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Abstract 

In 2014 Russia, in front of the rest of the world, claimed and performed an annexing of 

Crimea. The larger parts of the western world were left in shock. Without any 

acknowledgment Russia moved forward with “little green men” and implied a different tactic. 
It was not officially war and nor peace, the fighting and the action took place in what was 

popularly named as the gray zone.  

This thesis is answering the following questions by using a qualitative document examination.  

From a strategic security perspective: How can the problem regarding hybrid threats in the 

gray zone be described and how does the national Swedish strategy respond to these threats? 

By reading and concluding existing theory about hybrid threats within the gray zone the 

authors have created their own model of analysis to utilize on the Swedish National Security 

Strategy. The model of analysis consists of the five main hybrid threats chosen from the 

theory presented by Treverton: Disinformation, Cyber-attacks, Economic pressure, Irregular 

armed forces and Regular forces.  

The thesis concludes that although unclear and found lacking in coherence regarding ends, 

ways and means; the National Security Strategy addresses and gives guidance on how to 

counter the effects of the above-mentioned threats. The Security Strategy also shows a 

consciousness regarding the complexity of the hybrid threats and the gray zone, without 

trying to define the actual area or methods utilized. When looked at through the model of 

analysis, it also highlights a possible new threat to be considered; environmental threats.  

The results of the analysis also indicate that it might be wise to use the term contemporary 
threats and the utilization of these, instead of arguing about definitions. The authors argue 

that it is of greater importance to create a larger understanding of the phenomena, in order to 

counter the actual effects by employing a truly comprehensive approach.  

Key words: Gray zone, Hybrid threat, National Security Strategy, Prepare, Deter, Defend   
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Sammanfattning 

Under 2014 genomförde Ryssland framför ögonen på resten av världen en annektering av 

Krimhalvön i Ukraina. Västvärlden var i det som närmast kan beskrivas som en chock över 

detta offensiva beteende. Utan någon förvarning så flyttade Ryssland med stöd av ”små gröna 
män” fram sina positioner på Krimhalvön. En ny taktik användes och strider blandades med 

andra medel och metoder i det som populärt kan uttryckas som gråzonen. 

Denna undersökning besvarar följande problemformulering med stöd av en kvalitativ 

textanalys i form av en dokumentundersökning. 

Utifrån ett säkerhetsstrategiskt perspektiv; Hur kan problamtiken med hybrida hot i 

gråzonen beskrivas och hur omhändertas dessa i den nationella säkerhetsstrategin? 

Genom att läsa i empiri och teori om gråzon, hybrida hot och säkerhetsstrategier skapar sig 

författarna en modell för analys. Denna analysmodell används sedan för att analysera den 

(Svenska) nationella säkerhetstrategin som publicerades 2017. Analysmodellen grundar sig på 

de av Treverton identifierade hybrida hoten: Desinformation, cyberattacker, ekonomiska 

påtryckningar, irreguljära beväpnade styrkor, reguljära beväpnade styrkor.  

Undersökningen visar att den nationella säkerhetsstrategin, trots en bristande tydlighet inom 

vissa områden och en bristande balans mellan mål, metoder och medel, identifierar och ger 

styrningar för omhändertagandet av de identifierade hybrida hoten. Vidare visar 

säkerhetsstrategin på en bred förståelse och tolkning av begreppen hybrida hot och gråzonen, 

utan att försöka definiera dessa komplexa begrepp. Då analysmodellen appliceras, belyses en 

möjlig hotbild; miljöhot.  

Resultaten av analysen visar också att det kan vara klokt att beskriva just de samtida hoten 

och utnyttjande av dessa, istället för att argumentera avseende definitioner. Författarna menar 

att det är av större vikt att skapa en större förståelse för fenomenen, i syfte att åstadkomma en 

allomfattande ansats för att motverka de verkliga effekterna av hoten.  

Nyckelord: Gråzon, hybrida hot, nationell säkerhetsstrategi, förbered, avskräck, försvara. 
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund och problemformulering 

Efter den ryska annekteringen av Krim, började det talas om den ryska ”hybrid-krigföringen” 

och dess inverkan på det globala politiska planet (Pettersson, 2017, p. 30). Händelsen 
föregicks ej av någon officiell krigsförklaring från rysk sida, utan karaktäriserades av en 

plötslighet vilken lamslog den ukrainska responsen (Hedenskog, 2015). Genom politiska-, 

militära-, ekonomiska påtryckningar, subversion och stöd till lokala motståndsgrupper 

lyckades Ryssland effektivt destabilisera den ukrainska regeringen. Detta skedde till den grad 

att Krimhalvön kunde annekteras efter en ”demokratisk” folkomröstning den 21 mars 2014 

(Treverton, 2018, p. 18). Med hänsyn till Rysslands agerande började det också spekuleras 

huruvida ett liknande scenario skulle kunna utspela sig i andra länder. Internationellt börjar 

begreppet ”gråzon” användas för att beskriva problematiken som hybrid-krigföringen skapar 

(Chamber, 2016, p. 4). 

Sverige uppmärksammade Rysslands agerande genom ett nytt intresse och fokus på 

försvarsförmågan, där fokus inte längre låg på internationell insats, utan snarare ett 

återuppbyggande av det nationella försvaret (Regeringen, 2015, p. 50). Begreppet ”gråzon” 

nyttjas alltmer frekvent i myndighetsdiskussioner, bl.a. beskriver Militärstrategisk Doktrin 16 

företeelsen enligt följande: 

”Sveriges och andra nationers säkerhet i närområdet påverkas dagligen av 

underrättelseverksamhet, påverkansoperationer och hybridoperationer. De 

militära konfrontationerna i bl.a. Georgien och Ukraina är exempel på att 

militära operationer bedrivs i gråzonen kring väpnad strid, utan att det formellt 

är krig.” (Försvarsmakten, 2016, pp. 38-39) 

I samband med upplevda ökade ryska ambitioner och ett ökande antal påverkansoperationer i 

Sverige (MSB, 2016), uttalar sig Peter Hultqvist 2016 enligt följande i SVD: 

”– Jag är väldigt intresserad av vad som kan ligga bakom, säger försvarsminister 

Peter Hultqvist (S) om den senaste tidens flygstopp och sabotage mot 

sändarmaster” (SVD, 2016). 

I säkerhetspolisen årsredovisning kan vi också märka en tydligare aktualisering av fenomenet 

gråzon, i 2017 års rapport nämns fenomenet en gång (Säkerhetspolisen, 2017) men i 2018 

årsredovisning så återkommer fenomenet hela 16 gånger (Säkerhetspolisen, 2018) samt att det 

har en egen underrubrik under kontraspionagets redovisning. Där står att läsa följande 

uttalande: 

”-ibland förs tankegången fram att det här kan bli allvar i någon diffus framtid 

om vi skulle hamna i en militär konflikt. Så är det inte de antagonistiska 

handlingarna som sker idag är ett problem att hantera här och nu. Statliga 

aktörer är idag redan aktiva i allt från mord och inhämtning av militära 
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hemligheter till industrispionage, säger Daniel Stenling (Säkerhetspolisen, 2018, 

p. 32). 

Säkerhetspolisen återkommer till att de så kallade verktygen som nyttjas i gråzonen 

(påverkansoperationer, strategiska uppköp, cyberoperationer, diplomati m.m.) har en större 

effekt på en allt mer snabbväxande globalisering och den snabba tekniska utvecklingen som 

sker i samhället (Säkerhetspolisen, 2018, p. 30). Skyddet av samhället har svårt att hänga med 

i den tekniska avanceringen. 

Den senaste tiden har det säkerhetspolitiska läget förändrats, med förskjutning av 

maktcentrum från en ensam stormakt till ett antal konkurrerande aktörer i en allt mer 

globaliserad värld (Regeringen, 2015, p. 22). Tekniska landvinningar har simultant medgivit 

ökade möjligheter för samarbete, men också en ny arena för påverkan från statliga- och 

utomstatliga aktörer. Regelverk och lagstiftning har svårt att hålla jämna steg, vilket lämnar 

utrymme för möjligheter att genomföra direkta angrepp mot stater, med liten till ingen 

möjlighet för dessa att agera (Försvarsmakten, 2017, p. 18). 

I sken av detta upplevda nya hot, kombinerat med ett allmänt försämrat säkerhetsläge, fattade 

Sveriges regering 2017 beslutet att för första gången författa en svensk säkerhetsstrategi 

(regeringen, 2017). Den beskriver Sveriges vilja och intention att möta de hot och den nya 

verklighet som blivit rådande; mellan krig och fred, mellan svart och vitt. 

Det ryska agerandet skakade västvärlden i grunden och ett antal utredningar genomfördes för 

att granska hur detta kunnat ske. Bristen på direkta bevis gjorde det svårt att påvisa exakt vad 

som var effekten av statliga-, civila- eller inhemska aktörer. Då många av de åtgärder som 

medgav det ryska genomförandet ej var avhängiga på militära maktmedel eller direkt olagliga 

stod NATO och EU handfallna. ”Hybridkrigföring”, ”Gråzonsproblematik” samt ”Hybrida 

hot” är begrepp som numer har en stabil grund som begrepp i myndighetssverige. Men frågan 

är om Sverige har omhändertagit dessa i den nationella säkerhetsstrategin?  
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1.2 Problembeskrivning 

1.2.1 Problemformulering 

I den nationella säkerhetsstrategin står följande: 

”Den anger inriktningen och är samtidigt ett ramverk för det arbete som krävs för 

att gemensamt värna Sveriges säkerhet” (Regeringskansliet, 

statsrådsberedningen, 2017, p. 3). 

En nationell säkerhetsstrategi syftar till att peka ut riktningen för Sverige som helhet och 

myndigheterna (och dess ansvar) i synnerhet. En säkerhetsstrategi bör således ta ett 

allomfattande helhetsgrepp avseende Sveriges säkerhet. Sverige skapar utifrån givna modeller 

en nationell säkerhetsstrategi för att, förbereda nationen, avskräcka motståndaren och att 

möta (försvara sig mot) potentiella hot och överträdelser. Hot kan komma både inifrån och 

utifrån samt förekomma i den gråzon som uppstår mellan krig och fred. I en nationell 

säkerhetsstrategi bör således hybrida hot inom gråzonen tillgodoses genom proaktiva åtgärder. 

Undersökningsfrågan blir således:  

Utifrån ett säkerhetsstrategiskt perspektiv; Hur kan problamtiken med hybrida hot i 

gråzonen beskrivas och hur omhändertas dessa i den nationella säkerhetsstrategin? 

Den nationella säkerhetsstrategin som publicerades 2017, skall i denna undersökning 

genomlysas ur ett gråzons perspektiv. För att möjliggöra detta kommer författarna utgå från 

aktuella teorier, publikationer och offentliga dokument.    

1.2.2 Syfte 

Följande arbete syftar till att ur ett säkerhetsstrategiskt perspektiv syna hur den för Sverige 

nationella säkerhetsstrategin omhändertar de hot som följer med gråzonen. För att genomföra 

detta kommer vi först att identifiera och beskriva delar av de begrepp som förekommer inom 

gråzonen. Därefter kommer undersökningen sedan att ställa delar av dessa begrepp mot den 

nationella säkerhetsstrategin och därigenom svara på vilket sätt dessa omhändertas. 

Fokusbegrepp kommer att vara de hybrida hoten.  

Efter undersökningens genomförande kommer det visa sig om vi kan bidra med utveckling av 

existerande teorier och eventuella rekommendationer avseende den nationella 

säkerhetsstrategin, även om det inte är undersökningens primära syfte.  
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2 Metod  

2.1 Forskningens inramning 

I kapitel 1 presenteras en bakgrund till varför problemställningen är intressant samt att den  

formulerade problemställning och ett efterföljande syfte presenteras på ett tydligt sätt. Detta 

utgör sedan den röda tråden för undersökningens fortsatta genomförande.   

I kapitel 2 avser författarna förklara varför de valt den metod de valt för att ur deras 

perspektiv svara på den ställda problemformuleringen. Framförallt presenteras här hur 

författarna skall svara på forskningsfrågan och vilka utmaningar som vi ställts inför när vi ska 

genomföra undersökningen. 

I kapitel 3, konkretiseras innehållet i fenomenet gråzon för att genom det analysera de hybrida 

hoten kopplade till detta fenomen. Detta kapitel tar också upp teorier kring gråzon, 

hybridkrigföring och hybrida hot. Kapitlet syftar till att utgöra grunden för den vidare 

analysen av den nationella säkerhetsstrategin. När fenomenet gråzon är beskrivet kommer 

med stöd av teori, en modell av vad hybrida hot är och hur hybrida hot kan bemötas 

konstrueras.  

I kapitel 4, kommer vi sedan att diskutera och analysera utifrån den av oss ur teorin 

utvecklade analysmodellen genom en tematisk analys av den nationella säkerhetsstrategin. 

Den kodning som sker av utifrån valda teman som representeras i form av nyckelbegrepp och 

indikatorer. Detta syftar till att identifiera vad som omhändertas men också vad som inte 

omhändertas i den nationella säkerhetsstrategin. Sedan kommer författarna i kapitlet analysera 

i vilken omfattning även underfrågan, hur, dessa teman eventuellt omhändertas. 

I kapitel 5, kommer vi därefter författarna delge resultatet efter genomförd undersökning.  

I kapitel 6, presenteras slutsatser, rekommendationer och förslag på vidare forskning. 

För att svara på den uppställda problemformuleringen kommer undersökningen ske i fem 

faser. Initialt utformas en undersökningsdesign som syftar till att skapa en struktur att följa, 

denna struktur skall snarare läsas som en rubriksättning och innebär inte att genomförandet av 

undersökningen sker i en linjär design, därav förtydligas den enligt en cirkulär modell. 
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Figur 1: Undersökningsdesign (schematisk) för att svara på problemformuleringen. Modellen är till sitt utseende cyklisk med 

ett tillagt pilsystem i mitten. Pilarna avser illustrera möjligheten att ”hoppa” inom den cirkulära modellen. Modellen skall 

under undersökningsprocessen utgöra ett stöd för författarna att förhålla sig till men också återspegla möjligheten att arbeta 

i hela uppsatsen över tiden. De fem faserna i undersökningen är numrerade i modellen. Omformulering och omvärderingar 

är inte några faser i sig utan representerar möjligheter. 

2.2 Utgångspunkt för undersökningen 

2.2.1 Förförståelse och ämnesval 

Som utgångspunkt för denna undersökning ansluter vi oss till det hermeneutiska perspektivet, 
utifrån Walléns beskrivning av densamma, hermeneutiken handlar om tolkning av innebörder 

i texter, symboler, handlingar, upplevelser (Wallén, 2011, p. 33). Inom hermeneutiken finns 

begreppet förförståelse, vilket fritt kan översättas som språklig och kulturell gemenskap med 

ämnet som valts (Wallén, 2011, p. 33), man förstår någonting nytt genom att inordna det i 

tidigare kunskap (Wallén, 2011, p. 81). I denna undersökning väljer vi att tolka begreppet 

förförståelse som den kunskap och erfarenhet vi redan har inom ämnesområdet.  

Vi har båda arbetat en längre tid vid olika förband och enheter i försvarsmakten, därav har vi 

själva kommit i direktkontakt med begreppen gråzon, gråzonsproblematik och även i vissa fall 

blåzon och hybrida hot. Genom de olika befattningar och även vid ett flertal möten och i 

direkt samverkan mellan myndigheter har den egna förförståelsen skapats. Därför har ämnet 

varit intressant för oss då det uppfattas, subjektivt, som att det förekommer olika användning 

och i synnerhet olika tolkning av fenomenen gråzon och hybrida hot. Rimligen kan vi inte 

förhålla oss objektiva (Wallén, 2011, p. 27) till innehållet eller för den delen opartiska 

(Andersson, 2017, p. 147) till ämnesvalet. Vår förförståelse har väckt intresset för ämnet och 

begreppen generellt och dess tolkning och användande i synnerhet. Genom detta har vi i en 

kognitiv process skapat oss en uppfattning kring hur en undersökningsfråga kan vara 

1. Problem-
formulering

2. Empiri / teori

3. Analysmodell-

skapande

4. Dokument-
analys

5. Slutsatser

Omformulering?
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sammansatt. Den har växt fram ur vår arbetskontext och intresset för problematiken och den 

nationella säkerhetsstrategin. 

2.2.2 Vetenskaplig ansats 

Inom den vetenskapliga forskningen finns det två huvudsakliga forskningsideal, positivismen 

och hermeneutiken. Positivismen är ett naturvetenskapligt forskningsideal som kännetecknas 

av enhet mellan fysiska och sociala fenomen, intar en förklarande inställning och arbetar 

utefter förenklingar och abstraktion. Positivismen gör en tydlig åtskillnad mellan fakta och 

värderingar samt förnuft och känslor. Man strävar efter att skapa distans till det man studerar 

och att vara opartisk i sin inställning (Andersson, 2017, p. 187).  

Hermeneutiken å andra sidan är positivismens antagonist, ett samhällsvetenskapligt 

forskningsideal som gör åtskillnad mellan fysiska och sociala fenomen, man vill uppnå 

förståelse och tolkar det man presenteras inför. Att problematisera inte förenkla är viktigt 

inom hermeneutiken där man tror att det finns en enhet mellan fakta och värderingar. Ett 

engagemang och en partiskhet kännetecknar en undersökande hermeneutiker (Andersson, 

2017, p. 187). 

Som utgångspunkt för denna undersökning intar vi ett hermeneutiskt perspektiv då vi inte tror 

på opartiskhet inför ämnet och att vi svårligen kan skapa distans till det som studeras. Vi har 

valt ämnet på grund av våra värderingar och förförståelse inom ämnet och dess fakta i 
synnerhet. Det är inte rimligt att skapa en lagbundenhet i resultatet av undersökningen då den 

analytiska delen inte följer en digitaliserad och eller binär kod för att frambringa resultatet. Vi 

använder oss så långt det är möjligt av en tematisk analys av det aktuella materialet och 

utifrån det dras tolkningsbaserade slutsatser. Redan i problemformuleringen söker vi förstå 

(Andersson, 2017, p. 55) problemet och inte förklara det och eller söka de kausala 

sambanden (Andersson, 2017, p. 49). 
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Figur 2: Fri tolkning av Saunders research onion (University of Derby, 2009), nedbruten för att översiktligt åskådliggöra 

författarnas ställningstagande i sökandet av svaret på problemformuleringen. Det i stor stil ska läsas som utfall och 

ställningstaganden, det finstilta kan ses som utveklingar och förklaringar till valen. 

2.3 Metodval 

Följande uppsats skall med stöd av en nära deduktiv ansats och en kvalitativ metod (Jacobsen, 

2018, p. 26) ur ett hermeneutiskt (Andersson, 2017, p. 19) perspektiv söka svaret på huruvida 

den för Sverige Nationella Säkerhetsstrategin omhändertar hybrida hot inom gråzonen. Då 

problemställningen som författarna skapat är explorativ (Jacobsen, 2018, p. 55) syftar den till 

att upptäcka ny kunskap avseende hur den nationella säkerhetsstrategin omhändertar 

problematiken med hybrida hot i gråzonen.  

Initialt under genomförandet av denna dokumentundersökning har det inte varit helt tydligt 

för författarna att avgöra om en induktiv ansats, empiri →hypotes → teori alternativt om en 

deduktiv ansats, teori →hypotes→empiri skulle nyttjas (Jacobsen, 2018, p. 27). Vartefter vi 

läste på i både empiri och teori valdes en ansats mer åt det deduktiva hållet för att svara på 

problemformuleringen. Vi intog en pragmatisk inställning till ansatsen och erkänner också att 

de inte strikt följer den deduktiva vägen, men då vi anser att styrkorna i ett hermeneutiskt 

perspektiv är just det så möjliggör det för fattarna att använda en ansats som ligger närmre det 
deduktiv trots en kvalitativ metod. Författarna har förståelse för att genom hur undersökningen 

presenteras så kan den uppfattas som att tillvägagångssättet varit rent deduktivt i sitt 

genomförande, men så är alltså inte fallet.  

Även en kvalitativ metod kan användas för prövning av teori även om det vanligtvis är så att 

den sammankopplas med teorigenerering (Bryman, 2016, p. 41). Vi arbetade initialt efter ett 

induktivt tillvägagångssätt då vi startade vår undersökning i empiri. Efter inläsning av 

Tolkningsbaserat perspektiv 

Deduktiv

Kvalitativ innehållsanalys

Dokumentundersökning

Tidsram

Datainhämtning

Tematisk analys

• Tolkningar av emperi och teori.

• Öppet förhållningssätt till data.

• Strävar inte efter lagbundenhet..

• Enligt Bryman det vanligaste tillvägagångssätet när det göller kvalitativa 
analyser av dokument. 

• Tematisk analys.

• Sveriges Nationella Säkerhetsstrategi.

• Ett dokument undersöks .

• Ingen access till primärkällor.

• Från kognitiv process till inläsning av empiri och tolkningar.

• Skapade förväntningar om verkligheten ur teorin.

• Prövningar av teori mot den nationella säkerhetsstrategin.

• Cross- Sectional.

• Ett dokument men under en aktuell tidsram. 

• 2014-2017.

• Officiella dokument från statliga källor.

• Officiella dokument från lärosäten.

• Officiella dokument från institutioner.

• Sekundärkällor.

• Tematisk kodning av den nationella säkerhetsstrategin.

• Ur teorin.

• Egenskapad modell.
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exploatering av empiri och teori kom vi fram till olika teorier avseende gråzon och hybrida 

hot vilket förde oss in mer mot den deduktiva ansatsen. Detta medgav en möjlighet att pröva 

en modell om hybrida hot mot den nationella säkerhetsstrategin. Vi vill inte påskina att vi 

använd mixade metoder för undersökningen utan snarare visa på att gränsen mellan det 

deduktiv och det induktiva inte är knivskarp utan dessa representerar ytterligheterna i 

ansatserna och vår undersökning hör hemma på den deduktiva sidan men är sprungen ur ett 

tolkningsbaserat perspektiv. Men som Bryman också skriver, kvalitativ forskning: i huvudsak 

betonar ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning (Bryman, 2016, p. 40). 

Vilket tydligt lämnar utrymme för tolkningen att även det deduktiva synsättet kan användas 

inom kvalitativa metoder. 

Valet av en ansats åt det mer deduktiva hållet tydliggörs främst genom att vi redan i kapitel 3 

presenterar och bestämmer oss för en teori att utgå ifrån för den vidare analysen av den 
nationella säkerhetsstrategin. Det som kännetecknar ett deduktivt tillvägagångsätt är att först 

skapa förväntningar om hur verkligheten ser ut, därefter går man ut och samlar in empiri för 

att se om dessa förväntningar stämmer överens med verkligheten (Jacobsen, 2018, p. 20).  

Utifrån vår tidigare nämnda förförståelse har vi formulerat en explorativ problemställning, 

som antyder en vilja och ambition att upptäcka ny kunskap samt och skapa förståelse och ta 

reda på vad fenomenet består av. Även om en deduktiv ansats ofta syftar till att vara 

teoriprövande anser författarna att denna undersökning inte ämnar göra just detta. Genom det 

har författarna sedan studerat i empiri för att skapa en utgångspunkt för den vidare 

undersökningen.  

Vi har efter inläsningen av empirin gått tillbaka och genomfört en syftesförskjutning. Utöver 

det så har vi redan antytt en närhet till fenomenet och problematiken i frågeställningen, 

författarna går alltså från observationer till teori, men många kvalitativa undersökningar leder 

inte till ny teori (Bryman, 2016, p. 29), det vore också att ta på sig en stor kostym då det i 

detta fall är vår första vetenskapliga undersökning.  

Vi avser alltså att genom en dokumentundersökning (Jacobsen, 2018, p. 115) genomföra en 

kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2016, p. 505) för att söka de bakomliggande teman i de 
material (nationell säkerhetsstrategi) som analyseras. Den kvalitativa innehållsanalysen 

genomförs som en tematisk analys (Bryman, 2016, p. 527). Metoden kan uppfattas som typisk 

för kvalitativ innehållsanalys och den skiljer sig från grounded theory på det sätt att den inte 

har en tydlig bakgrund och att den inte heller förhåller sig till tydliga tekniker (Bryman, 2016, 

p. 528).  

Avvägningen mellan vilken strategi som skulle användas kan härledas till att det finns 

skillnader i utgångspunkten för kodning, då författarna genom förförståelse ville söka de 

hybrida hoten i den nationella säkerhetsstrategin lämnades inget utrymme åt t.ex. grounded 

theory (GT) (Bryman, 2016, p. 517). Den avgörande skillnaden där är att i GT sker en öppen 

kodning i syfte att genomföra memoing och skapa kategorier, dessa kategorier blev för 

författarna utkristalliserade redan under inläsning av empirin, således valdes inte GT som 

strategi. 
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Författarna närmar sig empiri och teori med en öppenhet för att söka efter vad och hur 

begreppet gråzon, hybrida hot och hybridkrigföring används för att skapa förståelse för hur 

begreppet tolkas inom och utom Sverige. Kvalitativ metod valdes då en kvantitativ metod helt 

enkelt inte skulle bidra på ett effektivt sätt att svara på problemformuleringen. Vad avser 

dokumentation så finns det i dagsläget endast en nationell säkerhetsdoktrin och det blir därför 

inte heller intressant att jämföra den då det tidigare i Sverige aldrig har författats något sådant 

dokument.  

Med stöd av teori och empiri kommer sedan författarna att forma ett verktyg för tematisk 

analys, baserade på nyckelbegrepp och faktorer som återkommer i empirin och eller teorin. 

Dessa begrepp och faktorer kommer sedan att utgöra grunden för ett utvecklande av en 

analysmodell, modellen avspeglar den teoretiska verkligheten som begreppen gråzon och 

hybrida hot utgör. 

Den utformade analysmodellen kommer sedan att användas för att närmare studera Sveriges 

nationella säkerhetsstrategi i syfte att svara på den ställda problemformuleringen.  

I huvudsak kommer under undersökningens genomförande sekundärdata (Jacobsen, 2018, p. 

98) att användas, det vill säga källor med data som andra har samlat in. En kvalitativ 

undersökningsdesign med dokumentundersökning och den tematiska analysen primär metod 

för datainsamling och analys. 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Då tillgången till primärkällor (Jacobsen, 2018, p. 113) som intervjuobjekt är begränsad, då 

möjligheterna för fattarna att få intervjua primärkällor och få de myndighetspersoner som 

författat den nationella säkerhetsstrategin att ställa upp på intervjuer har varit begränsade, är 

vi hänvisade till sekundärkällor. Den initiala datainsamlingen har skett genom sökningar på 

internet med de primära sökorden som presenteras under rubriken: 2.4.2 Tabell över sökurval 

vid sökning på internet, som utgångspunkt. Orden har använts var för sig men också 

kombinerats för att få ett bredare träffresultat. Ur dessa träffar har sedan ett kvalitativt urval 

genomförts. Källor har rangordnats efter dess giltighet (validitet) och dess tillförlitlighet 

(reliabilitet) mot forskningsfrågan (Jacobsen, 2018, p. 115). 

Slutsatser

Teori/ Analysmodell

Teman

Innebörd

Rekommendationer 

Undersökningens genomförande

1. Empiriska studier

Bakgrund .

Problemformulering.

Tidigare-

forskning.

Analysmodell

2. Teorigenerering

Nyckelord .

Indikatorer.

Tolkning

3. Kodning utifrån 
teman.

Tolkning av 
innebörder i stycken.

Figur 3: Schematiskt genomförande av undersökning 
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2.4.1 Källkritik 

Källorna utvärderas utefter de fyra källkritiska principerna (Thurén, 2013, p. 7):  Äkthet, 

tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Principerna används som en tillämpbar kontroll 

när författarna tillför nya källor till undersökningen. En genomgång sker av principerna i 

förhållande till källan och i de fallen det vara svårt att avgöra en källas tendensfrihet, ställs 

författarna inför ett övervägande. Även om vissa källor kan uppfattas som stark subjektiva 

och presentera fakta som inte överensstämmer med övriga källor, innebär detta inte 

automatiskt att informationen är irrelevant (Thurén, 2013, p. 110). Om fakta i övrigt stämmer, 

kan denna presentera ett nytt perspektiv till diskussionen. Frågan blir därför huruvida källan 

bidrar väsentligt till undersökningen? Om ja, så kan källan användas, men bakgrund och 

anledning till det medvetna valet bör framgå. Kan vi erhålla samma data fast från en källa som 

passerar de fyra principerna på ett mer tillfredställande sätt så skall detta dock genomföras. 

2.4.2 Tabell över sökurval vid sökning på internet

- Gråzon (definition) 

- Gråzonsproblematik 

- Grey zone 

- Gray zone 

- Hybridkrigföring 

- Hybridhot 

- Säkerhetsstrategi 

- Nationell säkerhetsstrategi  

- Hybrid warfare 

- Hybrid threath 

- Unrestricted war 

- Myndigheten för samhällskydd och 

beredskap 

- Försvarsdepartementet 

- Länsstyrelsen 

- Totalförsvar 

 

Ur dessa träffar har sedan ett urval genomförts och källorna har rangordnats efter följande 

modell. Då tillförlitligheten ökar med hänsyn till kompetens, öppenhet och källans situation 

(Thurén, 2013, p. 111), kan dessa vara bra kriterier att ta som utgångspunkt. Vidare kan 

personer och institut med vetenskaplig anknytning ofta antas ha högre trovärdighet då 

förtroendet för dessa skadas av felaktig information (Thurén, 2013, p. 111). Med bakgrund ur 

ovanstående resonemang, väljer författarna att rangordna ej ren forskningsbaserade data 

avseende trovärdighet enligt nedanstående: 

1. Myndighetskällor (Regering, departement motsv.). 

2. Institutionella källor (Museum, Institut motsv.). 

3. Fackpress (Small Wars Journal, Vetenskapensvärld motsv.). 

4. Dagstidningar (New York Times, DN, SvD motsv.). 

• Tabloider (The SUN, Aftonbladet, Expressen motsv.) 

Denna inbördes rangordning är subjektiv, men har fungerat som ett stöd för författarna i 
urvalet av relevant data för vidare bearbetning och sedermera analys. I huvudsak kommer data 

ur punkten 1, 2 och 3 att användas. 
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2.5 Bearbetning och analys av data 

Undersökningen innehåller initialt en bearbetning av sekundärkällor för att få fram hur 

begreppet gråzon och hybrida hot kan beskrivas, även förslag på om gråzon och hybrida hot 

kan definieras lyfts fram alternativt om det finns andra mer relevanta begrepp att använda. 

Detta arbete har resulterat i att nyckelord och nyckelfaktorer som indikerar fenomen inom det 

som kallas gråzonen identifierats. Dessa ord och faktorer (tolkningen av dessa ord (Wallén, 

2011, p. 80) ) sammanställs sedan för att tillsammans med författarnas empiri bygga en 

modell för tematisk analys, för att försöka förstå något nytt så måste vi inordna det i tidigare 

kunskap (Wallén, 2011, p. 81). 

Undersökningen syftar således inte till att vara komparativ i sin ansats av hela den nationella 

säkerhetsstrategin, utan skall endast belysa och lyfta fram hur hybrida hot inom 

gråzonsproblematiken hanteras. 

Med den stöd av den framtagna modellen för analys av fenomenet gråzon genomförs sedan en 
analys av den nationella säkerhetsstrategin. Det är författarnas avsikt att genom denna 

forskningsdesign kunna svar på problemformuleringen. 

2.6 Modell för analys 

Författarna till undersökningen skapar med stöd av teori en modell för 

dokumentundersökning och den vidare tematiska analysen. Avsikten är inte att modellen skall 

styra och kontrollera hela det analytiska förloppet utan den skall stödja författarna med en 

struktur under kodningen av dokumentet. Det är viktigt att påminna sig om att både 

förekomsten av begrepp, ord likväl som frånvaron av ovanstående båda utgör substans för 

analys.  Författarna utgår i sin analys från följande begrepp i diskussionskapitlet, Indikatorer, 

Nyckelord, Motåtgärder och Kontrollfaktorer. Nedan följer hur författarna tolkar begreppen i 

denna undersökning som stöd för den vidare analysen och diskussionen. 

Indikatorer 

 Skall i denna undersökning läsas som huvudrubriker för ett ämnesområde. 

Ämnesområdet utgörs av ett eller flera av de av författarna i teorin identifiera hybrida hoten. 

Det är en indikator på strategisk nivå.  

Därför skall dessa inte misstolkas med varningslampan på en bil som också kan vara en 

indikator på att någonting är fel med bilen. I denna undersökning är en strategisk indikator 

intressant därför att den påvisar närvaron av eller frånvaron av ett hybrid hot. Varje indikator 

har en begreppsförklaring kopplad till sig hämtad ur empiri och eller teori. 

Nyckelord 

 Nyckelord är i denna undersökning en direkt nedbrytning, utbrytning av ord från 

de strategiska indikatorerna. Dessa nyckelord utgör ett stöd för författarna i dess 

genomläsning och kodning av den nationella säkerhetsstrategin. Nyckelorden är klustrade 

under respektive indikator. Dessa ord är till stor del hämtade ur empirin. 
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Motåtgärder 

 Är begrepp hämtade ur teorin och skall läsas som en stats proaktiva motåtgärder 

för att möta de hybrida hoten. Dessa är hämtade ur teorin och består av tre ord. Orden är 

sedan tydligt definierade som begrepp. Förekomsten eller frånvaron av begreppen och eller 

enskilda ord klustrade under respektive begrepp, ger författaren en indikation på om den 

nationella säkerhetsstrategin eventuellt bemöter respektive enskild indikator. 

Kontrollfaktorer 

 Utöver ovanstående kommer under kodningen tecken på eller frånvaron av 

förebyggande åtgärder över myndighetsgränserna att sökas, dessa tecken kan påvisa om en 

allomfattande ansats görs att vara proaktiv över myndighetsgränserna i den nationella 

säkerhetsstrategin. Detta blir således en sista kontrollfaktor för fattarna att ta ställning till när 

slutsatserna i undersökningen dras. 

2.6.1 Tematisk analysmodell 

Antal träff: XX 
st 

Tema: T.ex. Desinformation 

 Fakta 

 Här klipps hela meningen in som representerar desinformation i detta fall. 

 Innebörd 

 Här tolkar författarna innebörden av den inklippta fakta, tolkningen sker utifrån 
den kontext som fakta presenteras i. 

 Slutsats 

 Här drar författarna slutsatser utifrån den innebörden som tolkats ur fakta. 

 Utfall 

 Utfallet kan bli positivt och eller negativt. Med positivt menas att slutsatsen stöder 
att den nationella säkerhetsstrategin på något sätt omhändertar det hybrida 
hotet. 

Förberedelser Här markeras på enklaste sätt med ett X för att visa på om stycket stödjer någon 
av F(Förberedelser), A(Avskräckning), F(Försvar) (F, A, F). 

Avskräckning  

Försvar  

Neutral Om det är ett tema som stöds men det går inte att urskilja om det stödjer F, A, F så 
markeras det på enklaste sätt med ett X i neutral boxen. 

Sammanlagt 
utfall 

Här sammanfattas vad det ovanstående stycket innebär för den nationella 
säkerhetsstrategin. 
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2.7 Kodning och analys 

Initialt sker en sökning med stöd av nyckelorden som tema för att där se om och i så fall hur 

många träffar respektive nyckelord generera i texten. Dessa träffar är summerade i olika tal 

och är till för att utgöra ytterligare ett stöd vid den senare viktningen av nyckelorden och dess 

eventuella förekomst. Dessa redovisas bara som antal träff och har för läsaren ingen egentlig 

betydelse. 

Under respektive indikator bryts nyckelord ut. Nyckelorden är en del i kodningen av den 

nationella säkerhetsstrategin. Texten läses igenom med fokus på respektive nycklerord. När 

ett nycklerord uppmärksammas i texten så markeras stycket som det förekommer i. Hela 

stycket bryts sedan ut till en analysmodell som skapats i Microsoft Excel. I den skapade 

arbetsboken analyseras respektive stycke separat. Denna analys sker med stöd av en kognitiv 

modell, fakta, innebörd, slutsats. FIS-trappan är ett verktyg som skall stödja individen i dess 

analyserande arbete.  

• Fakta→De data, stycke som står i dokumentet, kopieras in direkt från dokumentet.  

• Innebörd →Vad innebär det som står i det valda stycket? vad står det? och vad 

innebär det för mig som läsare? hur tolkar jag texten?  

• Slutsats →Vilken slutsats kan jag dra ur den innebörd jag har identifierat av den 

ursprungliga texten, data.  

Därefter viktas resultatet utifrån positivt och negativt. Med positivt menas att stycket 

innehåller ord eller sammansättningar som kan kopplas till förberedelser, avskräckning och 

försvar. Med en negativ viktning så innebär det att resultatet inte funnit stöd för om den 

nationella säkerhetsstrategin omhändertar problematiken med de hybrida hoten i gråzonen. 

Nedan följer ett urklipp ur den arbetsbok som används för analys av indikatorer och stycken. 

 

Figur 4: Inklipp från författarnas kodning av den svenska säkerhetsstrategin. 

Antal träff Falsk Information

28 Fakta Fakta Fakta

"Denna inkluderar utökade möjligheter till 

informationsutbyte mellan myndigheter och ett 

uppdrag till tolv myndigheter att arbeta 

tillsammans mot organiserad brottslighet i 

utsatta områden."

"Elförsörjningen är en central komponent i 

samhället och störningar kan snabbt få 

konsekvenser inom andra verksamheter, 

såsom informations- och 

kommunikationsteknologi samt 

transportsystemet."

"Robusta försörjningssystem för energi 

med en god förmåga att hantera 

eventuella störningar som kan uppstå, 

bidrar till att verksamheter inom bland 

annat livsmedelsförsörjning, 

informationsteknologi, telefoni, radio och 

kan fungera."

Innebörd Innebörd Innebörd

En proaktiv uppgift till 12 utpekade 

myndigheter. Tillsammans och groc 

organiserad borttslighet är nycklerord i texten. 

(Frågan är om denna skall soreteras in under en 

annan rubrik?).

Ett medvetandegörande, man konstaterar 

härmed risken OM inte VAD och HUR.

Ett konstaterande om VAD som behöver 

åtgärdas men också vilka oknsekvenser 

det kan få (i positiva ordalag) om detta 

genomförs. Påtalar vikten av hantera 

uppstående fenomen.

Slutsats Slutsats Slutsats

En klart förebyggande åtgärd. Pekar på en problematik.

En proaktiv och en försvarnde förklaring 

till myndigheterna.

Utfall Utfall Utfall

Positivt. Negativt Positivt

Förberedelser X X

Avskräckning X X

Försvar

Neutral X

Sammanlagt utfall

F

A

L

S

K
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 Efter den genomförda kodningen och analysen enligt Fakta-Innebörd-Slutsats (FIS-trappan) 

sker en slutsatsgenerering genom att respektive indikator sammanfattas avseende HUR och 

VAD som berörs i denna rubrik. Innebörden av dessa slutsatser avvägda mot motåtgärder och 

kontrollfaktorer, tolkas sedan i kapitel 4 och ligger till grund för de resultat som presenteras. I 

kapitel 5 kommer de resultatet av undersökningen ställt mot frågeställningen att presenteras. 

2.8 Etiska överväganden 

Då inga intervjuer genomförts och inte heller några experiment avhandlats har inte författarna 

behövt ta ställning till dessa typer av etiska överväganden. Däremot har den tidigare 

förförståelsen i ämnet krävt ett filosofiskt resonemang innan genomförandet. Vi valde ut två 

stycken frågeställningar som guidade oss igenom undersökningen. 

Inför genomförandet av denna undersökning så har författarna ställt sig följande frågor: 

1. Hur kan vår förförståelse i ämnet påverka valet av empiri och insamlingen av data? 

Det enkla svaret på frågan blir; ja, i allra högsta grad. För att motverka en initial 

vinkling av vår problemformulering har vi därför accepterat att vi har en förförståelse 

och gjort det till en fördel. Vi kan med stöd av vår förförståelse rannsaka och 

analysera oss själva för att förstå vår utgångspunkt inför vår problemformulering. 

Då vi genomfört förutsättningslösa diskussioner med varandra avseende respektives 

förförståelse och empiri så har vi också exponerat informationsbrister samt 

informationsstyrkor i det gemensamma kunnandet. Detta har vi som författare 

omvandlat till ett informationsbehov, datainsamling. I och med att vi medvetandegjort 

vår förförståelse och tolkning (Wallén, 2011, pp. 80-81) av vår problemformulering, 

hjälper det oss att inte inta en negativ inställning till empiri och data. 

 

2. Är det möjligt att våra slutsatser kan få avgörande effekter på den nationella 

säkerhetsstrategin och skall dessa då delges eller hemlighållas? 

Är det relevant att diskutera ”om” våra slutsatser kan få avgörande effekter på den 

nationella säkerhetsstrategin. Det är inte sannolikt att slutsatserna vilka den än blir 

kommer att få någon faktisk påverkan på den nationella säkerhetsstrategin, då det får 

anses som mindre troligt att försvarsdepartementet och eller justitiedepartementet 
kommer ta till sig slutsatser från en kandidatuppsats. Däremot kan det finnas 

anledning att anta att författarna kan komma att identifiera hybridhot som ej tidigare är 

identifierade. Detta skall av författarna beaktas när slutsatser och rekommendationer 

slutförs; blir uppsatsen bättre av att exponera denna typ av information eller är 

uppsatsen tillräckligt bra utan att detta exponeras. 
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3 Teoretiskt ramverk 

3.1 Tidigare forskning 

Hybridkrigföring som begrepp och tolkningen av uttrycket tar sin utgångspunkt ur Hoffmans 

arbete från 2007, som baserar sig på en undersökning av framförallt Hizbollahs krig mot 

Israel 2006 (Hoffman, 2007). Här argumenterar Hoffman för att den nya ”mixen” av reguljära 
och irreguljära styrkor kräver ett nytt synsätt för att hanteras. Hoffmans bakgrund som 

överstelöjtnant inom marinkåren, och senare som forskare och doktor, gav den tyngd som 

krävdes för att starta en diskurs avseende ordet hybridkrigföring. Framförallt inom de militära 

kretsarna, där begreppet mer eller mindre efterhand blivit vedertaget inom forskningen, har 

diskursen tilldragit sig stort intresse (Giles, 2016, p. 6). Ett stort antal ”paper”, uppsatser och 

artiklar med koppling till militära högskolor och universitet finns att tillgå. Även stora institut 

som tankesmedjan RAND Corporation publicerar kontinuerligt nya rön inom området 

hybridkrigföring och hybrida hot (RAND, 2019). 

NATO har tagit till sig uttrycket och satsar stora resurser för att förklara och motverka 

problematiken. En av de stora kunskapskällorna inom området utgörs av NATO Center of 

Excellence for Countering Hybrid Threats (Hybrid CoE) i Finland 2017. Här genomförs 

kontinuerliga observationer och utvärderingar av händelser runt om i världen och seminarier 

hålls för att öka kunskapen i ämnet. Kärnan i ett NATO CoE är att utgöra en ”think-tank” 

inom området, stödja med forskning och ett kontinuerligt pågående utbyte med organisationer 

runt om i världen (NATO, 2019). I ett samarbete med Svenska Försvarshögskolans Center for 

Asymmetric Threat Studies (CATS), som leds av doktorerna Lars Nicander och Johan 

Ranstorp (Försvarshögskolan, 2019), och Hybrid CoE har bl.a. boken ”Addressing Hybrid 

Threats” producerats.  

På senare tid har också uttrycket ”Gråzon” utgjort underlag för diskussion som enskilt 

begrepp, men också i samband med hybridkrigföring. Debatten har internationellt betecknats 

som ”Gray-zone conflicts” (Hoffman, 2017), där definitionen av gråzonen varierar mellan att 

beskrivas som en särskild typ av konflikt eller som en operationsmiljö (Chamber, 2016, p. 

13), där vissa menar att uttrycken är starkt sammanlänkade och inte skall behandlas som två 

separata fenomen. Detta har lett till att sambandet mellan dessa företeelser sökt beskrivas med 

varierande framgång. I Sverige nyttjas termen gråzon frekvent i myndighetssamanhang, 

samtidigt som problematiken med ordet noterats av myndighetsintern forskning, av bl.a. 

Försvarets Forsknings Institut  (FOI, 2018, pp. 2-3). 

Strategi har av förklarliga skäl länge varit ett omdiskuterat ämne; Många stora namn har blivit 

associerade med denna forskning som till exempel Tsun Tsu och Clausewitz (Freedman, 

2013, p. xii). En av de nutida forskare som ofta förekommer i den moderna diskussionen 

avseende strategi är professor Colin S Gray: Med en bakgrund som försvarsrådgivare åt både 

den brittiska och amerikanska regeringen, professor i internationella relationer och strategiska 

studier vid universitet i Reading och ansvarig för otaliga böcker i ämnet, gör detta honom till 

en stark röst på den internationella arenan. 
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Svensk säkerhetspolitisk inriktning har tidigare endast gått att utläsa genom att studera olika 

offentliga utredningar, styrande dokument för myndigheter etc. (Lennings, 2018, p. 8). Bland 

viktiga verk som avhandlar svensk säkerhetsstrategi återfinns Jacob Westbergs bok Svenska 

säkerhetsstrategier, vilken undersöker hur svensk säkerhetsstrategi utvecklats beroende på 

omvärldens förändring. Boken ger också en grund i synen på säkerhetsstrategier som helhet, 

samt presenterar en modell avseende koherens mellan mål, miljö, medel och metod, vilken 

nyttjas för att utvärdera säkerhetsstrategier. Boken sträcker sig fram till 2014, då den nu 

rådande strategin ej fanns tillgänglig (red. anm.). 

Avseende den nationella säkerhetsstrategin har ett flertal riktade studier gjorts för att mäta 

effekten hos denna, bl.a. Krigsvetenskapliga Akademien har framfört kritik mot de åtgärder 

som redovisas i strategin (Lundgren, 2018). Även Myndigheten för Samhällsskydd och 
beredskap (MSB) presenterar sin syn på det ”åtgärdspaket” som föreslås i säkerhetsstrategin 

avseende samarbetet kring Östersjön (MSB, 2018). Vidare har två delrapporter: Delrapport 

över genomförandet av Nationella säkerhetsstrategin, 2017 (Regeringskansliet, 2017) och 

Delrapport över genomförandet av Nationella säkerhetsstrategin, 2018 (Regeringskansliet, 

2018) avseende genomförda åtgärder producerats, men ingen har dock oss veterligen 

analyserat själva texten avseende ”hybrida hot i gråzonen” vilket är vår avsikt. 

3.1 Säkerhetsstrategi 

Ordet strategi betyder ”konsten att föra krig; konsten att planlägga i stort; (strategiskt) 

tillvägagångssätt: lägga upp en strategi || -n; -er” (Peter A. Sjögren, 2010) och kommer 

ursprungligen från ordet strategia, vilket beroende på tolkning beskriver ”Generalsskap” 

eller ”list” (Baylis, 2016, p. 17). Den tydliga kopplingen till förandet av krig blir här 

uppenbar men begreppet har kommit att utnyttjas i en mängd olika kontexter, exempelvis 

inom affärsvärlden och politiken (Freedman, 2013, p. xiii). En mer samtida tolkning av 

begreppet beskriver säkerhetsstrategi som konsten att använda en nations samtliga tillgångar 

för att uppnå det övergripande politiska syftet (Gray, 1991). Denna tolkning överensstämmer 

väl med Försvarshögskolans Jacob Westbergs beskrivning av begreppet ”security strategy” i 

sin bok ”Svenska säkerhetsstrategier”: 

”En sådan strategi handlar om hur, med vilka metoder, ett lands (eller 

organisations) grundläggande säkerhetspolitiska mål ska förverkligas med hjälp 

av det egna politiska systemets ekonomiska, politiska och militära maktmedel” 

(Westberg, 2015, p. 17). 

Att målen för en nation skall anges i den nationella säkerhetsstrategin är dock en 

utgångspunkt som kan anses problematisk. En strategi med ett utpekat mål och klar 

inriktning, riskerar att motverka sin avsikt, genom att överlämna initiativet till mer flexibla 

planer (Freedman, 2013, pp. 610-11). Lawrence Freedman, professor i krigsstudier vid King´s 

College i London, menar i stället att alltför långsiktiga strategier som involverar flertalet 

myndigheter riskerar att tappa fokus. De tenderar att adressera för många problem utan att 

producera reella lösningar. Freedman har en viktig poäng i ovanstående resonemang, men 
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samtidigt kan avsaknaden av klara inriktningar innebära att strategin är meningslös vilket 

Gray argumenterar för i sin bok ”Modern strategy”. Gray menar att strategins roll är att 

utgöra en ”bro” mellan policy och politik till de maktmedel som avses styras och därigenom 

skapa mening. Gray beskriver avsaknaden av en tydlig strategi som att spela schack utan 

kungar (Gray, 1999, p. 44). 

Den nationella säkerhetsstrategin handlar alltså om den sammantagna strategin, d.v.s. inte om 

enbart den militära, ekonomiska eller politiska, utan snarare om symbiosen mellan dessa. För 

att åstadkomma de angivna målen måste en balans mellan mål, medel och metoder finnas 

(Westberg, 2015). På samma sätt måste de angivna målen överensstämma med nationens 

förmåga; småstater kan ha stora ambitioner, men har små möjligheter att påverka de yttre 

faktorerna (Gray, 1991). 

3.2 Hybridkrigföring 

Efter genomförandet av Gulfkriget 1990, stod det klart att den dominerande stormakten USA 

står i stort sett ensam hegemoni i det politiska maktspelet. Ingen annan nation klarar av att 

utmana USA militärt och övermakten ser till synes oantastlig ut (Qiao Liang, 1999, p. 4). Det 

är dock sällan ett faktum accepteras, utan istället sökes snart andra vägar för att kunna utmana 

USA:s tydliga militära dominans. Främst ett arbete som företas i Kina, boken ”Unrestricted 

Warfare” vilken ges ut 1999, gör ett starkt avtryck i den militära världen.  Boken analyserar 

och tar till vara på hur de svagheter som USA faktiskt visat upp under de senaste kampanjerna 

kan exploateras i syfte att konkurrera, eller bedriva krig mot en liknande motståndare 

(Hoffman, 2007, p. 25). ”Unrestricted Warfare” anses lägga grunden för det som modernt 

benämns ”Hybridkrigföring” (Pettersson, 2017, p. 30), ett begrepp som utvecklas framförallt i 

Hoffmans text från 2007 ”Conflict in the 21st Century: The rise of hybrid wars”. 

I och med att begreppet hybrid kopplas samman med begreppet krigföring renderar detta i 

viss problematik; ordet krigföring, ”metod att föra krig || -en; -ar” (Peter A. Sjögren, 2010), 

indikerar att detta bör handla om ett problem enbart för militären. Hybrid i sig betyder ”art 

(av växter eller djur) uppkommen genom korsning av två arter; blandform || -en; -er” (Peter 

A. Sjögren, 2010), det vill säga troligast då en blandning av två former av krigföring; 

konventionell- och okonventionell krigföring (Chamber, 2016, p. 4). Även om begreppet 
hybridkrigföring återfinner sin grund i militärstrategiskt tänkande har detta p.g.a. sin 

tvetydighet kommit att nyttjas i ett allt bredare perspektiv, något som också uppmärksammats 

i forskningen: 

”Hybridkrig har utvecklats från ett relativt specifikt militärstrategiskt begrepp för 

kombinationer av militära och icke-militära medel, men har i allmän debatt 

vidgats. I vissa sammanhang har det kommit att användas för att beskriva rysk 

utrikespolitik i allmänhet.” (Försvarshögskolan, 2018, p. 90). 

Hoffmans grundläggande ståndpunkt från 2007 vid definieringen av hybrida krig belyser 

framförallt utsuddandet av gränser mellan irreguljära styrkor och reguljära trupper. Det 

kombinerade och synkrona nyttjandet av militära och icke militära medel och metoder för att 

uppnå gemensamma mål i alla skalor av krig som kännetecknar hybridkrigföringen, menar 
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Hoffman. Här går att utläsa den starka koppling till det militära perspektivet och fokus på just 

krigföring som avses. Denna koppling har utmanats då vissa menar att grunden för begreppets 

validitet vilar på nyttjandet av cyberdomänen, medan andra stödjer sig på proxy-krig och 

förnekbarhet i operationer. Viss argumentation talar även om den 5:e och 6:e generationens 

krigföring istället för ”hybridkrigföring”, vilket ytterligare försvårar en gemensam 

begreppsapparat (Giles, 2016, p. 8). 

Ytterligare en bakomliggande orsak till utvecklingen av begreppet, kan vara det stora antalet 

nya aktörer som dykt upp på arenan, exempelvis terrorgrupper såsom Islamiska Staten samt 

Boko Haram, eller hackergrupper av typen Anonymous (Lasconjarias & Larsen, 2015, p. 7). 

Dessa verkar autonomt och saknar statlig anknytning, men påverkar genom sitt agerande i 

allra högsta grad världspolitiken.  Dessutom är det svårt, för att inte säga omöjligt, att veta om 

de agerar på egen hand eller som en del i ett större sammanhang. Denna diversitet hos aktörer 
gör att avsikterna kan vara svåra att förstå och källan bakom angrepp vara betydligt svårare att 

identifiera (Treverton, 2018, p. 60). 

Problemet med att se hybridkrigföring som krigföring gör att den egentliga målsättningen för 

en aktör kan bli svår att uppfatta innan krig faktiskt utbrutit. Detta gäller särskilt då hela det 

politiska spektrumet nyttjas simultant och inblandning av statsmakter är oklar. Detta blev 

uppenbart för västvärlden under de ryska påverkansoperationerna i Ukraina. Ryssland 

nyttjade ekonomiska, militära, subversiva och politiska medel och metoder med stor 

framgång, utan att påkalla ett starkt motagerande från vare sig NATO eller EU (Giles, 2016, 

p. 4). Det var just otydligheten avseende lagrum, avsaknad av klara kopplingar till staten och 

nyttjandet av civila aktörer som medgav ett utrymme för Rysslands agerande. Ett agerande 

som var långt över den gräns som ur västvärldens perspektiv är att anse moraliskt, juridiskt 

och etiskt försvarbart. Forskare vid Center for Asymmetric Threat Studies (CATS) menar 

därför istället att målet med denna typ av krigföring snarare handlar om att nyttja nya tekniker 

och metoder för att undvika att bryta gränsen mellan krig och fred, men hela tiden sträva att 

uppnå sina strategiska mål (Treverton, 2018, p. 3). 

Oavsett vald tolkning av begreppet, är användandet av flertalet olika maktmedel, metoder av 
typen subversiv verksamhet eller Proxy-krig knappast något nytt (Hoffman, 2007). Snarare 

handlar det om att verksamheten nu sker så öppet och uppenbart, vilket har föranlett behovet 

av att utrycka detta fenomen. Behovet av att ge uttryck för de aktiviteter som kontinuerligt 

påverkar befolkningen, framförallt genom sociala medier och hackerattacker, kan anges som 

bakgrund då det med modern teknik går betydligt fortare att påverka opinion och skada 

nationers infrastruktur (Treverton, 2018, p. 9). Gemensamt för samtliga begrepp är att det är 

svårt att påvisa ”det nya” utan att ange en specifik teknisk landvinning eller enstaka 

företeelser. Snarare bör man kanske tala om ”Hybrida hot” (Treverton, 2018) då detta uttryck 

bättre beskriver den dynamik som måste iakttas då en liknande aktör skall motverkas. 
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3.3 Gråzonen 

Begreppet ”Gråzon” i sig är ej heller detta något ”nytt”, utan har använts för att beskriva just 

gränslandet mellan rätt och fel inom ett antal områden. Inom juridiken finns kryphål i lagar 

och inom moral och etik en mer filosofisk inställning till normer. Grundproblematiken i 

begreppet ”gråzonen” är uppenbar redan vid första anblick. Ordet i sig beskriver följande 

”(bildlig betydelse) oklart gränsområde mellan två företeelser, speciellt mellan tillåtet och 

otillåtet.” (Peter A. Sjögren, 2010). Redan här står det klart att begreppet i sig kräver en 

kontext för att göras förståeligt.  

Gråzonsproblematiken består till stor del av hur begreppet definieras och därmed beroende på 

vilket perspektiv som väljs. Konflikten i Ukraina betraktas som en gråzonskonflikt ur vissa 

perspektiv, samtidigt indikerar våldsnivån och intensiteten att det snarare handlar om en 

öppen konflikt (Hoffman, 2017, p. 9). Samsyn avseende vilka aktörer som agerar inom 
gråzonen existerar inte heller. Exempelvis definierar Försvarshögskolan begreppet som 

följande: 

”En mer precis definition av gråzonsbegreppet omfattar statliga aktörers 

antagonistiska åtgärder som har allvarlig påverkan på statens funktionalitet, men 

som inte involverar sammandrabbningar mellan reguljära militära förband” 

(Försvarshögskolan, 2018, p. 90). 

Problemet med denna definition ligger i att icke-statliga aktörer ej införlivas i begreppet, 

något som motsägs av bl.a. Chambers, lärare i American politics vid US Military Academy at 

West Point i sin artikel ” Countering Gray-Zone Hybrid Threats”: 

”..gray-zone conflicts are those in which nation states and non-state actors use 

hybrid threats/tactics, such as fusing political and information warfare with non-

violent civil resistance, to achieve strategic objectives without violating 

international norms or crossing established thresholds and leading to open war” 

(Chamber, 2016, p. 13). 

Denna beskrivning av konfliktspektrumet är intressant ur flera perspektiv. Den är 

inkluderande av stat- och ickestatlig påverkan samt belyser det underliggande problemet med 

de hybrida hoten. Samtidigt kommenteras gränsdragningen avseende vad som är att betrakta 
som ”öppet krig” med internationella normer och vedertagna trösklar. Gråzonen blir således 

ett område sett ur betraktarens perspektiv och därmed beroende på den respons som bemöter 

hoten. Gråzonen utgör därför det utrymme där aktörer kan agera med antagonistiska metoder, 

under gränsen för motståndarens gällande normer och lagar för fullskalig konflikt (Chamber, 

2016). Att sätta fasta gränser baserat på internationell eller nationell lag blir därför svårt, för 

att inte säga omöjligt. Chambers indelning där hybrida hot och hybridkrigföring är konstant 

pågående och flytande mellan fred, gråzon och öppet krig är förvisso bred, men denna bredd 

krävs då en klar definition av begreppet saknas. Risken med en för snäv definition är att 

påverkande faktorer riskerar att förbises i diskussioner kring ämnet (Jonsson, 2018, p. 30). 
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Denna breda definition av gråzonen har noterats av Hoffman som dock argumenterar för att 

definitionen då riskerar att sakna värde. Hoffman resonerar å sin sida enligt följande avseende 

begreppet ”Gray zone conflicts” i den amerikanska delen av debatten: 

”Thus, the definition of Gray Zone conflict remains expansive and elusive. 

Instead, I think the better term is Measures Short of Armed Conflict. Short of 

“armed conflict” puts it in the right place on the continuum and also outside of 

what we know and teach as war” (Hoffman, 2017, p. 6). 

Kärnan i ”gråzonen” ur ett statligt säkerhetsperspektiv utgörs av agerandet och bemötandet av 

antagonistiska aktörer som närmar sig regelrätta krigshandlingar, men undviker att passera 

denna tröskel genom förnekbarhet och användandet av lagliga tomrum. Gråzonen i sig går 

alltså inte att definiera avseende metoder eller medel, utan endast som det område där 

antagonistiska aktiviteter förekommer mellan krig och fred.  

3.4 Hybrida hot 

På samma sätt som ”hybridkrigföring” och ”gråzon”, varierar även definitionen av de 

”hybrida hoten”. Även denna term har definierats på många olika sätt över tiden, endast 

samtidigheten i användandet och den mångfacetterade hotbilden är det som de flesta är ense 

om. En tidig tolkning från Hoffmans ”hybrid-grundande” dokument lyder: 

”Instead of separate challengers with fundamentally different approaches 

(conventional, irregular, or terrorist); we can expect to face competitors who will 

employ all forms of war and tactics, perhaps simultaneously” (Hoffman, 2007, p. 

35). 

Här avses snarast en fiende beredd att nyttja alla till buds stående medel för att vinna ett krig. 

Chivvis däremot, en senior politisk forskare på RAND Institute, argumenterar följande 

avseende Rysslands användande av hybrida hot: 

”..using multiple instruments of power and influence, with an emphasis on 

nonmilitary tools, to pursue its national interests outside its borders” (Chivvis, 

2017, p. 1). 

Här poängteras snarare de icke-militära medlen som huvudmetod och objektet är att projicera 
sin vilja utanför landgränserna. Det finns dock en skillnad mellan gråzon, hybridkrigföring 

och hybrida hot. Oavsett vald tolkning medger hybrida hot en möjlighet att fokusera på den 

faktiska problematiken i gråzonen genom att den representeras av reella medel och metoder. 

Valet att passera gränsen för krig faller också på aktörerna, vilket tydligare passar gråzonen. 

”Hybrid war strategies are always underway, although at certain moments they 

may become more acute and intense or cross over into conventional combat 

operations” (Chivvis, 2017, p. 4). 
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Hybrida hot motsäger därmed inte förhållandet mellan hybridkrigföring och gråzonen, utan 

snarare stärker det, om det finns en acceptans att en eskalation av hybridhot i 

gråzonskonflikter slutligen kan övergå till fullt krig. Chivvis reflektion anser vi beskriver den 

upplevda situationen i myndighetssverige mycket bra avseende pågående 

påverkansoperationer och en ständigt närvarande hotbild. 

3.5  Teoretisk utgångspunkt 

Begreppen ”hybridkrigföring” och ”Gråzon” har många gemensamma 

beröringspunkter, men är inte med varandra helt överensstämmande. Oenighet råder 

avseende betydelsen av orden såväl inom myndighetssverige samt inom forskarvärlden, 

vilket innebär att användandet av dem blir problematiskt. Otydligheten av vad som 

innefattas i begreppen konstateras även av FOI: 

”Det finns ingen allmänt vedertagen definition av ”gråzon”. Ibland används 
begreppet synonymt med så kallade hybridhot och hybridkrigföring, eller icke-

linjär krigföring, i synnerhet när en eskalerande gråzonsproblematik avses” (FOI, 

2018, pp. 2-3). 

3.5.1 Hybridkrigföring 

Användandet av begreppet hybridkrigföring för att beskriva aktiviteter som företas innan, 

under och efter krig förklarats, blir på många sätt ohållbart. Hybridkrigföring skall ses som 

just detta: krigföring. Detta grundar sig i den av Hoffman tidiga definitionen och på just 
ordvalet ”krigföring”. Att tala om denna strikt militärstrategiska definition avseende en 

blandning av irreguljära och reguljära metoder som allomfattande påverkansoperationer i hela 

spektrumet mellan krig och fred, gör att begreppet riskerar att inteckna alltför många faktorer 

och tolkningar. I och med detta förloras även den grundläggande meningen om att detta 

handlar om militära problem. Inom en nationell säkerhetsstrategi tappar ordet relevans, då det 

avser en form av krigföring och säkerhetsstrategin är på intet sätt beroende av vilken form av 

krigföring som utövas, utan snarare endast intresserad av hur kriget skall vinnas. Gray 

uttrycker det med följande citat: 

”War is War – And Strategy is Strategy” (Gray, 2012, p. 9). 

Å andra sidan fyller begreppet sin funktion, så till vida att den diskussion som uppstått i 

ämnet belyst de metoder som numer frekvent används i konfliktzoner världen över. Inom den 

rent militära delen av diskursen, återfinner därför begreppet sitt värde, men bidrar snarare till 

förvirring på det strategiska planet.  

3.5.2 Gråzon 

Ur den tidigare forskningen inom området noteras en stark diskrepans mellan definitionerna 

av gråzon. Därför blir den säkerhetspolitiska gråzonen svår att definiera, då detta förutsätter 

att absolut fred och totalt krig existerar med tydligt definierade gränser. Snarare är det så att 

varje nations lagar, regler och normer utgör grunden för var dessa gränser går, för just den 
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egna nationen. För att komplicera ytterligare föreligger internationella lagar och föreskrifter 

för nationerna att förhålla sig till, vilka i sin tur lämnar ytterligare utrymme för tolkning. 

Gråzonen är därför att betrakta som ett subjektivt område där antagonistiska fenomen tillåts 

existera i brist på klar ledning, lagar och vilja att fatta beslut hos ledare. 

Definitionen av gråzonen blir också avhängig vilken kontext som avses: militärt, juridiskt, 

etiskt, internationellt eller nationellt. Den upplevda militära gråzonen avseende 

krigshandlingar, är knappast samma gråzon som kommuner upplever vid tolkande av 

byggnadsregler etc. Att nyttja detta uttryck utan en kontext, exempelvis ”den militära 

gråzonen”, innebär att tolkningen av ordet blir helt subjektivt. Förvisso kan man tala om ”den 

säkerhetspolitiska gråzonen”, men med stor risk för missförstånd då denna inbegriper ett antal 

myndigheter och aktörer med egen tolkning av begreppet. I denna aspekt är det därför bättre 

att förhålla sig till just vad som är oklart och förhållandet mellan krig och fred. 

Vår tolkning av ordet sammanfaller även här till stor del med användandet av begreppet 

hybridkrigföring: satt i sin rätta kontext, inom ett begränsat och definierat område, fyller ordet 

sin funktion. När flertalet myndigheter skall styras i en säkerhetsstrategi, bör inte ordet 

användas separat. Istället bör fenomen kopplade till respektive innebörd snarare beskrivas i 

texten för att minska risken för missförstånd. 

3.5.3 Hybrida hot 

Även hybrida hot visar sig vara problematiska att förhålla sig till. Den noterade skillnaden i 

litteraturen är dock framförallt att dessa är mer vedertaget definierade. En större konsensus 

över förekomsten och innehållet i hybrida hot står att finna, varför en utgångspunkt för att 

identifiera fenomenet framstår som lättare. De hybrida hoten inom litteraturen innehåller 

återkommande de för undersökningen valda indikatorerna: 

✓ Desinformation 

✓ Cyberattacker 

✓ Ekonomiska påtryckningar 

✓ Irreguljära beväpnade grupper 

✓ Reguljära beväpnade styrkor 

Återigen kan här kritik riktas mot att definitionerna är alltför övergripande, men vi menar att 

det krävs ett holistiskt perspektiv på just dessa. Anledningen till detta är att en viktig 

komponent är att kunna identifiera förhållandet mellan förekommande hot, för att dessa skall 

kunna klassificeras som del i de hybrida hoten. Att då fastställa att t.ex. endast cyber utgör 

området för intresse, gör att forskningen riskerar att missa just de vitala samband som är 

avgörande inom de hybrida hoten. För att ge ett exempel: Ett dataintrång av en okänd aktör 

mot en myndighet är ett polisiärt ärende, men om detta kan knytas till synkrona sabotage, 

kränkningar av luftrum osv. blir innebörden av dataintrånget kanske ett annat.  
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Vidare är förnekbarheten en återkommande del i de hybrida hoten, vilket innebär att endast 

studera dessa ur ett militärt eller polisiärt perspektiv blir intetsägande ur ett 

säkerhetsstrategiskt perspektiv. Även här blir det holistiska perspektivet centralt, då förövaren 

ur ett polisiärt perspektiv kan framstå som en brottsling, emedan ur ett militärt perspektiv är 

en person av intresse för underrättelseverksamhet. Om dessa två perspektiv inte möts, 

kommer kanske inte korrelationen att det kan röra sig om ett statligt genomförande av direkt 

sabotage upptäckas. En säkerhetsstrategi syftar till att samordna och leda resurser, varför 

denna inte har råd att välja perspektiv. 

3.5.4 Hybrida hot i gråzonen 

Användandet av begreppen gråzon och hybridkrigföring kan således utgöra ett problem, 

särskilt mellanstatligt och mellan myndigheter inom staten. Detta innebär att synen på 

problemet måste vara bred och inkluderande i en säkerhetsstrategi. I syfte att undvika 

begreppsförvirring väljer vi fortsättningsvis att förhålla oss till hybridkrigföringens 

inverkan på den s.k. gråzonen som ”Hybrida hot i gråzonen”, då detta inkluderar 

förekommande fenomen utan direkta militära och statliga kopplingar (Chamber, 2016, 

pp. 5-6). Detta medger att de faktiska medel och metoder som utövar påverkan får en 

mer utkristalliserad roll i analysen. Härmed anser vi att vi inkorporerar synen på att 

aktiviteterna företas i gränslandet mellan krig och fred samt det koordinerade 
användandet av antagonistiska förmågor och metoder, vilket tillsammans utgör de 

”hybrida hoten i gråzonen.” 

3.6 Analysmodell 

Vår utgångspunkt för analysen baserar sig på den av NATO:s övergripande definitionen 

av hybrida hot, då denna baseras på de kontinuerliga studier som bedrivs vid European 

Hybrid CoE och det nära samarbetet med EU i ämnet (NATO, 2019). och 

överensstämmer väl med vår tolkning av ”hybrida hot i gråzonen”:  

“Hybrid threats combine military and non-military as well as covert and overt 

means, including disinformation, cyber-attacks, economic pressure, deployment of 

irregular armed groups and use of regular forces. Hybrid methods are used to 

blur the lines between war and peace, and attempt to sow doubt in the minds of 

targets” (NATO, 2018). 

Definitionen innefattar b.la. Chambers och Trevertons återkommande huvudfaktorer 

(desinformation, cyberattacker, ekonomiska påtryckningar, irreguljära grupper och reguljära 

styrkor) i hoten och gör inte åtskillnad mellan statliga eller icke-statliga aktörer. Dessa 

huvudfaktorer kommer att utgöra grunden i vår analysmodell i form av ”indikatorer”, d.v.s. 

förekomsten av relaterade nyckelord indikerar medvetenhet avseende hybrida hot. Just 

ordvalet ”including” blir också av intresse i denna definition, då detta pekar på att andra hot 
kan förekomma vilka återstår att identifiera. Definitionen tillåter alltså en utveckling av 

begreppet, vilket möjliggör att undersökningen även kan inriktas mot att identifiera och 

klassificera eventuella ytterligare hot. 
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Figur 5: Grafisk illustration av analysmodell 
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Kritik har riktats mot alltför vida definitioner avseende hybrida hot, framförallt av Hoffman, 

då dessa kan passa in för att beskriva i princip vilken konflikt som helst (Hoffman, 2017). 

Denna kritik är till viss del befogad, men då myndighetsöverskridande och statsöverskridande 

dokument skall författas duger inte en alltför åtstramad definition. Risken för 

missuppfattningar samt diskrepans mellan tolkning av begreppen är alltför uppenbar. 

Dessutom poängterar Gray att strategi inte bryr sig om vilken typ av krigföring som utgör 

hotet, utan bara hotet i sig självt (Gray, 2012, p. 4). 

Förekomsten av indikatorer enkom visar dock inte på mer än att hoten identifierats. För att 

hoten även skall anses vara omhändertagna krävs att säkerhetsstrategin visar på att innebörden 

och konsekvensen av hoten analyserats. Syftandes till att påvisa medvetenhet och faktiska 

motåtgärder används därför även NATO:s tre huvudpelare för motverkan av hybrida hot: 

”Prepare – Deter – Defend” (NATO, 2018). Tillsammans med tidigare identifierade 

indikatorer, utgör detta grunden för vår analysmodell. 

Dessa begrepp utgör grunden för att identifiera huruvida ett omhändertagande kan identifieras 

i texten. Även här finns en bred samsyn inom forskningen avseende behovet av att 

förberedande, avskräckande och försvarande åtgärder krävs (Treverton, 2018). Kopplat till 

dessa åtgärder nämns ofta behovet av samordning mellan myndigheter och robust ledning 

som grunden för att motverka påverkan av operationer. Inom NATO:s sfär utgör dessa kärnan 

och benämns: ”Resilience” (motståndskraft) och ”Comprehensive approach” (allomfattande 

ansats).  Dessa utgör en sista ”kontrollfaktor” i vår analys, vilken kan påvisa en bredare 

förståelse av problematiken. 
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3.6.1 Indikatorer 

Boken ”Adressing Hybrid Threats”, vilket som tidigare redovisats är resultatet av en 

kollaboration mellan Försvarshögskolan, Center for Assymetric Threat Studies (CATS) och 

Hybrid CoE, nyttjas som bas vid identifierandet av aktuella nyckelord kopplat till de ur 

NATO:s hämtade indikatorer. Boken är skriven 2018 och avhandlar det ryska användandet av 

hybrida metoder i Ukraina samt ryska påverkansoperationer under presidentvalet 2016. 

Kombinationen av relevans i tid, samarbete mellan två inom området ledande institut (CATS 

och Hybrid CoE) och fokus på händelser i närtid anser vi skapar den behövliga relevansen för 

identifierande av indikatorer. Gruppering av indikatorer sker inom de hot som identifierats 

inom NATO:s tidigare presenterade huvudfaktorer enligt följande: 

Indikatorer Nyckelord 

Desinformation 

Avsiktlig spridning av felaktig (falsk) information i syfte att 

påverka eller destabilisera staten. Desinformation är inte 

beroende av en enskild teknik, utan kan spridas via media, 

sociala media eller vara personbaserat (RAND Corporation, 

2017). 

Desinformation, (falsk) 

information, media, sociala 

media, ”Fake News”, 

(strategiska) läckor, 

propaganda, Politisk/social 

påverkan samt information. 

Cyberattacker 

Dessa strävar efter att påverka ett enskilt system eller enskild 

individ, alternativt samhället eller myndighet som helhet. 

Begreppet innefattas av direkta attacker, nätverksspionage 

eller datamanipulation (Treverton, 2018, pp. 53-55). 

Cyber/Elektronisk/Nätverks 

(-attack, -spionage, -

manipulation), nätverk, 

infrastruktur. 

Ekonomisk påtryckning 

I detta hot ingår sanktioner, ekonomiskt stöd (assistans) och 

nyttjande av beroendeställning (beroende) avseende resurser 

(Treverton, 2018, p. 56). 

Ekonomisk (-påverkan, -

påtryckning, assistans), 

finansiering (av grupper, 

partier), beroende och stöd. 
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Irreguljära beväpnade grupper 

Statliga, statligt obundna eller interna grupper som verkar för 

att störa ordning, destabilisera sittande regeringar eller skapa 
en känsla av otrygghet. Dessa kan bestå av terrorgrupper, 

hackergrupper, etniska, eller politiska motståndsgrupper. 

Påverkan kan ske genom sabotage, kriminalitet, propaganda 

eller anordnande av manifestationer av olika slag (Jordan, 

2016, p. 309). 

Irreguljära (-grupper, -

enheter), terror/extremism (-

ism, -grupper), sabotage, 
proxy (-grupper, -krig), 

paramilitär, specialförband, 

(organiserad) kriminalitet, 

kriminella/religiösa/radikala 

(-grupper, organisationer), 

subversion, manifestationer 

och demonstrationer  

Reguljära beväpnade styrkor 

Genom ett ökat aggressivt agerande i närheten av ett lands 
territorium, genomförande av operationer på en annan stats 

område eller som maktdemonstration genom större övningar, 

skapa osäkerhet och rädsla hos motståndare (Jordan, 2016, 

pp. 62-65). 

Kränkning, makt/styrke-

demonstration, aggression, 
militärt hot, (militär) 

uppbyggnad. 

Samtliga dessa medel och metoder användes effektivt under genomförandet av annekteringen 

av Krim 2014 (Treverton, 2018). Denna hotbeskrivning stämmer dessutom väl överens med 

den i säkerhetsstrategin identifierade övergripande hotbilden: 

”I Sveriges nationella säkerhetsstrategi från 2017 redogör regeringen för de åtta 
högst prioriterade hoten mot rikets säkerhet just nu: militära hot, informations- 

och cybersäkerhet, terrorism och våldsbejakande, extremism, organiserad 

brottslighet, hot mot energiförsörjningen, hot mot transporter och infrastruktur, 

hälsohot samt klimatförändringar” (Försvarshögskolan, 2018, p. 1). 

3.6.2 Motåtgärder 

Tidigare presenterade indikatorer utgör grunden vid sökande i textanalysen; kodningen. För 

att påvisa ett omhändertagande söks ett sammanhang mellan identifierade indikatorer och 
identifierade motåtgärder. Dessa motåtgärder utgörs även dessa av åtgärder ur NATO:s tre 

huvudpelare avseende motverkande av hybrida hot; nyckelord för att indikera förekomsten av 

dessa motåtgärder tas till övervägande del ur CATS ”Adressing Hybrid Threats” enligt 

följande indelning. 
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Motåtgärder Nyckelord 

Förbered 

Inkluderar de åtgärder som kan tas i ett tidigt 

stadium för att motverka uppkomsten av hybrida 

hot genom delning av underrättelser och utökad 

underrättelseverksamhet. I denna kategori ingår 

även civilförsvar och uppbyggnad av samhällets 

allmänna motståndskraft (NATO, 2018). 

 

Motverka, underrättelse- (tjänst, 

utbyte, utveckling), (cyber-, energi-, 

infrastruktur-) säkerhet, risk- (analys, 

inventering), uthållighet, (civil-, total-) 

försvar, medvetenhet, sårbarhet, 

källkritik, utbildning (ekonomiskt-, 

energi) oberoende, skydd och 

(internationellt-, myndighets-, civilt- ) 

samarbete. 

Avskräck 

Viljan att agera på överträdelser och en 

trovärdighet i responsen. Detta kan endast 

uppnås genom att uppvisa en politisk och militär 

vilja att agera på eventuella hot. Detta är 

beroende på hastighet i beslut (NATO, 2018). 

(Juridiska/politiska/militära) mandat, 

kapaciteter, trovärdighet, 

beslutsamhet, allianser, avtal, 

processer, vilja, lagar och inriktning. 

Försvara 

Agera och stödja länder som blivit utsatta för 

hybrida attacker (NATO, 2018). 

Försvarsförmåga, interoperabilitet, 

samverkan, gemensamt, gemenskap 

och solidaritet. 

 

3.6.3 Kontrollfaktorer 

Inom NATO har begreppet Resilience (Motståndskraft) fått en framstående roll inom 

bemötandet av hybrida hot. Genom robusta lednings- och informationssystem som klarar en 

initial påverkan kan effekt av antagonistiska aktioner minimeras (NATO, 2016). Vidare 
konstateras att förmågan att motstå påverkan är beroende på den underliggande viljan och 

förtroendet hos den egna befolkningen (Treverton, 2018). 

Förmågan att motstå angrepp är också beroende på samarbetet och nyttjandet av hela 

samhällets resurser och statens möjlighet till självförsörjning. Övergripande inom litteraturen 

konstateras att effektiv motverkan av hybrida hot endast kan ske genom ”all of 
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governement”, ”comprehensive approach” (Treverton, 2018). Något förenklat på svenska: 

allomfattande ansats. Allomfattande ansats beskrivs följande i Militärstrategisk doktrin -

MSD16:  

”Svensk krishantering utgår från allomfattande ansats (eng. Comprehensive 

Approach), som innebär att våra stridskrafter ska underbygga, integreras med 

och skydda civila ansträngningar. Men även omvänt där civila funktioner stödjer 

militära. Allomfattande ansats bygger vidare på totalförsvarstanken genom civil-

militär samverkan omsatt i ett krisområde” (Försvarsmakten, 2016, p. 63). 

Då bägge dessa grundläggande faktorer återkommer i litteraturen och statliga dokument väljer 

vi att nyttja dessa som kontrollfaktorer i vår analys. Förekomsten av dessa kontrollfaktorer 

kan peka på ytterligare medvetenhet om problematikens omfattning och komplexitet.  

3.6.4 Sammanfattning 

Vår tolkning är på inget sätt definitiv, men vi menar att modellen medger en möjlighet att 

studera de egentliga problemen i gråzonen ur ett undersökande perspektiv. Vår åsikt 

understryks även av Hoffman avseende likheten mellan NATO:s definition av hybrida hot och 

pågående amerikansk forskning inom ”Gray Zone Conflicts” (Hoffman, 2017, p. 3). 

Teoretisk förankring återfinns förutom i det interna NATO-arbetet (Hybrid CoE) framförallt i 

Trevertons och Chambers resonemang avseende den hybrida hotbilden. Utöver detta 
inkorporerar modellen synen på att aktiviteterna företas i gränslandet mellan krig och fred 

(gråzonen) samt det koordinerade användandet av förmågor och metoder (hybrida hot), vilket 

tillsammans utgör de hybrida hoten i gråzonen. 
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4 Analys och diskussion 

Dokumentet som analyseras mot vår framtagna modell är Sveriges nationella säkerhetsstrategi 

från 2017. Den nationella säkerhetsstrategin består av totalt 28 sidor och syftar till att 

samordna, inrikta och skapa en gemensam målbild för styrning av Sveriges myndigheter och 
departement. Det är således viktigt att ha i åtanke när den nationella säkerhetsstrategin läses 

att den är skriven för strategisk nivå, vilket innebär att den inte går långt ner i detaljer och 

lämnar därmed utrymme för tolkningar. Nedan presenteras den genomförda analysen under 

respektive identifierat hot mot eftersökta motåtgärder och kontrollfaktorer. Underlag för 

analysen i sin helhet står att återfinna i Appendix 1. 

4.1 Desinformation 

Den initiala analysen renderade i inte mindre än 43 träffar avseende indikatorerna. Inte helt 

oväntat visade sig ”information” vara dominerande med hela 28 träffar, då denna indikator får 

anses vara relativt bred. Att ordet ”desinformation” förekommer i texten redan på sidan 8 i 

säkerhetsstrategin men också endast där, är mer intressant. Vidare kan nämnas 8 träffar i 

samband med motåtgärder noterades. Nedan presenteras ett urval av meningar som beskriver 

inriktningen i dokumentet. Vid de tillfällen som samband mellan identifierat resultat av 

analysen och tidigare litteratur kunnat konstateras, kommenteras detta kort. 

4.1.1 Förebyggande åtgärder  

”Ett högteknologiskt samhälle medför en större utsatthet för cyberhot och ökade 

möjligheter att sprida desinformation.” (Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 

2017, p. 8). 

Denna mening är avstampet i en rad kommande diskussioner avseende sårbarheten i samhället 

som digitaliseringen innebär. I sig indikerar meningen en medvetenhet om hotbilden och att 

just desinformation utgör en av svårigheterna att bemöta. I detta inledande kapitel framgår 

också att ett gemensamt ansvar föreligger såväl medborgare som myndigheter. Det som inte 

uttalas är vad detta ansvar renderar i för specifika åtgärder. Stycket kan anses vara generellt 

avseende den rådande säkerhetssituationen för Sverige. Vikten av utbildning noteras också för 

att detta gemensamma ansvar skall kunna avkrävas. 

”Invånarnas förmåga att inhämta kunskap och bedöma information är 

betydelsefullt för Sveriges möjlighet att klara större och mindre påfrestningar. 

Dessa förmågor kan byggas upp genom utbildning och folkbildning som därför 

också har en viktig roll för vår säkerhet.” (Regeringskansliet, 

statsrådsberedningen, 2017, p. 14). 

Identifieringen av vikten av att invånare själva måste kunna motstå desinformation, stämmer 

väl överens med hur desinformation i första hand riktas mot de redan övertygade (Treverton, 

2018). Genom att på bred front utbilda i ett källkritiskt förhållningssätt, kan effekten av de 

falska narrativ som sänds minimeras. Underförstått förstås här också att detta är en gemensam 

insats som främst, men inte enbart skall genomföras av utbildningsväsendet. I avsnittet 
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påpekas också att det åligger media och myndigheter ett ansvar i hur kommunikation och 

dialog med allmänheten sker. Robusta samhällskommunikationer nämns i avsnittet som en 

framgångsfaktor för att kunna nå ut och i slutändan påverka hur en kris eller situation 

utvecklar sig. Tolkningen att förutsättningar skall skapas för staten att ”äga narrativet” i 

händelse av kris kan här göras.  

Även den övergripande faktorn ”Resilience” gör sig gällande i detta resonemang i form av de 

”robusta” kommunikationer som eftersträvas. Att medvetenheten återigen återspeglas i texten, 

råder inget tvivel om. Det som saknas även i detta stycke är hur detta åstadkoms eller vilken 

myndighet som har ansvaret. Detta tema återkommer även under rubriken ”Hot mot vår 

säkerhet och åtgärder för att möta dem” 

”Svenska myndigheter ska kunna identifiera och möta påverkanskampanjer och 

neutralisera propagandakampanjer.” (Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 

2017, p. 18). 

Behovet av att tidigt identifiera dessa påverkanskampanjer skall ske med en ”god 

försvarsunderrättelseförmåga” samt uppbyggnaden av ett ”psykologiskt försvar”. Termerna 

som beskriver nivån på dessa är minst sagt oklara. Upptäckt skall möjliggöras av en tillräcklig 

beredskap och det psykologiska försvaret skall vara anpassat till dagen krav. Oavsett vilken 

nivå som eftersträvas, har behovet av en stark underrättelseförmåga identifierats, vilket 

stämmer överens med de föreslagna motåtgärderna (Treverton, 2018). Hur 

propagandakampanjerna skall neutraliseras, framgår dock inte helt tydligt. Samtidigt visar 

uttrycket ”ska kunna” på att detta är något som måste uppnås, d.v.s. ett krav. 

Värt att notera avseende den medvetenhet om förberedelser som krävs för att förhindra eller 

mildra effekten av desinformation, är att det på ett antal platser i texten beskrivs att en av 

förutsättningarna för ett lyckat arbete, är ett samarbete mellan såväl myndigheter som civila 

aktörer. Detta liknar det som får anses vara den ”allomfattande ansatsen” som eftersträvas. 

Denna bild förstärks även av följande resonemang i texten: 

”Internationellt samarbete på cyberområdet, inte minst inom EU-kretsen, är en 

viktig del av den svenska förmågan att främja säkerheten. Därtill bör arbetet med 
de globala dimensionerna av informations- och cybersäkerhetsfrågorna 

intensifieras.” (Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 2017, p. 20) 

Här hänvisas till behovet av att tillsammans med andra länder överse hur information hanteras 

och hur tilliten för information inom samhället skall försvaras. Man identifierar att detta är ett 

globalt problem och inte avhängigt på specifika aktörer. Snarare eftersöks gemensamma lagar 

eller normer för att hantera detta problem i framtiden. 
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4.1.2 Avskräckande åtgärder  

”Väl koordinerade ledningsprocesser och en utvecklad samhällskommunikation 

är en grundläggande förutsättning för att snabbt kunna ge samhällets bild av ett 

händelseförlopp och stödja nationella beslutsprocesser.” (Regeringskansliet, 

statsrådsberedningen, 2017, p. 9). 

Här ansätts tonen på hur uppkommande kriser och handlingar i ”gråzonen” skall hanteras. 

Bristande underlag och oklara juridiska regler, hanteras genom en god kommunikation och 

snabba, väl underbyggda beslut. Desinformation skall snabbt kunna dementeras och 

tidskritiska beslut skall inte hindras av onödiga processer eller bristande kommunikation. Med 

detta uttalande befästs att ingen utmaning är för stor och vi kommer att möta hot resolut. 

Detta stämmer väl i med rekommendationer i litteraturen. Snabba ledningsprocesser och 

beslut är ett måste för att möta dessa hot (Treverton, 2018). 

Här tystnar dock de avskräckande metoderna. Detta kan ha sin grund i att stora delar av 

dokumentet handlar om den mänskliga friheten och fördelarna med globalisering. Att då 

föreslå lagliga åtgärder mot yttrandefrihet, kan vara kontraproduktivt. Ingenstans står att läsa 

om kommande lagstiftning eller ett beslutsamt agerande mot desinformation. Det som 

kommer närmast är ingåendet i NIS-direktivet (Network and Information Security Directive), 

vilket snarare är att anse som försvarande åtgärder inom cyberrelaterade hot. 

4.1.3 Försvararande åtgärder  

De försvarande åtgärder som kan identifieras är i hög utsträckning generella riktlinjer. Inga 

direkta tecken på proaktiva motåtgärder, eller utstakade vägar för att agera mot en antagonist 

går att utläsa. Fokus ligger istället här på att skydda de egna informationssystemen från 

påverkan. Här klustras informationssäkerhet samman med cyberhot i allmänhet och istället 

pratas om skyddsvärden. Underförstått handlar skyddet även om att motarbeta 

desinformation, då ”påverkanskampanjer” anges som en faktor som skall försvaras emot. Det 
blir därför svårt att identifiera direkta försvarsåtgärder mot just desinformation och 

påverkanskampanjer som företeelse. 

”För att bemästra utmaningarna inom informations- och cybersäkerhets området 

är det viktigt att fortlöpande arbeta för att minska sårbarheter. Detta är en 

uppgift för alla aktörer i samhället” (Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 

2017, p. 18). 

Värt att notera är dock att detta gäller för ”alla aktörer”. Även detta är en bred formulering, 

vilken inte preciseras närmare, men indikerar att samverka mellan civila aktörer och 

myndigheter är en bottenplatta som inte kan bortses ifrån. Det tidigare nämnda NIS- direktivet 

återkommer här som kanske den viktigaste plattformen för ett gemensamt skydd inom EU: 
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”Här kommer genomförandet av EU-direktivet om åtgärder för en hög gemensam 

nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (NIS-

direktivet) att spela stor roll”(Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 2017, p. 

20). 

Med utgångspunkten ur detta, framgår att problemet lyfts till en internationell nivå och 

behovet av en gemensam ståndpunkt krävs i syfte att kunna agera på bred front. Genom att 

formulera krav och gemensamma lagar och regler, ges möjligheten att formulera riktlinjer för 

var gränsen för regelrätta krigshandlingar går. Detta indikerar att bristen på regleringar 

identifierats, men uttrycks istället i termer som att den fria tanken skall försvaras genom detta. 

I samband med detta stycke omnämns också behovet av ett ”robust” cyberförsvar. Vad detta 

innefattar och hur det är tänkt att agera, framgår inte, men syftet är att skydda mot bl.a. 

påverkansoperationer. Även här sker klustring av påverkansoperationer och desinformation 

med cyberhotet. 

4.1.4 Sammanfattning desinformation  

Stora delar av dokumentet avhandlar information och informationssäkerhet. Globaliseringens 

för och nackdelar diskuteras och belyses under åtskilliga punkter, samtidigt som vikten av att 

det öppna samhället och yttrandefriheten skall försvaras. Detta tyder på en stor medvetenhet 

och intention att förebygga, agera på och försvara samhället mot just detta hot. Det 
konstateras även att informationsoperationer ingår i den militära hotbilden och det konstateras 

att detta ingår i den s.k. hybridkrigföringen. Gråzonen i sig uttrycks inte specifikt, däremot 

konstateras att hybridkrigföringens metoder och medel nyttjas för att påverka även i fredstid 

och kris. Detta tyder på medvetenhet och intention att agera mot dessa hot i gränslandet 

mellan krig och fred, vilket korrelerar med den bild som Chambers (Chamber, 2016) 

beskriver. 

Avseende motåtgärder, konstateras återkommande att myndighets- och civila aktörer måste 

samverka för att bemöta hotbilden. Ingen enskild aktör kan vara ensamt ansvarig. Utöver detta 

påvisas att möjligheten att agera är beroende av internationella regler och lagar, vilket kräver 

mellanstatligt samarbete. Dessa motåtgärder stämmer väl överens med de övergripande 

kontrollfaktorerna om den allomfattande ansatsen. Anmärkningsvärt kan dock anses vara att 

inga repressiva eller konkreta åtgärder nämns för att motverka det uppmärksammade hotet. 

4.2 Cyberattacker 

”Cyber” är ett återkommande tema i säkerhetsstrategin och delar en huvudrubrik med 

informationshot, en klustring som konstaterats i ovanstående rubrik. I inte mindre än 9 

meningar förekommer direkta kopplingar mellan kategorierna ”Desinformation” och 

”Cyberhot”. Sökorden renderade i totalt 33 träffar, varav 11 kopplingar mot motåtgärder. 

”Cyber” och ”Infrastruktur” stod ut med 13 respektive 12 träffar vardera, varav infrastruktur 
snarare generade träffar mot området ”Ekonomiska påtryckningar”. Nämnvärt är också att ”It-

attacker” nyttjas i dokumentet, detta har dock noterats separat. 
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4.2.1 Förebyggande åtgärder 

”Detsamma gäller för kartläggning av yttre hot mot landet, exempelvis terrorism 

och cyberrelaterade hot. Försvarsunderrättelseförmågan ska möjliggöra tillräck-

ligt hög beredskap för att kunna ge nödvändig förvarning” (Regeringskansliet, 

statsrådsberedningen, 2017, p. 17). 

Försvarsunderrättelseförmågan skall även här, liksom avseende informationshoten, utgöra 

grunden för de förebyggande åtgärderna i samhället. Förvarningen skall syfta till att medge 

möjligheten att identifiera hotet innan det kan nå verkan i samhället. En stark och proaktiv 

underrättelseförmåga utgör en stor del av de förebyggande åtgärderna. Endast genom att 

proaktivt utforska och identifiera de antagonistiska krafterna, kan ansvar utkrävas (Treverton, 

2018). Genom att identifiera tidigare metoder och nätverk kan kopplingar till specifika aktörer 

utgöra grunden för att förutse och snabbt agera vid ett angrepp. Något som nyttjades vid det 

franska presidentvalet 2017, där ett proaktivt agerande minskade möjligheterna till 

valpåverkan (Treverton, 2018). 

Den fråga som denna mening lyfter är dock intressant, vad innebär ”tillräckligt” och 

”nödvändig” i detta sammanhang? Inget förtydligande står att finna i texten avseende nivå 

eller tidsförhållanden, vilket medför att meningen som helhet får betraktas som generell. 

Meningen inriktar sig dessutom till ”försvarsunderrättelseförmågan” vilket kan påverka 
och/eller begränsa möjligheterna att identifiera inhemska aktörer inom detta område. 

Underrättelseförmåga omnämns förvisso generellt, inkluderande även polisiär sådan, men då i 

förhållande till totalförsvaret och inte specifikt mot cyberrelaterade hot. 

En bredare uppslutning avseende förebyggande åtgärder står att finna i följande mening: 

”Förmågan att förebygga, identifiera och hantera it-incidenter och 

antagonistiska attacker behöver därtill förbättras inom alla samhällsviktiga 

funktioner” (Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 2017, p. 18).  

Här identifieras att det finns ett behov av satsningar inom just denna sektor, samt att 

myndigheter generellt måste ta sitt ansvar i frågan. Här påminner formuleringen om en 

”allomfattande” ansats. Det något abstrakta uttrycket ”alla samhällsviktiga funktioner”, 

medför dock att inriktningen riskerar att bli alltför generell. Förvisso förklaras att samarbete 

mellan myndigheter och civila aktörer måste ligga till grunden, samt att sårbarhets- och 

säkerhetsanalyser kontinuerligt skall genomföras. Detta är fortsatt helt i linje med en 

allomfattande ansats, men inget huvudansvar, metod för genomförandet eller medel allokeras 

specifikt. Detta innebär att endast medvetenhet om hoten och behovet av förebyggande 

åtgärder kan utläsas. I ett försök att konkretisera de påtalade behoven hänvisas till den 

kommande nationella ”cybersäkerhetsstrategin” 1: 

                                                 

1 Utgiven den 22 juni 2017 
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”En nationell strategi för informations- och cybersäkerhet som bl. a. bygger på 

NIS-direktivet håller på att tas fram. Syftet är att skapa nödvändiga för-

utsättningar för kapacitetsutveckling, effektiv samverkan och arbete mot en 

gemensam målbild för att skydda det öppna samhället mot de sårbarheter som 

följer i digitaliseringens spår” (Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 2017, p. 

20). 

Här anger den nationella säkerhetsstrategin målbilden för den kommande informations- och 

cybersäkerhetsstrategin, i vilken ansvar och styrningar avseende metod och resursfördelning 

bör framgå till de berörda myndigheterna.  

4.2.2 Avskräckande åtgärder 

Vad beträffar de avskräckande åtgärder som kan identifieras utgörs dessa av två kategorier; en 

militär inriktning med resurser för motverkan av cyberattacker: 

”Därtill är en robust cyberförsvarsförmåga en viktig del av vår samlade ansats 

att stå emot riktade angrepp och försök till påverkan” (Regeringskansliet, 

statsrådsberedningen, 2017, p. 20). 

Vad som avses med förmågan och vilka kapaciteter som förväntas av denna, framgår ej. 

Däremot visar intentionen på en vilja att kunna motverka aktörer som försöker agera inom 

området. Intressant nog används även ordet ”robust” här för att beskriva förmågan tätt 
kopplat till ”att stå emot”, vilket kopplar uttrycket mot huvudfaktorn motståndskraft. 

Förmågan anses också vara ”viktig”, vilket sammantaget kan tolkas som att förmågan 

kommer att prioriteras.  

Den andra kategorin är snarare att betrakta som ”skyddande” till sin karaktär, då 

skyddslagstiftningen utgör grunden för lagförande. Förslag avseende breddande av gällande 

lagstiftning, eller eftersökande av möjligheter att agera mot antagonistiska aktörer står inte att 

finna. Däremot föreligger ett fokus på att kontinuerligt utarbeta skyddande åtgärder för att 

minimera effekterna av en attack: 

”En förutsättning för arbetet är en utvecklad samordning och samverkan mellan 

myndigheter och andra aktörer, för att identifiera vad som ska skyddas och vilka 

ytterligare säkerhetsåtgärder som behöver sättas in.” (Regeringskansliet, 

statsrådsberedningen, 2017, p. 18). 

Här skönjs en vilja att samordna och ensa vilken nivå som gäller för skyddsvärd information 

överlag. Att detta arbete blir en grundpelare i det fortsatta uppbyggandet av totalförsvaret, 

innebär i sin tur också att ett stort antal aktörer måste se över och ensa sina rutiner. Detta 

arbete skall ske kontinuerligt med hjälp av risk- och sårbarhetsanalyser. Genom att försvåra 

för en motståndare att genomföra attacker, avskräcks denna från aktiviteter (Treverton, 2018). 
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4.2.3 Försvararande åtgärder 

Samarbete mellan Sverige och framför allt EU, är ett genomgående tema. NIS-direktivet 

återkommer vid ett flertal tillfällen i dokumentet. 

”Internationellt samarbete på cyberområdet, inte minst inom EU-kretsen, är en 

viktig del av den svenska förmågan att främja säkerheten” (Regeringskansliet, 

statsrådsberedningen, 2017, p. 20). 

Detta handlar dock om samarbete inom själva kärnfrågan och ingenting om stöd eller försvar 

av ett annat angripet EU-land. I och med att cyberhot nämns i samband med krigföring, kan 

dock ett antagande göras att Sverige anser att solidaritetsförklaringen skall gälla även i detta 

sammanhang. Detta stämmer väl överens med idén om stöd till andra nationer som NATO 

förordar i sina direktiv.  

”Den svenska unilaterala solidaritetsförklaringen omfattar EU-medlemmar 

liksom Norge och Island. Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en 

katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat EU-medlemsland eller nordiskt 

land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige 

drabbas” (Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 2017, p. 17). 

Problemet blir dock uppenbart redan då första raden studeras. Solidaritetsförklaringen är 

”unilateral”, d.v.s. det är endast Sverige som står bakom den avseende nationer utanför EU. 
Lissabonfördraget medger förvisso möjlighet inom EU till stöd mellan nationer, men 

garanterar inte militärintervention (Europeiska Unionens Råd, 2008, pp. 51-52). 

Problematiken i detta är att Sverige inte kan förvänta sig militärt stöd, vilket hade varit fallet 

om Sverige varit medlem i en försvarsallians. Detta dilemma till trots, visar Sverige på en 

ambition att handla i den försvarande anda som eftersträvas. 

4.2.4 Sammanfattning cyberattacker 

Kopplingarna mellan de cyberrelaterade hoten och hybridkrigföring visar på att ett samband 
identifierats och behovet av att omhändertaga dessa påpekas upprepade gånger. Användandet 

av uttryck som ”antagonistiska attacker” visar vidare att ingen åtskillnad görs inom detta 

område avseende statliga eller ickestatliga aktörer, vilket överensstämmer med NATO:s breda 

definition av de hybrida hoten. Inom området anges också klara åtgärder, i form av direktiv 

som är under arbete, eller redan avslutade. Detta tyder på att en vilja finns att allokera resurser 

för omhändertagande av problematiken. 

Gråzonen förekommer inte som ett direkt begrepp i detta tema, men det konstateras att lagar 

måste tillföras för att åtminstone skydda de egna värdena. Att en cyberförsvarsförmåga 

diskuteras, skärper tonen i diskussionen och antyder att detta kan inbegripa krigföring, vilket 

överensstämmer med Chambers bild av gråzon. Slutligen innefattar detta område även 

behovet av att stödja länder som utsätts för angrepp, kris eller krig, om än vagt. Avgörande 

här är den svenska viljan att agera unilateralt, oavsett stödet för detta. 
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4.3 Ekonomiska påtryckningar 

Trots att ekonomiska medel sammankopplas med militära maktmedel, såväl som hot som 

egen resurs, återspeglas detta väldig sällsynt i dokumentet. Kommentarer till detta fenomen 

uppträder inte mer än totalt 8 gånger och kopplat till motåtgärder inte mer än vid 2 tillfällen. 

Intressant är dock att ekonomiska medel faktiskt nämns som en egen tillgång för påverkan av 

omvärlden inom ramen för avskräckande åtgärder. 

4.3.1 Förebyggande åtgärder 

”Ett normbaserat samarbete och en fördjupad integration – politiskt, ekonomiskt, 

kulturellt och mellanmänskligt – stärker stabilitet och säkerhet i regionen” 

(Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 2017, p. 15). 

 "Ett ömsesidigt ekonomiskt beroende borgar också för långsiktig säkerhet" 

(Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 2017, p. 16). 

Den övergripande inriktningen i dokumentet visar på en vilja att nyttja den globaliserade 

marknaden för att skapa ömsesidiga beroenden och på så sätt minska risken för krig. Denna 

grundläggande tanke om gemenskap går väl i hand med övriga delar av dokumentet, men 

sträcker sig inte djupare än en tänkt väg att följa. Samtidigt som detta eftersträvas, konstateras 

samtidigt att den vikande ekonomin inom EU måste förstärkas i en omvärld där aktörer som 

framförallt Kina är på ekonomisk frammarsch. 

Även om gemenskap och solidaritet är de mest återkommande budskapen i dokumentet, 
framkommer att insikten om energiberoendet inom den Europeiska unionen från ”tredje part” 

är att betrakta som problematiskt: 

"Det är viktigt även för Sverige att medlemsstaterna liksom länderna i EU:s 

grannskap minskar ensidiga beroenden av tredje land, t.ex. genom 

energieffektivisering och övergång till förnybara energikällor" 

(Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 2017, p. 23). 

Vad som avses med tredje part kan vara underlag för spekulation, men här kan anas att EU:s 

beroende av gas och olja från Ryssland kan ligga bakom ovanstående uttalande. Därmed 

uppvisas en medvetenhet och en intention att vidta proaktiva åtgärder, vilket överensstämmer 

väl med de förberedande åtgärder som krävs för att motverka hybrida hot. 

Internt noteras också att ekonomiska klyftor kan utgöra grogrund för extremism och därmed 

potentiella hot mot samhället. Dessa grupperingar kan utgöra grunden för en rekrytering från 

aktörer med samhällsomstörtande planer (Treverton, 2018). Vilka dessa aktörer kan vara eller 

hur detta skall motverkas, framgår dock inte, varvid utspelet tappar en del i kraft. Uttalandet 

blir därför mer att betrakta som ett konstaterande och en reflektion att ekonomiska hot kan 

påverka landet internt. 



Det moderna kriget och de hybrida hoten 

Riberg & Selin 

 

  

Sida 41 

 

  

4.3.2 Avskräckande åtgärder 

"Tillsammans med politiska, diplomatiska och ekonomiska medel skapar försvaret 

en tröskel för den som skulle vilja angripa Sverige eller utöva påtryckningar med 

militära maktmedel" (Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 2017, p. 17). 

Här påvisas en direkt koppling mellan ekonomiska påtryckningar och dess roll i gränslandet 

mellan krig och fred. Av särskilt intresse blir denna mening då den handlar om de metoder 

Sverige avser att använda för att undvika en krigssituation. Avsikten är att möta en angripare 

med simultant användande av ett flertal maktmedel i syfte att nå den egna målsättningen, just 

den ”comprehensive approach” som efterfrågas som motmedel (NATO, 2018). Det är inte 

Försvarsmakten ensam som skall möta en angripare, utan en samlad ansats krävs. Vidare 

begränsar inte meningen sig till statsmakter utan förhåller sig öppen med uttrycket ”för den 

som skulle vilja”. Även detta faller i linje med den beskrivning av statliga- eller icke-statliga 

aktörer som erhålls i NATO:s definition av aktörer. Denna tydliga mening avseende hur en 

motståndare skall mötas, får även anses vara av viss försvarande karaktär, då den anger det 

interna agerande mot ett påbörjat angrepp. 

Utöver detta tydliga uttalande, återfinns ej några ytterligare avskräckande åtgärder. Den stora 

kärnan i avskräckande metoder får därför anses vara det ömsesidiga beroendet, vilket skall 

binda länder till en gemensam säkerhet. Dokumentet inkluderar även vikten av ett samarbete 

med Ryssland, om än begränsat.  

4.3.3 Försvarande åtgärder 

Under denna rubrik kan inga direkta gemensamma åtgärder stå att finna inom det ekonomiska 

området. Däremot kan en indirekt koppling göras till det energistöd som byggts upp inom EU. 

Här konstateras att staterna inom EU kan stödja varandra genom att tillfälligt stödja den 

nation som blivit drabbad av temporärt bortfall inom energisektorn.  

”Inom energiförsörjningen finns fungerande samarbeten på nordisk, europeisk 
och global nivå. Genom elförbindelser till grannländerna skapas t.ex. goda 

möjligheter att balansera tillfälliga nationella under- och överskott av el. Detta 

medför en högre robusthet och trygghet” (Regeringskansliet, 

statsrådsberedningen, 2017, p. 22). 

Denna försäkran avseende fungerande el-förbindelser konstateras som en del att säkerställa 

fortsatta samhällsfunktioner. Det hade dock varit av intresse att notera liknande avseende 

drivmedel, då Ryssland står för den största delen av importerad olja för svensk del (SPBI, 

2019). Detta står dock inte att återfinna. 

4.3.4 Sammanfattning ekonomiska påtryckningar 

Den övergripande inriktningen för användandet av det egna ekonomiska maktmedlet, står 

relativt klart att finna: säkerhet byggs genom ömsesidiga förhållanden och undergrävs av 

ensidiga beroenden. Genom en fortsatt solidarisk och stark utveckling inom EU, skall 
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succesivt beroenden avskaffas gemensamt och överenskommelser om stöd fortsatt utgöra 

grunden för stabila samhällen. 

Den ekonomiska faktorn utgör en del av den tröskelförmåga som Sverige har för att avskräcka 

en angripare från anfall. En medvetenhet om användandet av ekonomiska påtryckningar som 

maktmedel kan därför konstateras. Denna förmåga spänner mellan fred och krig, vilket visar 

på en förståelse för hotet i gråzons kontexten. 

4.4 Irreguljära beväpnade grupper 

Denna kategori utmärker sig på ett speciellt sätt: Dokumentet uttrycker sig ovanligt specifikt 

avseende åtgärder och fördelning av ansvar. Inte mindre 44 träffar på indikatorer (9 

tillsammans med antagonister) genereras och 19 positiva utfall avseende åtgärder kopplande 

till Förbered – Avskräck – Försvara, noteras. Uttrycket ”irreguljär” används inte i 

dokumentet, däremot utgör terror och organiserad brottslighet en stor del av träffarna. Dessa 

begrepp sammanfaller även vid ett flertal tillfällen, med vad som kan anses vara ”hybrida hot” 

4.4.1 Förebyggande åtgärder 

Att terror tar stor plats i den nationella säkerhetsstrategin, känns ganska väntat. I och med de 

attacker som genomförts inom EU och i Sverige specifikt vid tiden för upprättandet, hade 

motsatsen snarare varit märklig. Inom detta område är strategin relativt klar över vilka 

åtgärder som skall vidtas och hur problemet skall lösas. 

"Sedan 2014 finns i regeringen en inrikesminister med ett utpekat ansvar för 
samhällets krisberedskap, civilt försvar och bekämpning av terrorism. En särskild 

strategi mot terrorism har antagits…." (Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 

2017, p. 26). 

Här kan konstateras att förebyggande åtgärder redan vidtagits inför kommande terrorattacker. 

Att det redan finns en nationell strategi mot terrorism som myndigheter har att följa och att 

denna strategi utarbetats tyder på en medvetenhet om problematiken. Vid ett flertal tillfällen i 

dokumentet påpekas att samarbete mellan ett stort antal aktörer krävs, för att motverka 

fenomenet. Denna tydlighet återfinns även då förbyggande åtgärder mot organiserad 

brottslighet: 

"Denna inkluderar utökade möjligheter till informationsutbyte mellan 

myndigheter och ett uppdrag till tolv myndigheter att arbeta tillsammans mot 

organiserad brottslighet i utsatta områden" (Regeringskansliet, 

statsrådsberedningen, 2017, p. 22). 

Inlägg om att bl.a. att FN:s roll i hanteringen av terrorism bör stärkas och att de europeiska 

staterna måste samarbeta närmare för att komma till bukt med den organiserade 

brottsligheten, pekar på att fenomenen är att betrakta som gränsöverskridande och därför i 

behov av att adresseras internationellt.  

Sabotage och potentiell påverkan på vitala samhällsfunktioner belyses även detta vid ett 
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flertal tillfällen i dokumentet. Dessa delar berörs ofta i samband med samhällets beroende av 

omvärlden, digitalisering eller kommunikationer. Noterbart är att vad som skulle kunna 

betraktas som en rädsla för biologisk krigföring går att utläsa ur dessa delar.  

"Sabotageskyddet för livsmedels- och dricksvattenanläggningar behöver vara 

robust, eftersom just dessa försörjningssystem är extra känsliga för antagonistiska 

angrepp" (Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 2017, p. 25). 

Behovet av en robust infrastruktur och fungerande kommunikationer konstateras, samtidigt 

som en medvetenhet avseende innebörden av störningar inom detta område kan noteras. Ett 

ökat skalskydd föreslås även för att minimera effekterna inom t.ex. transportsektorn. Samtliga 

dessa är att anse som konkreta åtgärder för att förebygga effekterna av sabotage. 

4.4.2 Avskräckande åtgärder 

Under denna rubrik utmärker sig kategorin avseende vilka metoder som utgör grunden för 

avskräckning. Här talas framför allt om repressiva metoder och krav på skärpt lagstiftning. 

"Terrorism är en extrem form av våldsbejakande extremism. För att förebygga 

och motverka terrorism måste arbetet med att värna demokratin mot 

våldsbejakande extremism gå hand i hand med säkerhetshöjande åtgärder och 

skärpt lagstiftning" (Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 2017, p. 21). 

Meningen är intressant ur två perspektiv: Dels konstateras att lagstiftning och 
säkerhetshöjande åtgärder bör vidtas inom ramen för avskräckning. Två för texten ovanligt 

klara avskräckande åtgärder. Utöver detta erbjuds en definition av terrorism: ”Terrorism är en 

extrem form av våldsbejakande extremism.”. Denna känns lite konstlad och tar inte hänsyn till 

att terrorism kan vara motiverad av andra orsaker än extrema värderingar. Varför denna 

begränsning i definition förkommer är oklar, då dokumentet i övrigt får anses var 

förhållandevist brett i sin tolkning av övriga förekommande fenomen. 

Tanken om skärpt lagstiftning återkommer även den då organiserad brottslighet berörs. Även i 

detta fall är tydligheten inte att ta miste på:  

"Till detta kommer förbättrade straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet 

och åtgärder för att förbättra ordning och säkerhet i domstolar" 

(Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 2017, p. 22). 

Denna tydlighet återkommer dock inte inom ramen för sabotage, eller för den delen annan 

samhällshotande verksamhet. Behovet av ökad lagstiftning förhåller sig enbart till terror och 

organiserad brottslighet. Denna att betrakta som ”hårda” retorik, bryts endast upp av en 

mening där den personliga integriteten skall värnas, vilken snarare upplevs som en eftertanke 

än ett ställningstagande. 
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4.4.3 Försvarande åtgärder 

Att stödja andra länder och nyttja internationellt samarbete för att motarbeta terror och 

organiserad brottslighet utgör grunden i resonemanget i dokumentet. På ett flertal platser 

noteras att endast genom samarbete över nationsgränserna, kan utmaningarna bemötas på ett 

relevant sätt. Mest framstående i detta resonemang är arbetet mot terrorism: 

"Arbetet mot terrorism och våldsbejakande extremism kräver en förstärkt och 

fördjupad samverkan över nationsgränserna. Sverige ska verka både inom EU 

och inom FN för att få till stånd en samlad global ansats för effektivare åtgärder 

mot terrorism och extremism" (Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 2017, p. 

21). 

Här skräds inte orden, utan det konstateras att insatsen ”krävs” och att Sverige ”ska” verka 

för en global ansats. Här fastställs att ett aktivt arbete för att motverka hotet skall genomföras. 

Med detta konstaterande kan det anses att dokumentet väl omhändertar den ”försvara” ansats 

som eftersöks. 

Samarbetet över nationsgränserna, begränsar sig inte bara till terrorism, utan denna ansats 

anges även som grunden i arbetet mot organiserade brottslighet. 

 "Arbetet mot organiserad brottslighet kräver en förstärkt och fördjupad 

samverkan över nationsgränserna" (Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 

2017, p. 22). 

Även här används ordet ”kräver”, vilket tyder på att en ansats måste göras. Dock anges inte 

på samma sätt vilka internationella organisationer eller för den del vilka länder som avses. 

Dessa anges inte heller i andra delar av dokumentet, vilket får anse minska innebörden av 

meningen. 

Avseende annan samhällsomstörtande verksamhet, nämns inga direkta åtgärder som går att 

tillskriva försvarande åtgärder. Vikten av fungerande global infrastruktur, goda relationer etc. 

nämns, men konkreta åtgärder för att skydda dessa vid angrepp, står ej att finna. 

4.4.4 Sammanfattning irreguljära grupper 

Tydligheten avseende åtgärder inom denna kategori är anmärkningsvärd. Vidare kan noteras 

att den nationella strategin mot terror innehåller tre uttryck som är väldigt snarlika de av 

NATO uppsatta Förbered – Avskräck – Försvara, nämligen Förebygga – Förhindra – 

Försvåra (Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 2017). De åtgärder som nämns i 

dokumentet väl stämmer överens med uppfattningen Trevertons uppfattning om hur hybrida 

hot skall mötas; förebyggande, genom samarbete nationellt och internationellt samt med stöd 

av lagstiftning (Treverton, 2018). Att stor fokus läggs vid just dessa hot är knappast 

förvånande, då stort medialt fokus riktats mot problematiken under den period då dokumentet 

upprättades. Det kan dock anses något uppseendeväckande att retoriken avseende hoten är 

väldigt lik till formuleringen och avseende föreslagna åtgärder. 
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Trots att inget omnämnande avseende gråzon görs direkt, länkas hoten ihop med hybrida hot 

vid ett antal tillfällen och sabotage knyts vid ett tillfälle ann till både krigsförberedelser och 

biologisk krigföring. Detta kan tolkas som att hotbilden och den glidande skalan mellan krig 

och fred åtminstone beaktas.  

4.5 Reguljära beväpnade styrkor 

Indikatorer förekommer endast 14 gånger i dokumentet med 10 kopplingar till motåtgärder. 

Vid flertalet av dessa tillfällen nämns även Ryssland specifikt, vilket får anses vara intressant.  

Detta indikerar att den ryska aggressiva hållningen i östersjöregionen, inte helt oväntat, har 

stark influerat dokumentet. Vidare karaktäriseras kategorin av anspelningar på solidaritet, 

gemenskap och allianser, snarare än handfasta åtgärder och resursallokering. 

4.5.1 Förberedande åtgärder 

”Sverige deltar aktivt i strävan att påverka utvecklingen i vårt närområde. Det 

svensk-finska säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet har fördjupats. Våra 

båda länder har utvecklat vårt partnerskap med Nato och inkluderar nu en 

gemensam säkerhetspolitisk dialog om Östersjön med de 28 Nato-medlemmarna” 

(Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 2017, p. 12). 

Denna mening sammanfattar i stora drag hur Sverige avser bemöta en allt mer hotfull granne. 

Genom ett utökat samarbete och fortsatt goda förbindelser och en säkerhetspolitisk dialog, 

stärks den svenska säkerheten. Inriktningen mot Finland kan förklaras av just det hot som 
återfinns i öst och är den del som får anses vara starkast i detta uttalande. Det som saknas i 

dessa förberedelser är återigen en uttalad försäkran om militärt stöd från NATO eller EU 

länder vid händelse av angrepp för att öka effekten. 

Utöver inriktningen för samarbete runt östersjön, nämns en stark transatlantisk länk och 

samarbete mellan civila organisationer som en förutsättning för en stabil östersjöregion. Även 

ett gott samarbete med Ryssland i gemensamma frågor eftersträvas. Vidare kommenteras 

även vikten av en fortsatt nedrustning i regionen, framförallt då gällande kärnvapen. 

 ”Det är ett tydligt säkerhetspolitiskt intresse för oss att det dödläge som länge 

präglat det multilaterala samarbetet för kärnvapennedrustning kan hävas” 

(Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 2017, p. 13). 

Detta visar på en intention att vara drivande i en förebyggande internationellt viktig fråga, 

men hur detta skall gå till låter dock dokumentet vara osagt. Till övriga internationella 

åtaganden nämns också behovet av att delta i fredsfrämjande insatser, främst inom ramen för 

FN eller EU. Dessa bidrar till den globala säkerheten och stärker förtroendet för 

institutionerna, vilket i sin tur kan leda till en ökad relativ säkerhet. Att FN har tappat i 

förtroende i omvärlden noteras. 

Nationellt utgör totalförsvarsplaneringen grunden inom förberedande åtgärder inom landet. 
Att återuppta den uppbyggnaden av civilförsvaret och samverkan mellan myndigheter inom 
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ramen för detta, prioriteras. Där påpekas vikten av att den civila sammanhållningen är 

avgörande för motståndskraften i landet och att ansvaret ligger på ett stort antal aktörer, civila 

likväl som myndigheter. Intressant nog noteras vikten av en bibehållen fungerande industri 

kopplat till krigsdugligheten i detta sammanhang. 

4.5.2 Avskräckande åtgärder  

Här återkommer den tidigare nämnda ”tröskel-effekten” som skall uppnås. Detta kombinerar 

försvarets förmåga med de andra ingående maktmedel, för att avskräcka en fiende från 

angrepp. Intressant i detta perspektiv är att inga medel eller konkreta inriktningar till försvaret 

står att finna. En trolig orsak till detta är att dessa styrningar baseras på sittande regerings 

budget, varför utfästelser i ett brett politiskt dokument kan vara svåra, om inte omöjliga att 

göra.  

För att identifiera ytterligare avskräckande åtgärder, återkommer idén om solidaritet i Europa 

som utgångspunkt. 

”Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp 

skulle drabba ett annat EU-medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar oss att 

dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas” (Regeringskansliet, 

statsrådsberedningen, 2017, p. 17). 

Denna unilaterala solidaritetsförklaring upplevs som ett klent försök att uppväga den egna 
alliansfriheten i sammanhanget. Att förvänta sig andra länders stöd kan på ett sätt vara 

självklart, men med uttryck som ”inte att förhålla sig passivt” är det svårt att utläsa vilka 

utfästelser detta uttalande ger.  

4.5.3 Försvarande åtgärder  

”Målet för det svenska militära försvaret är att enskilt och tillsammans med 

andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja vår säkerhet” 

(Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 2017, p. 17). 

Denna korta mening sammanfattar den ambition som byggs upp i dokumentet. Behovet av ett 

gemensamt agerande för att skapa en stabil världsordning upprepas vid ett flertal tillfällen. 

Det påpekas också att trots att Sverige är alliansfritt, förväntas stöd från andra nationer vid 

händelse av kris eller krig. Här återfinns även en ambition att Sverige skall ombesörja 

förutsättningarna för att detta stöd skall kunna tas emot. Vikten av en totalförsvarsförmåga 

och ett fungerande psykologiskt försvar poängteras, men det konstateras samtidigt att hot 

avvärjs bäst tillsammans med andra. Detta sammanfattas bäst i följande mening: 

”Hot mot fred och säkerhet avvärjs bäst i gemenskap och samverkan med andra 

länder. Sverige är inte med i någon militär allians men Sverige ska fortsätta att 

fördjupa sina bilaterala och multilaterala försvars- och säkerhetspolitiska 

samarbeten” (Regeringskansliet, 2017, p. 17). 
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Utöver den nationella försvarsförmågan, fortsätter sökandet efter allianser även då det gäller 

det gemensamma bemötandet av ett angrepp.  

”Sverige vill därför ytterligare stärka EU som utrikes- och säkerhetspolitisk 

aktör. Det innefattar en större förmåga till civil och militär krishantering” 

(Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 2017, p. 16). 

Detta tyder på en ambition att EU även skall ha ett övergripande ansvar för militär 

krishantering i avsaknad av medlemskap i NATO. Problematiken med detta uttalande är inte 

svår att se; frågan om en EU-armé har varit på bordet vid ett flertal tillfällen, men då NATO 

och dess medlemsländer (av vilka flera tillhör EU) inte vill se en duplicering av förmågor, 

kommer detta troligtvis inte att hända (Westberg, 2015, p. 237). Det skall dock nämnas att 

debatten på senare tid har aktualiserats och lyfts återigen.  

4.5.4 Sammanfattning reguljära beväpnade styrkor 

En tongivande faktor i detta sammanhang är den ryska annekteringen av Krim. På ett flertal 

platser i texten på pekas agerandet som ett hot mot närområdet och förfarandet benämns både 

som olagligt och som aggression, men aldrig som krigföring. Detta tyder på att förståelsen av 

militära maktmedel som en del av de hybrida hoten inte gått förlorad. 

Gråzonen går inte heller här att identifiera vid namn, däremot står det klart att militära 
maktmedel används såväl i fredstid som i krigstid. Vidare konstateras att aggressioner i 

närområdet snabbt kan övergå i regelrätta angrepp, d.v.s. krig i likhet med Chambers 

beskrivning av den flytande skalan (Chamber, 2016). 

Känslan av att säkerhetsdoktrinen vill ge sken av att Sverige inte står ensamt i händelse av 

krig, genomsyrar de militära hoten. Trots att Sverige är alliansfritt, kan och bör vi förvänta oss 

stöd av andra nationer. Underförstått ger de många samarbeten och gemensamma intressen 

som vi delar med länder i framförallt vårt närområde, en garanti att hjälp kommer.  

4.6 Kontrollfaktorer 

Utöver de tre föreslagna motåtgärderna Förbered – Avskräck – Försvara, utgör Resilience 

(motståndskraft) kärnan i NATO:s motverkan av hybrida hot. Generellt så återfinns inom den 

genomgångna litteraturen återkommande hänvisningar till att effektiv motverkan mot de 

hybrida hoten uppnås genom ”all of government”, ”comprehensive approach” eller något 

förenklat på svenska: allomfattande ansats. Ordet allomfattande genererar inga träffar vid ett 

sök i dokumentet. Däremot så noteras ordet gemensam vid 15 tillfällen, och ordet 

övergripande noteras 5 gånger. Under statsministerns förord på sidan tre kan vi återfinna 

följande två citat. 
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”Ett aktivt deltagande från centrala, regionala och lokala myndigheter behövs, 

liksom även från enskilda individer, näringsliv och civilsamhälle” 

(Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 2017, p. 3). 

I den nationella säkerhetsstrategin går det under flera punkter att återfinna direktiv, och en 

vilja om allomfattande åtgärder. Med det menas i texten åtgärder som syftar till att genomföra 

föreberedenade- avskräckande – försvarande åtgärder över myndighetsgränserna men också 

mellan de militära aktörerna och det civila samhället, i samförstånd med näringslivet. I vissa 

fall kan även en allomfattande förberedelse ske mellan länders gränser. Med det avses i detta 

dokument, internationella organisationer, politiska viljor och samarbetsorgan. 

”Säkerhetsstrategin omfattar många olika politikområden, och aktörerna finns 

inom såväl offentlig som privat sektor. Regeringen har det övergripande ansvaret, 
och i och med att strategin beslutats har alla departement att utgå från denna när 

nu nästa steg ska tas och arbetet med olika initiativ drivas vidare. Men säker-

hetsarbete är en uppgift för hela samhället” (Regeringskansliet, 

statsrådsberedningen, 2017, p. 3). 

Utmärkande i ovan nämnda citat är förutom ett tydliggörande av vad en allomfattande ansats 

betyder och innebär, innehåller den också ett tydligt ställningstagande i forma av att bekräfta 

vem/ vilka som har det yttersta ansvaret. 

Då avsikten ej är att reda ut hur myndighetsstyrning utförs i denna undersökning kan det så 

klart finnas en möjlighet att strategin kompletteras med ytterligare tydliggöranden till de 

berörda myndigheterna. Sannolikt så kopplas det även medel till dessa uppgifter som 

respektive departement har erhållit. Möjligen kan det vara så att respektive departement bryter 

ner den nationella säkerhetsstrategin i underkategorier och återredovisar hur dessa delmål 

skall uppnås, i denna återredovisning kan man tänka sig att det finns ett äskande om tillförda 

medel för att nå respektive mål. Det förefaller vara rimligt, men det står inget om det i 

dokumentet. 

Dokumentet tar även upp beslutfattande, och främst beslutfattande under oklara förhållanden. 

”Säkerhetsrelaterade händelser där både det faktiska och det juridiska läget är 

oklart ställer stora krav på beslutsfattande under osäkerhet. Väl koordinerade 

ledningsprocesser och en utvecklad samhällskommunikation är en grundläggande 

förutsättning för att snabbt kunna ge samhällets bild av ett händelseförlopp och 

stödja nationella beslutsprocesser” (Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 

2017, p. 9). 

Även om ledning och samordning inte nämns som en egen punkt eller egen underrubrik inom 

de hybrida hoten så är det givetvis, som tidigare nämnts, en avgörande faktor för motverkande 

av hybrida hot (Treverton, 2018). Stycket ovan både tydliggör och exemplifierar vad och till 

del hur den önskade effekten skall uppnås. Intressant är också att det juridiska läget lyfts i 
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detta stycke. Det är av godo att det juridiska läget påpekas i den nationella säkerhetsstrategin 

att det juridiska läget kan uppfattas som ett problem, hinder eller en faktor som kan sakta ner 

beslutskedjan rent tidsmässigt. Stycket ovan påvisar att den nationella säkerhetsstrategin 

åtminstone har uppmärksammat både en ledningsproblematik, en juridisk faktor och 

ledningssystemstöd för att kunna utöva ledning. 

4.6.1 Förberedande åtgärder 

I dokumentet ges ett flertal förslag på hur Sverige som land skall förbereda sig genom att 

förena sig, antingen inom de olika inhemska aktörerna så som myndigheter och näringsliv 

men dokumentet ger också läsaren en inblick i vilka övriga förberedelser som vidtas genom 

internationella samarbeten.  

”Vi behöver mer än någonsin skapa gemensam säkerhet i bred mening, bland 

annat genom handel, kontakter mellan människor och samverkan i internationella 

organisationer, i syfte att skapa förtroende” (Regeringskansliet, 

statsrådsberedningen, 2017, p. 4). 

Ett uttryck om vad som behöver skapas återfinns vid flertalet tillfällen i dokumentet, 

dessvärre är det inte alltid tydligt hur dessa förebyggande åtgärder skall uppnås. Däremot 

uttrycks en vilja om hur dokumentet skall tolkas inom ramen för en allomfattande 

förberedande åtgärd. 

”Denna nationella säkerhetsstrategi anger inriktningen och utgör ett ramverk för 

det arbete som krävs för att gemensamt värna Sveriges säkerhet, inom och mellan 

olika politikområden” (Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 2017, p. 5) . 

Ansatsen som ovanstående citat medför är en pekpinne för de myndigheter som den berör. 

Dokumentet pekar ut både en inriktning och en ram för dessa myndigheter att förhålla sig till 

när de skall sträva efter att uppnå de gemensamma målen. Återigen medvetandegörs ett vad 

men ett tydligt hur återstår att identifiera. Dokumentet gör flertalet ansatser under rubriken: 

Strävanden att skydda Sveriges invånare vilar på en solid grund (Regeringskansliet, 

statsrådsberedningen, 2017, p. 5), att ta staka ut en väg för hela Sverige vad som skall uppnås, 

med ett fokus kring förebyggande åtgärder. Generellt i dokumentet kan man antyda att de 

förebyggande åtgärderna är fler än de avskräckande och försvarande åtgärderna. Det förefaller 

dock som ganska naturligt då vi i Sverige inte tidigare haft denna typ av inriktande strategi.  I 

texten ned kan vi möjligen återfinna ett hur:   

”Men genom att tydligt rikta in det samlade säkerhetsarbetet mot de prioriterade 

områden och nationella intressen som strategin stakar ut kommer Sverige att 

kunna stå bättre rustat att förebygga och förhindra samt möta både dagens och 

morgondagens säkerhetsutmaningar” (Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 

2017, p. 5). 

Tydligheten som avses i ovanstående stycke kan sedan i dokumentet härledas till de 

identifierade hoten som beskrivs i dokumentet. Respektive hot beskrivs inledande där det 
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framgår hur det förekommer i verkligheten. Sedan kopplas ett antal åtgärder för att motverka 

dessa hot. Dessa hot kan man direkt i den ovanstående texten översätta till prioriterade 

områden. Genom att ta utgångspunkt i den ovanstående texten så borde en liknande tolkning 

av respektive läsare erhållas. Ovanstående är alltså den övergripande målbilden ur vilken 

läsaren skall kunna sätta de prioriterade områdena i en kontext. Ett tolkningsverktyg för 

läsaren. 

4.6.2 Avskräckande åtgärder 

”Strategin syftar till att stärka vår förmåga att effektivt och samordnat förebygga 

och möta omedelbara och långsiktiga hot och utmaningar” (Regeringskansliet, 

statsrådsberedningen, 2017, p. 5). 

I dokumentet förekommer också ett tydligt ställningstagande avseende att skapa en gemensam 

säkerhet och att säkerhet skall byggas solidariskt. Man utvecklar ett resonemang som går ut på 

att Sveriges säkerhet kräver en helhetssyn och en tydlig samverkan mellan olika aktörer och 

politikområden (Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 2017, p. 6). Ställningstagande 

tydliggör för en motståndare att det i Sverige finns en vilja och i vissa fall mer än en vilja 

nämligen överenskommelser att inte förbli passiva vid kriser och eller krigssituationer. I en 

senare del av dokumentet kan läsaren återfinna kommentarer avseende fördjupade bilaterala 

samarbeten med Danmark, Finland, Norge, Polen, Storbritannien, Tyskland och USA 
(Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 2017, p. 16). Att nämna dessa bilaterala samarbeten 

kan som huvudsyfte troligen bara ha en orsak, att skapa en avskräckande effekt på en 

motståndare. Det kan möjligen ha en informerande och en lugnande effekt på de boende i 

Sverige. Regeringen och riksdagen visar sig handlingskraftiga. Samarbeten och solidariska 

utfästelser blir allt mer viktiga enligt dokumentet då världen går mot en global omfördelning 

av makten, både mellan stater samt regioner men också från stater till icke statliga aktörer 

samt individer. I dokumentet identifieras en tyngdpunktsförskjutning av politisk, ekonomisk 

och militär makt mot Asien. Där Kina nämns i synnerhet men också Indien i mer allmänna 

ordalag (Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 2017, p. 10). 

4.6.3 Försvarande åtgärder 

Grunden för den nationella säkerhetsstrategin är identifierade problemområden skall pekas ut 

och sedan omhändertas på ett lämpligt och eller adekvat sätt. Medvetandegöra för Sverige 

som land vilka områden som regering och riksdag har identifierat.  

”I strategin identifieras ett antal områden där Sverige har särskilda intressen att 

försvara och där det behövs ett förstärkt säkerhetsarbete. Sammantaget utgör 

detta kärnan i den nationella säkerhetsstrategin” (Regeringskansliet, 

statsrådsberedningen, 2017, p. 5). 

De som nämns som ovan nämns som problemområden är sedan identifierat i dokumentet 

som, militära hot, informations och cybersäkerhet, terrorism och våldsbejakande extremism, 

organiserad brottslighet, hot mot energiförsörjning, hot mot transporter och infrastruktur, 

hälsohot, klimatförändringar och dess effekter. För att skapa en allomfattande försvarande 



Det moderna kriget och de hybrida hoten 

Riberg & Selin 

 

  

Sida 51 

 

  

åtgärd som möter detta hot har den nationella säkerhetsstrategin återupplivat ordet, 

totalförsvar. Det nämns tydligt att en sammanhållen totalförsvarsplanering utvecklas, ett 

återtagande av det som Sverige en gång hade men som sakta nedmonterats i takt med att det 

yttre hotet mot Sverige inte definierats lika tydligt. Totalförsvaret har vi i denna undersökning 

redan varit inne på varvid vi under denna punkt inte kommer utveckla det mer. 

Vi kan under detta avsnitt nöja oss med att konstatera att det civila försvaret nämns, där det 

också tydliggörs vilka krav som ställs på civilförsvaret. I sammanfattande ordalag går det ut 

på att civilt försvar i grunden går att likställa med samhällets inneboende robusthet, 

motståndskraft (resilience) och dess förmåga att hantera höjd beredskap, krigsfara och krig 

(Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 2017, p. 9). 

4.6.4 Sammanfattning kontrollfaktorer 

”Hot mot fred och säkerhet avvärjs bäst i gemenskap och samverkan med andra 

länder och organisationer” (Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 2017, p. 6). 

Under de allomfattande åtgärderna kan vi inledningsvis både återfinna en vilja och direkt 

uttalade uppgifter till berörda mottagare. Det viktiga blir att det framgår i detta avsnitt att 

viljan inom regeringen att uppnå en ”all of government approach” återfinns tydligt i 

dokumentet. En direkt översättning av ovanstående uttryck blir: allomfattande 

regeringsansats, vilket bör placeras in i texten där det står gemensam. Avseende 
comprehensive approach så översätts det på ett liknande sätt som föregående uttryck. 

Skillnaden blir att det föregående trycker på regeringens betydelse och det senare uttrycket 

tydliggör en allomfattande ansats generellt, där Sverige som helhet kan tolkas in.  

Indikationer på motståndskraft (resilience), återfinns även vid ett flertal tillfällen i texten. 

Dokumentet tar upp flera exempel på hur ett motståndskraftigt samhälle skall åstadkommas. 

Ord som robust och redundans används återkommande i dokumentet, vilket kan tyda på en 

vilja att skapa uthållighet och motståndskraft inom berörda områden. Mer specifikt nämns 

redundans kopplat mer inom ramen för infrastruktur frågor. 

Initialt över dokumentets inledande sidor återfinns flera exempel på vad som behöver 

genomföras och åtgärdas för nå målen. Däremot så är det inte alltid lika tydligt att återfinna 

ett hur i den löpande texten, men med det sagt så finns det dock avsnitt som kan uttydas som 

ett hur. Det är förvisso möjligt att ett för tydligt hur fråntar respektive departements dess 

inriktande och styrande roll, en frihet i att lösa uppgiften inom; målstyrning. En målstyrning 

kräver dock att man kopplar eventuella medel för att uppnå målen.  
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5 Resultat 

Analysen visar att den valda tolkningen av begreppen, där hoten och agerandet är centralt och 

begreppen sekundära, överensstämmer väl med utformningen av säkerhetsstrategin. Den 

framtagna modellen skapar förutsättningar att identifiera förekomsten av fenomen med 
anknytning till hoten och bör därför vara överförbar vid analys av andra säkerhetsstrategier.  

Vidare ger analysverktyget en möjlighet för andra att använda som metod för analys av 

säkerhetsstrategier. Resultatet kommer dock alltid att vara beroende på forskarens egna 

tolkningar utifrån perspektiv och förförståelse. 

Nedan presenteras svar på den frågeställningen avseende hur hybrida hot i gråzonen kan 

beskrivas ur säkerhetsstrategiskt perspektiv under rubriken 5.1 Hybrida hot i gråzonen. 

Därefter redogörs för hur den svenska säkerhetsstrategin omhändertager dessa och andra 

viktiga observationer, baserat på den genomförda analysen i den följande rubriken 5.2 

Nationella säkerhetsstrategin.  

5.1 Hybrida hot i gråzonen 

Den valda tolkningen av ”Hybrida hot i gråzonen” som utgår från NATO:s definition 

beskriver mycket väl de förekommande fenomenen på en tillräckligt abstrakt nivå för att vara 

till fyllest för den genomförda undersökningen. Inom hybrid-diskursen finns dock ett 

inneboende problem med att det är det synkrona i genomförandet, målsättningen och 

kopplingen till en aktör som är det centrala, men också just det som är svårast att upptäcka. 

De kopplingar mellan hoten vilka kan indikera att det faktiskt rör sig om just hybrida hot, kan 

endast identifieras om det enskilda hotet bemöts med en förståelse för den större helheten. 

Beskrivningen måste därför innefatta helheten likväl som de specifika hoten, vilka 
tillsammans kan utgöra en förändrad förståelse av hotet. Kontexten i sin tur blir bara förståelig 

genom analys av de enskilda hoten, annars riskerar man att inte se skogen för alla träden och 

vise versa. 

Genom undersökning av tidigare teorier, framstår behovet av definiering och en gemensam 

förståelse som central för att beskriva den nutida hotbilden i en nationell säkerhetsstrategi. 

Resultatet visar dock att behovet av separering av begrepp blir det mer centrala på den 

säkerhetsstrategiska nivån. De otaliga teorier och förklaringar av ingående delar lämpar sig 

för en diskurs på den underliggande militärstrategiska nivån, men skapar snarare en förvirring 

än klarhet inom säkerhetsstrategi. 

Vår analys pekar på att definitionerna i begreppen förvisso är viktiga, men ytterst subjektiva 

och perspektivberoende. Detta medför att i en säkerhetstrategisk kontext bör de faktiska hoten 

(hybrida hot) och fenomenen (gråzonen) beskrivas, snarare än att nyttja begreppen. Den 

genomförda analysen av säkerhetsstrategin stärker detta resonemang ytterligare då denna 

endast använder begreppen vid ett tillfälle, men då endast för att belysa förekomsten av dem.  
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Figur 6: "Miljöhot" 

5.2 Nationella säkerhetsstrategin 

Den nationella säkerhetsstrategin omhändertar i varierande grad samtliga av de i vår modell 

identifierade hybrida hoten. Kopplingar mellan motåtgärder och indikatorer återfinns även 

under respektive hot, men en tydlig avsaknad av styrningar och styrmedel noteras 

genomgående (undantaget irreguljära beväpnade grupper). Detta kan möjligtvis förklaras av 

att säkerhetsstrategin avses revideras vart 5:e år (regeringen, 2017) och är baserad på ett brett 

politiskt samförstånd. Dokumentet präglas vidare av att en vilja finns att motverka inre såväl 

som yttre hot, men som undertrycks av en ovilja till lagstiftning och inskränkande av den 

personliga integriteten. 

Identifierade motåtgärder präglas av brister på direkta styrningar och konkreta förslag till hur 

hoten skall motverkas vilket gör dokumentet ihåligt. En tydlighet i styrningar avseende 

underrättelsetjänsten saknas och rädslan för sammanblandning av militära och polisiära 
resurser är märkbar. Denna bristande inriktning av direkt samarbete mellan myndigheter, 

riskerar att de kopplingar mellan aktörer och händelser som påvisar ett samband kan gå 

förlorade. Förståelsen för vikten av direkt underrättelsesamarbete i detta avseende står ej att 

finna utan snarare beskrivs det separata behovet av en polisiär- och en militär 

underrättelsetjänst. 

Kontrollfaktorerna omhändertas i viss mån, men även här kan en bristande styrning avseende 

konkreta åtgärder noteras. Vikten av samarbete mellan myndigheter nationellt såväl som 

internationellt återfinns genomgående i dokumentet, men uppfattas mer som ett försök att 

övertyga den egna befolkningen och andra stater om dess omfattning. Att behovet av 

allomfattande ansatser och totalförsvar noteras är förvisso av godo, men att samarbeten 

mellan myndigheter och skyddsåtgärder behöver stärkas nationellt, pekar snarare på att 

uppenbara brister identifierats och kvarstår. Internationellt framhålls även här att stöd till 

nationen Sverige kan påräknas både civilt och militärt. Detta resonemang baseras dock mer på 

befintliga samarbeten, andra nationers välvilja, gemensamma intressen och kapaciteten inom 

EU för att kompensera ett icke medlemskap i NATO.  

Gråzonen i sig förekommer inte som eget begrepp, men förståelsen för att aktörer nyttjar oklar 

lagstiftning och gränsdragningar mellan myndigheters ansvarsområden uttrycks. Dokumentet 
visar på en förståelse för problematiken och i viss mån att det är statens egna agerande och 

tillkortakommanden som möjliggör agerandet. Trots detta återfinns få konkreta förslag på hur 

detta skall motverkas och endast inom irreguljära beväpnade grupper återfinns en tydlig vilja 

att lagstifta mot agerandet. 

Slutligen och kanske mest intressant i undersökningen står ett möjligt sjätte hot att identifiera, 

vilket beskrivs nedan:  

• Miljöhot:  

En aktörs medvetna nyttjande av miljön som medel för att indirekt 

påverka opinion och/ eller resurser hos stat eller organisation. Påverkan 
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kan ske genom miljösabotage eller miljölobbyism. 

Miljösabotage: Genom att genomföra sabotageoperationer maskerade till naturliga händelser 

eller olyckor (t.ex. skogsbränder, oljeutsläpp, vattenförorening etc.), kan en aktör avsevärt 

påverka statens uthållighet och dess förtroende hos den egna befolkningen. Storskaliga 

miljöhändelser som skogsbränder, anstränger ofta stora delar av totalförsvaret, med krav på 

allokering av exempelvis militära, polisiära och samhällsnyttiga resurser. Vidare kan en mer 

långsiktig påverkan uppnås genom att miljökatastrofer som oljeutsläpp, ofta engagerar 

befolkningen och kan bilda opinion mot sittande regering. Fördelen med dessa operationer 

återfinns framförallt i den förnekbarhet som olyckor och naturliga händelser medger samt 

möjligheten för en aktör att snabbt skifta en stats fokus från annan viktig verksamhet enligt 

nedan: 

• Hur?  Genom sabotageoperationer (t.ex. skogsbränder, oljeutsläpp, vattenförstöring, 

etc.)  

• Vad?  Anstränga statliga resurser och påverka förtroendet hos befolkningen för staten.  

• Varför? Flytta fokus från annan verksamhet, anstränga samhällsviktiga resurser 

(sjukvård, brandkår, polis mm.) samt tvinga till allokering av militära resurser till 

stöd för samhället.  

• Fördelar? Svårupptäckt, förnekbart, storskaligt och möjlighet till exploatering i 

medier. 

Miljölobbyism: Den nuvarande miljödebatten medger en god grund för aktörer att genom stöd 

till viktiga personer inom miljörörelsen fokusera på just dessa problem på bekostnad av 

försvar och säkerhet. Genom att flytta fokus, inte bara politiskt utan även ekonomiskt, skapas 

utrymme att agera inom andra områden. Effekten av denna påverkan kan manifestera sig i 

demonstrationer och direkta aktioner mot samhällsviktiga anläggningar, där 

miljöorganisationer står ansvariga. Fördelarna med miljölobbyism är framförallt det aktuella i 

ämnet, vilket medger stora mediala effekter på relativt kort tid. Vidare blir kopplingar till 

aktören mycket svårbevisade, då demonstranter och organisationer snarare utgör fokus för 

undersökning och utredning. Ett möjligt agerande kan vara enligt följande: 

• Hur? Påverka inflytelserika personer och organisationer inom miljösfären. 

• Vad? Skapa opinion mot sittande regering och tvinga dessa att vidtaga åtgärder som 

hämmar landets ekonomiska förutsättningar till försvar. (stänga kraftverk, öka skatter, 

minskning av budgetmedel till militären etc.).  

• Varför? Flytta fokus från säkerhetsfrågor eller dölja annan verksamhet. 

• Fördelar? aktuellt ämne, stor effekt medialt och ekonomiskt i ett långsiktigt 

perspektiv. 
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Bakgrunden till detta konstaterande baserar sig på två separata delar: det teoretiska 

resonemanget att miljö skall ingå som en faktor vid skrivandet av en säkerhetsstrategi 

(Trombetta, 2008) (något den svenska säkerhetsstrategin beaktat) samt att nyckelord och 

uttryckssätt avseende miljöhot överensstämmer vid den genomförda analysen med de sedan 

tidigare identifierade hybrida hoten, vilket belyses avseende motåtgärder i Appendix 1.  

 

Figur 7: Grafisk illustration av analysmodell kompletterad med "Miljöhot". 

Kritiskt kan sägas att dessa metoder (sabotage, informationsoperationer etc.) redan finns i den 

hybrida hotbilden och visst är det så. Det som saknas är kopplingen till just miljöperspektivet. 
Precis som tidigare beskrivits är det omöjligt att identifiera den hybrida hotbilden om inte 

kopplingen och samtidigheten kan upptäckas. Det är sällan en ubåtskränkning förklaras med 

ett pojkstreck, samtidigt som att en skogsbrand undersöks som en potentiell krigshandling är 

ytterst ovanligt. För att klargöra, måste man medvetandegöra. 
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Figur 8: Analysmodell. 
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6 Slutsatser & rekommendationer 

Nedan presenteras de slutsatser som undersökningen genererat samt rekommendationer 

kopplat till dessa. Slutligen presenteras författarnas förslag på fortsatt forskning baserat på de 

slutsatser och rekommendationer som framkommit.   

6.1 Slutsatser 

Analysen och efterföljande resultat genererar ett antal slutsatser, både generellt avseende 

begreppsfloran inom hybrid-diskursen och mer specifikt avseende den nationella 

säkerhetsstrategin. Vidare konstateras att fortsatta studier inom centrala områden krävs för att 

utveckla säkerhetsstrategin och möjligheten att bemöta hot på bättre premisser. Brister inom 

mål, medel metoder kan till viss del bortförklaras med en vilja att vara otydlig, men gränsen 

mellan otydlighet och irrelevans är ibland hårfin: 

• Begrepp: Säkerhetsstrategin beskriver de hybrida hoten och gråzonsproblematiken på 

ett adekvat sätt, men saknar en tydlig begreppsapparat.  

 

• Tydlighet: Säkerhetsstrategin brister i tydlighet avseende korrelationen mellan mål, 

medel och metoder. 
 

• Juridiska förutsättningar: Säkerhetsstrategin omhändertager inte behovet av en 

kontinuerlig uppdatering av lagrummet för att genom repressiva åtgärder motverka 

antagonistiska angrepp. 

 

• Underrättelser: Säkerhetsstrategin skapar inte de nödvändiga förutsättningar som 

krävs för ett effektivt och samordnat underrättelsearbete. 

Förutom ovanstående slutsatser, konstateras även att den nyttjade modellen utgjort ett väl 

fungerande verktyg för analys av säkerhetsstrategier. Modellen identifierar inte bara befintliga 

hot, men medger även möjlighet att upptäcka 

tidigare oidentifierade hot. 
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6.2 Rekommendationer 

Hybrid-diskursen för med sig ett antal problem i och med mångfalden i tolkningarna. Förvisso 

fyller definitionsfrågorna sin funktion på ett utvecklande plan, men då främst på 

militärstrategisk nivå. För att omhändertaga denna diskurs på bästa sätt, bör 

säkerhetsstrategier i allmänhet undvika att nyttja vad som kan uppfattas som militärt laddade 

begrepp i största möjliga mån. Då de hybrida hoten är en ingående del i de samtida hoten 

(Contemporary threats), vilket en säkerhetsstrategi normalt ämnar adressera (Baylis, 2016), 

finns det skäl att nyttja just detta begrepp i syfte att vidga förståelsen för den komplexa 

hotbilden nationellt likväl som internationellt.  

Den nationella säkerhetsstrategin måste vara tydligare med vilka mål som skall nås och även 

till del hur och när dessa mål skall vara uppnådda. För att öka statens förmåga att motverka 

de hybrida hoten föreslås följande: 

• Begrepp: Vid författandet av en säkerhetsstrategi föreslås att denna innefattar en 

beskrivning av aktörers agerande under rubriken samtida hot. Beskrivningen syftar 

till att ytterligare tydliggöra samband, synkronisering mellan hoten och intentionen 

hos aktören i hotbilden. Här skall medel och metoder, vilka är föränderliga, inte 

definiera begreppet utan endast nyttjas för att exemplifiera och beskriva förhållanden 

mellan hoten. Samtida hot medger då en kontinuerlig revidering av aktörers 
agerande, men samtidigt en implementering av den pågående hybrid- och 

gråzonsforskning, med fördelen att säkerhetsstrategin sätter ramar för innebörden. 

 

• Tydlighet: Klara målsättningar som korrelerar till avdelade medel för att tydliggöra 

för såväl egna myndigheter som motståndare att hotet är identifierat och kommer eller 

har omhändertagits. Signaleffekten av en tydlig policy och en sammanhållande, 
finansierad säkerhetsstrategi bör inte underskattas, då otydligheten avseende 

styrningar, ansvar och samordning mellan myndigheter är en grogrund för 

antagonistiskt agerande. 

 

• Juridiska mandat: Då gråzonen är ett område som nyttjas av en aktör där lagrum 

eller spelregler saknas eller är bristfälliga, är det upp till enskilda nationer och 
internationella samfund att kontinuerligt revidera och minska utrymmet. Viljan och 

förmågan att snabbt anpassa lagrum efter rådande situation är central för att 

delegera mandat och möjliggöra samordning mellan myndigheter. Till syvende och 

sist krävs det juridisk grund och tydliga lagar för att våga fatta snabba och resoluta 

beslut om åtgärder på politisk nivå för att motverka ett uppdykande hot. 

 

• Underrättelser: För att identifiera och därmed möjliggöra association mellan aktörer 

och händelser, krävs en avsevärd ökning av möjligheterna till inhämtning, samarbete 

och delning av underrättelser mellan myndigheter och stater. Denna ökning skall 

givetvis ställas i paritet mot behovet av den personliga integriteten, men utbyte av 

information och delning av resurser militärt, polisiärt och internationellt är 

fundamentalt för förmågan att agera proaktivt istället för reaktivt på dessa hot. 



Det moderna kriget och de hybrida hoten 

Riberg & Selin 

 

  

Sida 58 

 

  

Utöver dessa rekommendationer, identifieras även ett behov av att utöka den uppfattade 

hotbilden. Inom säkerhetsstrategin återfinns som tidigare nämnt miljöhot, men i kontexten 

klimatförändringar och miljöpåverkan generellt. Vi menar att det finns en ytterligare aspekt 

att ta hänsyn till inom ramen för samtida hot, där aktörer medvetet iscensätter skogsbränder, 

oljeutsläpp eller på annat sätt avser påverka staten. Denna punkt bör brytas ut och bli en mer 

tydlig del i hotbilden så att eventuell förekomst medvetandegörs. 

Avseende begreppet samtida hot finns ett givet motargument då begreppet kan innefatta allt 

från klimathot till hot mot folkhälsan. För att undgå denna alltför breda tolkning, kan hoten 

delas upp i samtida hot (aktörsdrivna) och samtida utmaningar (ej aktörsdrivna) i det 

säkerhetsstrategiska perspektivet. Detta skulle medge en möjlighet att beskriva ett problem 

som till exempel miljöhot ur två olika perspektiv. Att nyttja begreppet hot innebär också i 

regel en reaktiv inställning till problamtiken, då ett hot behöver identifieras och klassificeras 
innan det ageras mot. Att använda begreppet samtida hot som ytterligare en faktor att ta 

hänsyn till kan således skapa förutsättningar för att snabbare skapa möjligheter att agera, på 

sikt kan en proaktivitet uppnås.  

Då säkerhetsstrategin anger den aktuella synen på de samtida hoten i den övergripande 

strategin, skapar detta en gemensam utgångspunkt att förhålla sig till nationellt och 

internationellt vid samverkan mellan myndigheter och stater. Detta ger de behövliga 

förutsättningar för respektive myndighet att förstå och ta ansvar för sin del i det stora pusslet. 

Det är endast genom en förståelse för problematiken inom alla berörda delar inom samhället 

som förutsättningar för den verkligt allomfattande ansatsen kan skapas för att motverka 

effekterna. I och med ovanstående tydliggörs möjligheterna för den strategiska nivån om 

begreppet samtida hot används. Ett hot är prioriterat, en sårbarhet kan man ha överseende 

med. Hot skall bemötas och avvärjas genom aktiva åtgärder. 

6.2.1 Förslag till framtida forskning 

Under undersökningens genomförande har författarna ställts inför flertalet frågeställningar 

som genererat reflektioner över vad, hur och varför som beslut tas, information fördelas, 

mandat erhålls och hur samordningen egentligen sker i praktiken. Dessa ämnesområden 

presenteras till del nedan som förslag till framtida forskning. 

• Juridiska förutsättningar 

En granskning vilka lagändringar som krävs för att minska området för antagonistiska aktörer 

att agera och om dessa är möjliga, skulle inte bara identifiera nuvarande luckor, utan 

förmodligen också upptäcka nya oförutsedda behov. Inom detta området kan även effekterna 

av en effektiv lagstiftning utrönas och vilka konsekvenser för den personliga integriteten detta 

eventuellt skulle få. Detta skulle även belysa behovet av en kontinuerlig uppdatering av 

gällande lagar, då hoten söker utnyttja de existerande luckor som finns.  

• Lednings och lydnadsförhållanden 

Ett annat intressant forskningsområde som denna undersökning endast berör övergripande tar 
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sin utgångspunkt i beslutsfattande under osäkerhet och hur och om det finns väl koordinerade 

ledningsprocesser för detta. Citatet nedan nämner också det juridiska läget och de eventuella 

friktioner som det kan medföra.  

”Säkerhetsrelaterade händelser där både det faktiska och det juridiska läget är 

oklart ställer stora krav på beslutsfattande under osäkerhet. Väl koordinerade 

ledningsprocesser och en utvecklad samhällskommunikation är en grundläggande 

förutsättning för att snabbt kunna ge samhällets bild av ett händelseförlopp och 

stödja nationella beslutsprocesser” (Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 

2017, p. 9). 

Genom att undersöka hur myndigheterna omhändertar hoten för närvarande, kan exempelvis 

behov av omorganisation identifieras för att möta denna hotbild på ett adekvat sätt.   

• Underrättelsetjänst 

Inom ramen för underrättelser, ställs fasta krav i säkerhetsstrategin på att identifiera och 

motverka hot, men inte hur eller med hjälp av vad. Det görs också en tydlig åtskillnad görs 

mellan den militära- och polisiära underrättelseinhämtningen, även om det generellt framgår 

att samarbetet mellan myndigheter är fundamental och att den allomfattande ansatsen är 

vägen att gå. Detta tillsammans med avsaknaden av direkta styrningar, visar på en brist i 
förståelsen avseende behovet samkörning av register och utbyte av information av att tidigt 

detektera och klassificera hoten. En utredning av vilka behov av mandat, lagstöd och 

ekonomiska anslag som faktiskt krävs för att effektivisera underrättelsetjänsten som helhet, 

polisiär likväl som militär, vore av intresse. Kanske skulle det finnas fördelar med att upprätta 

en underrättelsemyndighet, innefattandes samtliga de nuvarande militära och polisiära 

myndigheterna, just för att kunna utöva styrning och identifiera de så viktiga kopplingarna 

som annars riskerar att gå förlorade. 

• Sammanhållande ansvar för de samtida hoten 

Beroende på hur de samtida hoten upptäcks, klassificeras och neutraliseras så kan vi författare 

se att flertalet av hoten initialt kommer att terminera vid myndigheten för samhällskydd och 

beredskap, MSB. Är detta en tillfredställande lösning på problemen med de hybrida hoten? 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den responderande myndigheten för 

huvuddelen av de hybrida hoten. MSB är idag en av Sveriges mindre myndigheter med ca 

1100 anställda enligt deras hemsida. Det innebär att myndigheten i sig är mindre än 

Försvarsmaktens högkvarter. Numerär är givetvis inte allt men det ger ändå en indikation på 

att kapaciteten att upptäcka, samordna och agera på något av de hybrida hoten kan medföra 

taktisk och teknisk utmattning i ett tidigt skede. Med detta sagt bör det undersökas huruvida 

en samordnande funktion likt den av MUST, SÄPO och FRA upprättade nationellt centrum 

för terrorhotbedömning (NCT) kan upprättas. Om ansvaret för denna samordning skall 

inrymmas inom befintliga organisationer, eller om det kräver ett nyupprättande återstår att se. 
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7 Summering 

Det fokus som riktats mot frågorna inom ”Gråzon”, ”Hybridkrigföring” och ”Hybrida hot” 

har till stor del just själva begreppen att tacka för exponeringen i media, militärt och på statlig 
och mellanstatlig nivå. Att debatter i ämnena involverar och intresserar myndigheter, stater 

och forskare på alla möjliga nivåer, är en konsekvens av att begreppen blivit så pass allmänt 

vedertagna och ofta förekommande i debatten. Utan dessa samlingsnamn och försök till att 

beskriva samtida fenomen, hade debatten förmodligen sett annorlunda ut. Med detta sagt, har 

diskursen avseende definitionerna av begreppen efter hand snarare blivit viktigare än hoten i 

sig själva. Den energi som läggs på att bevisa eller motbevisa olika begreppstolkningar, 

förtjänar snarare att läggas på de reella hoten. Även Hoffman uttrycker detta: 

 “We need to move past the lexicon debate and begin to improve our ability to 

counter the activities our adversaries employ to undercut our interests.” 

(Hoffman, 2017, p. 7) 

Begreppen som sådana har fyllt sin funktion i och med att debatten väckts och det är dags att 

skifta fokus mot de samtida hoten och faktiskt agera för att motverka dessa. Istället för att 

reaktivt konstatera förekomsten och nyttjandet av påverkansmedel, måste fokus på en 

säkerhetstrategisk nivå söka att identifiera kommande hot, förekomma dessa och i största mån 

proaktivt arbeta med ett utökat samarbete avseende underrättelser för att vidtaga nödvändiga 

juridiska och samhällsskyddande åtgärder. 

Den svenska nationella säkerhetsstrategin bemöter de hybrida hoten i stort, men lider av en 
otydlighet och en obalans mellan mål, medel och metoder. Endast inom bemötandet av 

irreguljära beväpnade grupper återfinns konkreta åtgärder och en tydligt utpekad riktning. 

Denna tydlighet är önskvärd genomgående, då avsaknaden av tydlighet riskerar att rendera i 

ett allt för ihåligt dokument som saknar värde. 
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8.1 Appendix 1. 

Detta appendix visar urklipp ur den tematiska kodningen av den nationella säkerhetsstrategin, 

närmare bestämt förekomsten av nyckelord kopplade till motåtgärder. Här noteras att 

nyckelord frekvent nyttjas i samband med miljö (klimatförändringar).  

 

 

Förekomst
Desinformation

Cyberattacker
Ekonomiska påtryckningar

Irreguljära styrkor
Reguljära styrkor

Kommentar

Förebyggande
Motverka

4
3: s.21,22

Huvudfokus: Terrorism

Underrättelse- (tjänst / utbyte / utveckling)
3

Förekommer endast tre ggr. 

Knyter an till förekonsten av hot, 

men på generell nivå.

(cyber/energi/infrastruktur) säkerhet
7

5 st: s.8, s.18, 19
s.18, s.24

Anm: s.9 sätter fingret på 

hybrid…"Att säkerhetshoten blir 

alltmer komplexa ställer större 

krav på robusta 

ledningsfunktioner. Allvarliga 

kriser med oklara samband och 

orsaker utmanar samhället och 

olika tolkningar kan snabbt 

komma att spridas."

risk- (analys, inventering)
1

s.18

uthållighet
1

s.22

(civil-, total-) försvar
35

s.17,19
s.18

s.12, 17
cyberförsvarsförmåga

medveten(het)
0

sårbarhet
9

s.18, 20
Klimat. S.25

källkritik
0

utbildning 
5

s.18

(ekonomiskt/energi) oberoende
3

s. 22, 23
Politiskt oberoende. S6

skydd 
33

s.18, 20
s.24, 25

s.17
Anm: Generellt inriktade på HR

(internationellt-, myndighets-, civilt- ) samarbete
29

s.20
s.16, 17

Anm:; samarbete avseende 

klimat

Avskräck
(Juridiska/politiska/militära) mandat

kapaciteter
2

s.20
Anm: nr 2 avseende sjukdomar

trovärdighet
4

s.9, 17

beslutsamhet
1

Anm: klimatförändringar

allianser
3

Anm: klimatförändringar

avtal
2

Anm: Bägge berör klimat

processer
5

s.9, 12
s.21

vilja
4

s.17
Anm: Generellt 

lagar 
1

Anm: Rättssäkerhet

inriktning
5

Anm: Generellt, Klimst 1ggr

Försvara
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3
s.17

Anm: Generellt

interoperabilitet
0

samverkan
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s.21, 22

Anm: Civila, myndigheter etc. 
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3
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solidaritet
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