typiskt instrument för mekanismen eftersom attacken var riktad mot viktiga företag och 

institutioner inom den ekonomiska maktbasen (exempelvis banker, energiföretag och privata 

företag). En rapport av OSAC Country Council från 2017 som kartlagt risken för amerikanska 

företag i Ukraina menar att cyberattacker är högt sannolika för företag som investerar i landet 

och bör tas med i deras riskbedömning (Khylko & Tytarchuk 2017), vilket ytterligare tyder på 

hur cyberattacker riktar sig mot och skadar den ekonomiska sektorn i landet. Att cyberattacken 

dessutom riktades mot Ukrainas regering tyder ytterligare på att maktbasen var hotad, eftersom 

den då riktades mot individer med politisk makt.  
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Sedan attacken genomfördes har företag fått mindre förtroende för cyberdomänen och hur den 

används i Ukraina (Volz & Young 2018). Även om flera företag runtom i världen drabbades 

och förlorade enorma kostnader kan de ses som kollateral skada snarare än direkt skada 

eftersom det endast är Ukrainska företag som använder ett bokföringsprogram för Ukrainsk 

beskattning (Hirsch 2018). Denna typ att attack försvagar motståndarstaten generellt eftersom 

stora resurser gick förlorade och påverkade den Ukrainska marknaden, vilket enligt Byman och 

Waxman kan öka missnöjet och sätta större press på regeringen. Den stora kollaterala skadan 

globalt, som uppgick i en kostnad om 1.2 miljarder dollar, kan också skrämma bort globala 

företag som är verksamma och investerar i den Ukrainska marknaden (Knake 2017). Sådana 

effekter kan påverka såväl den ekonomiska maktbasen som staten generellt, eftersom det 

innebär förluster i utländska investeringar som trots ekonomisk stabilisering i landet har varit 

på en låg nivå (Europeiska kommissionen 2017: 8).  

 

Det finns en möjlighet att mekanismen politisk oro uppstått. NotPetya verkar ha varit riktad 

mot Ukrainska företag och organisationer för att minska tilltron till statliga institutioner och 

skapa uppfattningen om att Ukraina är en svag stat (Jensen, Valeriano & Maness 2017). Detta 

kan leda till missnöje och innebära mekanismen politisk oro. Befolkningen har dock redan en 

stor misstro till Ukrainas regering och politiska partier (Bulakh 2018: 6), vilket återigen skapar 

frågan vilken effekt denna attack egentligen kan ha på Ukrainas befolkningen när missnöjet 

redan är utbrett. Dessutom är endast 44% av Ukrainas befolkning uppkopplade (Kostyuk & 

Zhukov 2017); även om attacken vill skapa en osäkerhet gentemot cyberdomänen når den 

oavsett inte ut till majoriteten av befolkningen. Många lokala företag har dock slutat vara 

uppkopplade till följd av de cyberattacker som har skett i Ukraina, där NotPetya inte minst är 

en avgörande händelse (Volz & Young 2018). Det faktum att cyberattacken skedde dagen innan 

firandet av Ukrainas första konstitution ger ytterligare implikationer att cyberattacken riktades 

den politiska stabiliteten (Security Service of Ukraine 2017). Kort efter NotPetya hölls 

demonstrationer i Kiev med hundratals medverkande och ungefär 3000 poliser med uppgift att 

förhindra våldsdrabbningar. Demonstrationerna var dock ett svar på den utbredda korruptionen 

i Ukraina (Stratfor 2017), detta snarare än svar på ett missnöje skapat av cyberattacken. Att den 

var riktad mot statliga institutioner i ett försök att underminera dessa tyder emellertid på att 

instrumentet var utformat för att orsaka denna mekanism.  
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Även denna gång var attacken riktad mot civila mål, vilket utesluter mekanismen om att 

förhindra militär seger. Inte heller de mekanismen dekapitation var uppnådd eftersom 

cyberattacken inte riktades mot politiska ledares kommunikation.  

 

4.3.3 Utfall 

Vilken politisk respons orsakade cyberattacken hos Ukraina och det internationella 

samfundet?  

Den direkta politiska konsekvensen av NotPetya var att Ukraina, USA, Australien, Danmark, 

Kanada, Storbritannien och Nya Zeeland skyllde attacken på Ryssland (Pernik 2018b). 

Ukrainas säkerhetspolitik fördömde samtidigt attacken och menade att det var ett försök att 

destabilisera den ekonomiska och politiska situationen i Ukraina (Security Service of Ukraine 

2017). NATO:s generalsekreterare uttalade sig i samband med attacken att cyberattacker kan 

utgöra grund för krigshandling enligt Tallinnmanualen, men att NotPetya inte orsakade 

tillräckliga skador för att definieras som en handling i krig. Samtidigt menar NATO:s 

cyberexperter att attackens effekt på viktiga statliga system kan utgöra brott mot 

suveränitetsprincipen och därmed rättfärdiga mothandlingar som annars skulle vara förbjudna, 

förutsatt att det är en bevisad statlig aktör bakom attacken och att mothandlingen inte innefattar 

användningen av våld eller påverkar en tredje aktör. Cyberexperterna föreslog att en oberoende 

utredningsmekanism vore passande för situationen (CCDCOE 2017). Även USA och 

Storbritannien gick ut med ett officiellt uttalande att NotPetya var en attack i Rysslands 

pågående försök att försvaga Ukraina och att attacken skulle bemötas med internationella 

konsekvenser (Volz & Young 2018). Kort efter NotPetya-attacken, 10:e juli 2017, 

uppmärksammades att samarbetet mellan NATO och Ukraina pågått i 20 år. I samband med 

detta gick kommissionen för det NATO-Ukrainska samarbetet ut med ett uttalande om den 

gemensamma framtiden. I uttalandet nämndes ett fortsatt samarbete i säkerhets- och 

försvarsfrågor, där frågan om cybersäkerhet uppmärksammades. Samma dag lanserades också 

en gemensam plattform för att hantera hybridhot, samt den andra delen av ett pågående projekt 

inom cybersäkerhet (NATO 2017). Även samarbetet med EU fortsatte efter cyberattacken, då 

ett föreningsavtal trädde i kraft den 1:a september 2017, knappt en månad efter attacken. Avtalet 

innebär ett närmre samarbete mellan Ukraina och EU och ett utökat handelsavtal där Ukraina 

omdirigerar sin marknad och export till EU. Cyberattacken 2017 nämns också som anledning 

till fortsatt säkerhetssamarbete (Europeiska kommissionen 2017).  
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4.4 Jämförande analys mellan BlackEnergy och NotPetya 

Cyberattackerna NotPetya och BlackEnergy är till synes olika. BlackEnergy riktade sig mot 

kritisk infrastruktur och orsakade strömavbrott medan NotPetya var en attack som samlade in 

och förstörde viktig information från privata företag och statliga institutioner. Attackerna är 

dock mycket lika varandra i instrument och mekanism, men skiljer sig i utfallet. En jämförande 

tabell mellan cyberattackerna utifrån instrument, mekanism och utfall återfinns i figur 3.  

 

4.4.1 Analys av instrument  

Som synes i figur 3 är NotPetya och BlackEnergy näst intill identiska i instrument. Båda 

attackerna har utnyttjat de fördelar som Flemming och Rowe menar är unika för just 

cyberattacker, med undantag för faktorn att kunna återställa de skador som uppkommer. 

Skadorna för BlackEnergy var möjliga att återställa då strömmen kunde slås på med manuell 

operation, till skillnad från NotPetya där de krypterade filerna var permanent förstörda. Denna 

skillnad verkar dock inte ha haft en stor påverkan eftersom skadorna i BlackEnergy gick att 

återställa av anställda på anläggningarna som blev drabbade och inte av attackeraren i sig. Ingen 

av attackerna krävde således att Ukraina följde Rysslands politiska krav för att skadorna skulle 

omvändas, som Flemming och Rowe menar är en effektiv instrumentell faktor. Eftersom ingen 

av attackerna utnyttjade denna instrumentella faktor är det svårt att avgöra vad den har för 

effekter på utfallet. Möjligheten att återställa skador om kraven efterföljs kan ha en tvingande 

effekt som Ryssland gick miste om när de inte utnyttjade denna fördel. Vidare forskning kan 

fokusera på denna instrumentella faktor och utreda huruvida den har en avgörande tvingande 

effekt vid användandet av cyberattacker eller inte.  

 

Fortsatt utnyttjade både NotPetya och BlackEnergy svagheter som fanns i de drabbades  

cybersäkerhet och den låga utvecklingsnivå gällande cyberkapaciteter som Ukraina har. Detta 

för att kunna orsaka skada på företag, organisationer och institutioner som landet uppfattar som 

värdefulla, såväl kritisk infrastruktur som den ekonomiska maktbasen. Ryssland kunde i båda 

fallen utnyttja dessa svagheter eftersom de är den dominerande aktören när det kommer till 

cybermakt, men även inom andra politiska domäner, exempelvis energipolitik. Att Ryssland är 

den dominerande aktören minskar Ukrainas handlingsutrymme. De kan exempelvis inte 

eskalera våldet i cyberdomänen eftersom de saknar dylika offensiva cyberkapaciteter. Frågan 

är huruvida Ukraina har möjlighet att eskalera våldet generellt som svar på Rysslands 

cyberkapaciteter. Ryssland har ju ett maktövertag i Ukraina, inte minst när de stöttar 
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separatistiska styrkor och gällande energipolitik där de flertalet gånger stängt av gastillförseln 

mitt i vintern. En våldseskalering från Ukraina skulle kunna trigga de utrikespolitiska och 

militära instrument som Ryssland använt kontinuerligt i den post-sovjetiska regionen, frågan 

hur motståndskraftigt Ukraina är i andra domäner än cyber är dock bortom syftet för denna 

uppsats.  

 

Ukraina är övertygande om att Ryssland ligger bakom cyberattackerna BlackEnergy och 

NotPetya. Trots detta är handlingsutrymmet begränsat på grund av bitvis bristande respons från 

det internationella samfundet, svårigheten att bortom tvivel bevisa bakomliggande aktör, och 

Rysslands fortsatta nekande till inblandning. Detta uppfyller det Flemming, Rowe och Whyte 

menar är en stor fördel med cyberattacker; svårigheten att spåra aktör gör att risken för 

vedergällning är mindre, men samtidigt kan hotet tas på allvar om den attackerade staten är 

medveten om vem som är bakomliggande. Svårigheten att bevisa bakomliggande aktör 

försvåras ytterligare i och med användningen av proxygruppen Sandworm. Ukraina ser 

Ryssland som ett stort hot i cyberdomänen, men att stå med pekpinnarna riktade mot den ryska 

federationen efter BlackEnergy och NotPetya har ändå inte utgjort något direkt hot mot 

Ryssland eftersom den internationella responsen har varit bristande. Detta minskar utrymmet 

för vedergällning, där framför allt den militära vedergällningen inte är aktuell. NotPetya verkar 

docknärma sig tröskeln för vedergällning eftersom flera stater hotade om internationella 

konsekvenser som svar på attacken. Vad detta innebär har dock förblivit oklart.  

 

4.4.2 Analys av mekanism 

Cyberattackerna BlackEnergy och NotPetya har som nämnt många likheter i mekanism. Båda 

attackerna var riktade mot det civila samhället, dels kritisk infrastruktur och statliga 

institutioner, men även privata företag. Med andra ord verkar attackerna inte ha varit utformade 

för att strategiskt hjälpa den militära konflikten i östra Ukraina, utan snarare för att påverka 

landets politiska inriktning genom att försvaga staten generellt och hota den ekonomiska 

maktbasen. Till viss del verkar NotPetya vara utformad för att orsaka politisk oro, även om just 

denna mekanism är mycket svår att mäta. Kontinuerligt under konflikten har Ryssland 

genomfört propagandakampanjer som är mer riktade mot att skapa politisk oro och instabilitet 

än vad dessa cyberattacker är, varför det finns andra faktorer som kan orsaka denna typ av 

effekt mer. BlackEnergy och NotPetya var inte heller utformade för mekanismen dekapitation 

eftersom de inte riktade sig till specifika individer inom det politiska ledarskapet, utan snarare 

företag och institutioner.  
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Ytterligare en faktor som stärker slutsatsen om att cyberattackerna inte har militärstrategiska 

implikationer är det faktum att ingen av dem riktades mot de konfliktdrabbade delarna av Östra 

Ukraina. Att använda våld mot civila mål som en militär strategi är emellertid inte ovanligt, 

men ingen av attackerna var riktade mot konfliktdrabbade områden. Civila mål kan påverka 

resurser som är viktiga för militära strategier, exempelvis genom att orsaka lidande för en stor 

del av befolkningen och minska antalet stridbara soldater eller förstöra fabriker som används 

för militär produktion. Om syftet med cyberattackerna vara att förhindra Ukrainas militära 

strategier vore andra mål mer logiska för cyberattacker, exempelvis energianläggningar i Östra 

Ukraina där konflikten utspelar sig. Tidigare studier visar dessutom att cyberattacker från 2014-

2016 generellt inte har direkta kopplingar till ökat eller minskat våld i konflikten.  

 

Energipolitik har uppdagats som en viktig faktor i Rysslands utrikespolitiska strategier. Detta 

grundas i Europas och framför allt Östeuropas beroende av rysk naturgas. Med utländska 

investeringar i Ukrainas naturgas- och skifferoljeresurser kan landet frångå detta beroende och 

istället satsa på att bli ett centrum för energiexport i Europa, någonting som skulle minska det 

ryska handlingsutrymmet. Framför allt BlackEnergy och dess attack mot just energiföretag i 

det resursrika Ivano-Frankvisk-regionen verkar därför vara en förlängd arm av en tvingande 

diplomati där Ryssland utnyttjar energipolitiska instrument för att forma den Ukrainska 

politiken. Strömavbrottet som uppstod efter BlackEnergy hotar också Ukraina om att 

cyberattackerna kan orsaka faktiska skador hos städer och befolkning, inte bara på 

informationsteknologiska system och nätverk. Detta kan skapa en psykologisk effekt där tilliten 

gentemot energiförsörjningen minskar. Förlusten i utländska investerare och strömavbrotten 

tyder på att BlackEnergy uppnådde mekanismerna att hota maktbasen och försvaga landet 

generellt. Även NotPetya verkar vara ett uttryck för Rysslands energipolitiska instrument, 

eftersom energiföretag var bland de många drabbade av attacken. Utöver energiföretag riktades 

NotPetya mot den ekonomiska sfären med privata företag och statliga institutioner, med banker 

och kritisk infrastruktur inräknat. Detta troligtvis i ett försök att destabilisera den ekonomiska 

marknaden och därmed försvaga landet generellt. NotPetya har också skapat en misstro mot 

cyberdomänen i sig då fler och fler företag väljer att vara offline för att minska sårbarheten. 

Den stora förlusten som NotPetya orsakade, där skadorna uppgick till en summa motsvarande 

0,5% av Ukrainas BNP, stärker slutsatsen om en attack riktad mot att försvaga staten och hota 

den ekonomiska maktbasen.  
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4.4.3 Analys av utfall 

När det kommer till utfall finns det skillnader mellan BlackEnergy och NotPetya. Den 

jämförande tabellen i figur 4, bilaga 4 visar skillnader och likheter. Den största likheten är att 

Ukraina vid båda fallen har gått ut och fördömt Ryssland och deras användning av cyberattacker 

för att skada Ukraina. Skillnader är att NotPetya har inte triggat samma form av 

policyförändring som BlackEnergy, men detta kan bero på att NotPetya är närmre i tid och att 

denna typ av förändring ännu inte har uppdagats, samt det faktum att policys och internationella 

samarbeten för cybersäkerhet redan var etablerade innan attacken. Detta till skillnad från 

BlackEnergy där den nationella policyn om cybersäkerhet ännu inte var antagen, men snabbt 

blev en officiell strategi i efterdyningarna av attacken. NotPetya har, istället för 

policyutveckling, triggat en större respons internationellt jämfört med BlackEnergy, med 

fördömande från flertalet stater som uttalat sig att händelsen ska bemötas med internationella 

konsekvenser. Flera stater, bland andra USA, har gått också ut med offentliga uttalanden om 

att Ryssland är ansvarig för cyberattacker. Även NATO:s generalsekreterare gick i samband 

med attacken ut med att cyberattacker kan utgöra krigshandlingar, men att just NotPetya inte 

gör det. Experter inom NATO:s centrum för cybersäkerhet uttalade sig dessutom om att  

attacken kan utgöra brott mot internationell lag och bör besvaras därefter, exempelvis genom 

att upprätta en oberoende utredningsmekanism. NATO har inte lagt skulden på någon specifik 

stat, deras cybersäkerhetsexperter menar dock att attackens utformning tyder på statlig 

inblandning. Utfallet i NotPetya-attacken innebar alltså en större respons internationellt jämfört 

med BlackEnergy. Detta kan förklaras av att den orsakade större kollateral skada som 

resulterade i miljardförluster för företag över hela världen, jämfört med BlackEnergy där endast 

energiföretag i västra Ukraina drabbades.  

 

Även om hot om internationell respons fanns från flera stater har Ryssland inte råkat ut för 

några tydliga direkta konsekvenser för NotPetya. Internationell respons var överhuvudtaget inte 

närvarande i fallet BlackEnergy. Framför har den militära vedergällningen inte varit aktuell 

eftersom ingen av attackerna utgör krigshandlingar. Att stater gick ut med uttalanden om 

internationella konsekvenser efter NotPetya tyder dock på att Ryssland börjar närma sig 

tröskeln för vedergällning. Ytterligare attacker med lika stora, eller större, konsekvenser med 

samma tydliga ryska kopplingar kan innebär mer än bara hot om respons som Notpetya 

triggade. Särskilt med tanke på att NATO:s generalsekreterare återigen har bekräftat att 

cyberattacker kan utgöra krigshandlingar och brott mot internationell lag.  
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4.5 Slutsatser 

Sammanfattningsvis är NotPetya och BlackEnergy lika i många avseenden, men de innehar 

också vissa skillnader. Cyebrattackerna är utformade för att destabilisera Ukraina som stat och 

dess ekonomiska maktbas. De är också utformade för att till största del utnyttja de fördelar som 

cyberattacker har som instrument i tvingande diplomati. De skiljer sig dock åt i utfall, där 

NotPetya orsakade större respons internationellt på grund av den stora kollaterala skada.  

 

På frågan hur cyberattackerna BlackEnergy och NotPetya är utformade, är svaret att de har 

utformats för att orsaka begränsade skador på kritisk infrastruktur och stora ekonomiska 

förluster. Mer specifikt är de utformade som ett energipolitiskt instrument, där 

energianläggningar- och företag är en måltavla. Varför de är utformade på det sättet har 

besvarats genom de instrumentella fördelarna cyberattacker har, där möjligheten att förneka 

inblandning, utnyttja svagheter hos något värdefullt och undvika våldseskalering utnyttjas. 

Detta med önskad effekt om att destabilisera Ukraina som stat och hota deras ekonomiska 

maktbas, samt skapa psykologiska effekter av möjligheterna att kunna orsaka stora skador i 

cyberdomänen. Den politiska respons verkar dock inte vara så som Ryssland önskar, med 

försök att tvinga Ukraina från den västerländska politiken tillbaka till ryskt maktområde verkar 

utfallet skvallra om att Ukraina inte är redo att avbryta samarbetet trots de kostsamma 

cyberattackerna. Utöver den direkta politiska respons som cyberattackerna har skapat är det 

möjligt att andra, tvingande effekter har uppstått som följd. Dessa har denna uppsats inte haft 

som syfte att undersöka. Utfallet visar dock att cyberattackerna NotPetya och BlackEnergy inte 

har gått obemärkt förbi, även om samarbetet med EU och NATO inte avbröts har de ändå haft 

politiska effekter där strategier i cybersäkerhet har antagits och viss internationell respons har 

uppstått, trots begränsad. Rysslands användning av cyberattacker visar därför att de kan 

åstadkomma såväl fysisk skada på kritisk infrastruktur och stora ekonomiska förluster i ett 

försök att tvinga den ukrainska politiken bort från Västerländska organisationer, tillbaka till den 

ryska sfären.  

 

5. Avslutning 

Syftet med denna uppsats var att ge beskriva och förklara Rysslands användande av 

cyberattacker i konflikten i Ukraina. Detta genom en kvalitativ jämförande fallstudie mellan 

två av de mest kostsamma cyberattackerna, BlackEnergy och NotPetya. Utifrån teorin om 

tvingande diplomati har kunskap om hur cyberattacker används som instrument kunnat 
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uppdagas, där strategin har utrikespolitiska betoningar snarare än militärstrategiska. Det har 

också framkommit att Rysslands breda användning av tvingande diplomati i energipolitiska 

domäner är en stark faktor till hur cyberattackerna är utformade. Likaså är även viljan att hota 

Ukrainas ekonomiska maktbas och minska deras tilltron till staten. Samtidigt är cyberattacker 

ett kostnadseffektivt verktyg med många fördelar som andra, konventionella instrument saknar. 

Dessa fördelar utnyttjar Ryssland för att utforma cyberattackerna så effektivt som möjligt, med 

undantag för möjligheten att kunna återställa skadorna. Utfallet tyder dock på att BlackEnergy 

och NotPetya inte har lyckats avbryta Ukrainas utvecklade samarbete med västerländska 

organisationer, däribland NATO och EU. Cyberattackerna har dock orsakat politiska reaktioner 

såväl inom Ukraina som internationellt, även om den internationella responsen har varit bitvis 

bristande och begränsad. De kan också ha gett andra tvingande effekter utöver direkt politisk 

respons, någonting som denna uppsats inte har haft som syfte att studera.   

 

Konflikten i Ukraina har kommit att kallas ett hybridkrig, där konventionella strategier 

kombineras med proxyaktörer och ny teknologi för att nå ett gemensamt politiskt mål. 

Cyberattackerna BlackEnergy och NotPetya strävar att nå samma politiska mål; att tvinga den 

Ukrainska politiken bort från västvärlden, tillbaka till den ryska sfären. I tidigare forskning har 

det funnits förvirring kring de begränsade skadorna som cyberattackerna har orsakat och de 

strategiska implikationerna dessa attacker har. Denna uppsats har belyst hur både BlackEnergy 

och NotPetya är utformade för att försvaga Ukraina som stat och hota den ekonomiska 

maktbasen, detta i kontrast till hur cyberattacker tidigare beskrivits som ett instrument i 

krigföring för att orsaka stora kinetiska skador, eller enkom som ett instrument för spionage 

och sabotage.  

 

Framtida forskning om ämnet bör fokusera på användningen av tvingande diplomati som en 

dynamisk tävling mellan Ryssland och Ukraina, där cyberattacker är ett instrument kombinerat 

med andra. Forskningen bör då också inkludera Ukrainas mothandlingar, alltså vilka 

diplomatiska verktyg de använder mot Ryssland. En sådan forskning skulle enligt Byman och 

Waxmans teoretiska ramverk ge en mer mångdimensionell bild och bättre grund för att mäta 

effekterna av cyberattacker som instrument i tvingande diplomati. Fortsatt forskning kan också 

fokusera på den instrumentella fördelen att kunna återställa skadorna, någonting som inte har 

utnyttjats i BlackEnergy och NotPetya, Detta för att utveckla det teoretiska ramverket om 

cyberattacker som instrument i tvingande diplomati, ett ämne som trots den 

informationsteknologiska utvecklingen är outforskat.  
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Figur 1: Teoretisk modell för tvingande diplomati (Byman & Waxman 2002: 27) 
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Figur 2: Teoretisk modell för analys av cyberattacker i tvingande diplomati 
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Figur 3: Politik stabilitet och frånvaro av våld och terrorism i Ukraina 2012-2016 (Världsbanken u.å) 

  



 

 

Bilaga 4 

 Instrument Mekanism Utfall 

BlackEnergy Dominerande aktör 

 

(Återställa skador) 

 

Bakomliggande aktör 

 

Utnyttjade svagheter  

 

Riktade sig mot något 

värdefullt  

 

Hota maktbas 

 

Försvaga staten generellt  

Utökat ukrainskt samarbete 

med NATO och EU  

 

Antagen policy om 

cybersäkerhet  

 

Ukraina skyllde attacken på 

Ryssland 

 

Ukraina fördömde attacken 

NotPetya Dominerande aktör 

 

Bakomliggande aktör 

 

Utnyttjade svagheter 

 

Riktade sig mot något 

värdefullt 

Hota maktbas 

 

Försvaga staten generellt 

 

(Politisk oro)  

Flera stater fördömde 

attacken 

 

Flera stater skyllde attacken 

på Ryssland  

 

Flera stater hotade om 

internationella konsekvenser  

 

Fortsatt samarbete med 

NATO och EU 

 

NATO bekräftade att 

NotPetya kan utgöra brott 

mot internationell lag 

 

Tabell 1: Jämförande tabell mellan cyberattackerna BlackEnergy och NotPetya 
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