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Sammanfattning 
 
Digitaliseringen har skapat ömsesidiga beroenden som bidrar till stora sårbarheter i samhället. 
Nu möter vi nya hot delvis på grund av sårbarheter som vi själva har skapat. Vi ser att hoten 
mot vårt land är mer omfattande än på flera år och de har antagit nya former inom flera 
områden. Påverkansoperationer, främmande underrättelseinhämtning och kontroll över kritisk 
infrastruktur är några exempel som utgör ett hot mot samhällets skyddsvärda delar. Klyftan 
mellan hoten och våra säkerhetsskyddsåtgärder är stor och den ökar hela tiden. Hotbilden 
inom gråzonsproblematiken är diffus, komplex och spänner över stora delar i samhället, det 
försvårar en tydlig gränsdragning mellan fred och krig. 
  
Vår lägesbild blir otydlig och skapar ett beslutsvakuum där våra resurser förblir outnyttjade. 
Vi anser att prioritering av resurser sker efter ett föråldrat synsätt. Det djupt rotade binära 
tankesättet skapar juridiska låsningar och bidrar till att skapa ett beslutsvakuum.  
 
Resultat visar även att störningar i samhället sätter förtroendet för samhällskontraktet på spel, 
detta menar vi kan leda till att försvarsviljan och vår demokrati påverkas negativt. Paradoxen 
är även att när samhället utsätts för svåra påfrestningar ligger det nära till hands att ta till 
extrema metoder, metoder som inskränker individens rättigheter och som på sikt även kan 
hota vår demokrati. 
  
En av vår mest framträdande slutsats är att vi bör fokusera mera på våra egna sårbarheter och 
mindre på hotet. Att enbart bygga en större armé kommer inte lösa problemet. Tillsammans 
måste vi bygga ett robustare samhälle för att kunna möta gråzonsproblematiken på ett helt 
annat sätt än idag. Det kommer kosta tid, effektivitet och pengar. Frågan är bara vilket pris 
samhället är beredd att betala? 
  
En annan viktig slutsats är att flera nya empiriska referenspunkter förflyttat oss in i ett nytt 
fredstida normalläge. Ett normalläge som vi säger är en ny nyans av det konventionella kriget. 
I konventionella krig finns krigets lagar och folkrätten att förlita sig på, dessa lagar täcker 
dock inte den nya nyansen av kriget. Den nya nyansen utmanar våra gamla strukturer, där 
folkrätten och krigets lagar blir helt verkningslösa. Om fenomenet ses för vad det egentligen 
är så kommer vi bli bättre rustade att möta det.  Vi anser att gråzonsproblematiken är en del av 
kriget och ska inte tolkas som något annat. Gråzonsproblematiken utgör krigets nya nyans där 
en demokrati som Sverige initialt slår i ett underläge och utmanas till det yttersta. 
  
  
  
Nyckelord: Gråzonsproblematik, gråzon, lägesbild, beslutsvakuum, digitalisering, sårbarhet, 
demokrati. 
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Summary 
 
Digitalization has created mutual dependencies that contribute to major vulnerabilities in 
society. Now we face new threats partly because of vulnerabilities that we ourselves have 
created. We see that the threats to our country are more extensive than in several years and 
they have adopted new forms in several areas. Influencing operations, foreign intelligence 
gathering, and control of critical infrastructure are some examples that pose a threat to the 
parts of society that are worth protecting. The gap between the threats and our security 
measures is great and it is constantly growing. Threat scenario within the grey zone and its 
related problems are diffuse, complex and spans over large parts of society, making the 
distinction between peace and war unclear. 
  
Our overview of the situation becomes unclear and a vacuum which hinders decision making 
is created and our resources remain untapped. We believe that prioritizing resources takes 
place according to an outdated approach. The deeply rooted binary mindset creates legal locks 
and helps create the previously mentioned vacuum. 
 
Our results also show that disturbances in society put the trust in the social contract at stake, 
this means we can lead to the defense will and our democracy being adversely affected. The 
paradox is that when society is subjected to severe stress it is close taking to extreme 
measures, methods that restrict the individual's rights and in the long term might also threaten 
our democracy. 
 
One of our most prominent conclusions is that we should focus more on our own 
vulnerabilities and less on the threat. Building a larger army alone will not solve the problem. 
Together, we must build a more robust society in order to be able to meet the gray zone 
problem in a completely different way than today. It will cost time, efficiency and money. 
The question is just what price is our society willing to pay? 
  
Another important conclusion is that several new empirical reference points moved us into a 
new peacetime normal position. A normal mode we say is a new nuance of conventional war. 
In conventional wars there are the laws of war and international law to rely on, however, these 
laws do not cover this new nuance of the war. The new nuance challenges our old structures, 
where international law and the laws of war become completely ineffective. If the 
phenomenon is seen for what it really is we will be better equipped to meet it. We believe that 
the gray zone problem is part of the war and should not be interpreted as anything else. The 
gray zone problem is the new nuance of the war, where a democracy like Sweden initially 
beats in a disadvantage and is challenged to the utmost. 
 
 
Keywords: gray zone problems, gray area, situation awareness, decision making, 
digitalization, vulnerability, democracy. 
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1 Inledning 
 
Johan lade upp sitt handbagage och satte sig på sätet, han blickade ut genom fönstret på 
flygplanet, samtidigt som besättningen annonserade förseningar. Han suckade och tänkte på 
den kommande stabsövningen i Nordnorge. Mobilen vibrerade i fickan ”stora störningar i 
flygtrafiken kopplade till flygledningen på Arlanda”. Johan ringde upp sin fru Malin i väntan 
på besked, det dröjde många signaler innan hon svarade ”Jag har inte tid att prata, vi har 
fått in ett ovanligt stort antal personer på akuten med svåra magsmärtor! Du får ringa dina 
föräldrar, de får ta tåget ner och hämta på förskolan!” Johan lade på, nyhetsflödet 
uppdaterades ”stora delar av Stockholm utan ström, sträng kyla på väg in över Sverige”.  

(Blomberg & Henningsson, 2019) 
 

Under det senaste decenniet har det globala säkerhetspolitikläget försämrats successivt 
(Försvarsberedningen, 2017). Fenomenet som vissa påstår är gammalt definieras som något 
helt nytt av andra. Försvarsberedningen (2017) benämner detta i sin rapport ”Motståndskraft” 
som gråzonsproblematik. Även supermakten USA har påverkats (och påverkar) den globala 
utvecklingen. Något som kongressen uppmärksammade 2015 i samband med att USA:s 
samtliga militära resurser, förutom atomvapen, hade blivit aktiverade. Vi är i krig men ingen 
av oss har förklarat krig mot någon eller något, vittnade den fyrstjärniga generalen Joseph 
Dunford (Knefel, 2015). USA aktiverade sina militära styrkor i sin oro över att 
gråzonsproblematiken hade neutraliserat effekten av dessa kraftfulla resurser (Severin, 2018). 
Eftersom USA själva använder de olika spektrumen av åtgärder som gråzonsproblematiken 
erbjuder, så har de också förståelse för vilken effekt åtgärderna kan skapa. 

 “You heard the Secretary of Defense say both in writing and verbally that 
we are at war,” Forbes asked. “Who declared that war?” (Knefel, 2015) 

Gråzonsproblematiken som fenomen uppenbarar sig som en zon mellan fred och krig. Det 
liknar ett fenomen där många olika åtgärder är lika kraftfulla som handlingar i ett 
konventionellt krig. Ytterst handlar det om makt, likt när USA försökte påverka ledningen i 
Ukraina för att skapa en mera västvänlig sinnad inriktning (Utrikespolitiska institutet, 2014). 
Ett annat exempel är att Ryssland och Kina använder sina positioner för att påverka i sina 
egna intresseinriktningar. Världen kan i detta fall liknas vid ett schackspel där Sverige är en 
spelare som blir påverkad vare sig vi vill eller inte. Det finns i sak inga vänner utan likt alla 
världens länder önskar vi en utveckling som i första hand gynnar oss själva. En handling kan 
uppfattas som harmlöst ur vår synvinkel, men vara direkt fientligt ur ett annat lands synvinkel. 
Sverige likt övriga länder är inte ett undantag när det gäller att bli utsatta eller utsätta andra 
länder för påverkan (Utrikespolitiska institutet, 2014). 

”Du behöver inte ockupera mark när du ändå kan kontrollera kritisk 
infrastruktur eller påverka politiska beslut.” (Säkerhetspolisen, 2019A). 

Gråzonsproblematiken är svårdefinierat, det ligger mycket i hur man väljer att tolka de 
åtgärder och ageranden som utförs. Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) har 
vidareutvecklat en bild över gråzonsproblematiken som ursprungligen kommer från 
Försvarsmakten. Bilden visar FOI:s perspektiv på hur gråzonsproblematiken kan tolkas. I 
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kapitel två finns även en utförligare beskrivning av begreppet gråzonsproblematik och 
författarnas syn på hur begreppet.   
 

 
Figur 1 Gråzonsproblematiken. 

(Jonsson, 2018) 
 
Utvecklingen i Georgien, annektering av Krim och utvecklingen i östra Ukraina har förändrat 
synen på det säkerhetspolitiska läget runt Östersjön i grunden. En förändrad syn som även 
påverkat Sveriges uppfattning på hur totalförsvaret skall utformas. Den militära 
hotdimensionen utgör dock bara en liten del av gråzonsproblematiken. Det kan konstateras att 
Sverige kontinuerligt utsätts för strategiska maktmedel från flera olika länder 
(Säkerhetspolisen, 2019B). Det rådande läget har föranlett en diskussion om det nya moderna 
krigets karaktär, har vi verkligen identifierat alla nyanser av kriget? Vilken roll kommer ett 
lands försvarsmakt spela i en tid där det militära maktmedlet får en allt mindre roll i 
mellanstatliga konflikter. Digitalisering och kraftfull teknik skapar nya sårbarheter i samhället 
vilket innebär att icke-militära maktmedel har fått en allt mer framträdande roll i dagens 
konflikter. Våra antagonister har goda möjligheter att uppnå politiska målsättningar utan att 
korsa den röda linjen som utlöser det militära maktmedlet (Severin, 2018). Gråzonen mellan 
krig och fred innehåller troligtvis något mer än tidigare. Ett problem med att definiera en 
krigföring som spänner över både klassiska militära maktmedel och polisiära ansvarsområden 
är att det uppstår oklarheter avseende jurisdiktion och ansvarsgränser (Gustafsson, 2014). 
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Ett traditionellt krig innebär ett högt risktagande och kan ge stora ekonomiska samt politiska 
konsekvenser. Om en aktör kan uppnå sina politiska målsättningar utan att riskera kraftiga 
motåtgärder från det militära maktmedlet så är det en naturlig strategi. Hoten mot vårt land är 
mer omfattande än på många år och de har antagit nya former. Vi ser en ny diffus komplex 
hotbild som spänner över stora delar av samhället. 
 
I Sverige har vi en traditionell struktur som bygger på en syn av kriget som härstammar från 
världskrigen, konflikten är väpnad och deklarerad mellan stater. Vad innebär det för oss att en 
antagonist försöker destabilisera eller påverka vårt samhälle utan att vi är i krig? Vi bör skapa 
oss en uppfattning om vad som kännetecknar detta agerande, ett agerande som innefattar nya 
metoder. 
 
Gråzonsproblematik som begrepp har uppmärksammats sista åren, vissa ser det som ett 
modeord för något gammalt som kommit tillbaka, andra ser det som det nya sättet att föra krig 
på. Klyftan mellan hoten och våra säkerskyddsåtgärder är stor och det ökar hela tiden 
(Säkerhetspolisen, 2019B). Att kriget är föränderligt och även irrationellt konstaterade von 
Clausewitz redan år 1855 i sin bok Om kriget (von Clausewitz, 1991). Vi behöver förstå vad 
gråzonsproblematiken är för något fenomen, innebörden och hur vi på bästa sätt skall möta 
det. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Världen förändras så även Sverige, möjligheten för stater att påtvinga sin egna politiska vilja 
har ökat. Gråzonsproblematikens komplexa karaktär spänner över stora delar i samhället och 
framträder som ett utmärkt verktyg för att utöva sin politiska vilja mot andra. I Sverige 
utmanas vår gränsdragning mellan fred och krig av gråzonsproblematiken, detta gör även i 
förlängningen att våra demokratiska grundfundament kommer att påverkas. Är 
gråzonsproblematiken den nya lågintensiva ständigt pågående konflikten som ger kriget en ny 
nyans? Om svaret är ja, vet vi då egentligen vad det nya kriget innebär? 
 
Mot bakgrund av ovanstående syftar denna studie till att öka förståelsen för 
gråzonsproblematiken i Sverige. 
 
Utifrån syftet har följande forskningsfråga formulerats. 

Hur ser gråzonsproblematiken ut i Sverige idag?  

För att svara på huvudfrågan så nyttjar vi oss av tre underfrågor. 

Vilka hot är mest framträdande? 

Vad innebär det för samhället att bli utsatt för gråzonsproblematiken? 

Vad behöver samhället fokusera på för att möta detta fenomen? 
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2 Referensram 
Med detta kapitel ger vi läsaren forskningens teoretiska ramverk för att visa hur de olika 
teorierna påverkat oss. Initialt tog vi oss an frågeställningen deduktivt, något som påverkat 
den teoretiska kopplingen. Ambitionen har varit att ta del av många olika teorier och därmed 
bilda en kunskapskälla med flera perspektiv. Vi valde ut Barry Buzans teori om det ”vidgade 
säkerhetsbegreppet” (Buzan, 1991)  och hade för avsikt att låta teorin utgöra vår 
forskningsgrund. Vi valde dock att byta ansats och anta den induktiva ansatsen istället. Därför 
blir det teoretiska ramverken istället en del i vår resultatdiskussion. Där låter vi våra 
diskussioner underbyggas av de perspektiv som vi tidigare tagit del av.  
 
Detta kapitel redogör inledningsvis för de olika teorier som återfinns i resultatdiskussionen 
samt för de teorier som redan från början på olika sätt påverkat vår förförståelse. Det slog oss 
att ju mer vi läste och inhämtade teoretisk bakgrund ju komplexare blev fenomenet och ämnet 
i sin helhet. Med hänsyn till tidsuttaget valde vi att sätta ett stopp för hur mycket teori vi 
skulle ta del av. Vi har alltså inte tagit del av all teori som finns, dock så kan vi med gott 
samvete säga att det är med fler olika perspektiv vi tagit del av teorin. Många studier hänvisar 
till samma eller liknande källor. Teorin ”det vidgade säkerhetsbegreppet” är ett sådant 
exempel, en teori som återfinns i många av de skrifter som vi läst. Därför blev det viktigt att 
hitta de nya perspektiven som tillför ämnet nya vinklingar. Två av de perspektiv som vi läst 
sticker ut något mera än de andras, det är Hal Brands och Malin Severins perspektiv. I vår 
resultatdiskussion har deras perspektiv varit till stor hjälp för att forma vårt egna perspektiv. 
 
Vi avslutar kapitlet med att presentera vår definition på några av de centrala begrepp 
uppsatsen har. Vi vill även uppmärksamma läsaren på att det finns en ordlista som appendix. 

2.1 Tidigare forskning 
Ämnet som vi valt att skriva om är väl omskrivet och det visar sig i det stora urvalet av 
tidigare forskning. Forskningen vi har sökt oss fram till består av en blandning mellan svenska 
och utländska författare som på olika sätt släppt böcker eller publicerat intervjuer, artiklar, 
uppsatser eller forskningsrapporter. 
 
Sveriges mest framträdande forskare inom underrättelseanalys, Professor Wilhelm Agrell är 
även internationellt erkänd med sina böcker i ämnet. Vi har i vår forskning använt Agrells 
teorier om underrättelseanalys där han resonerar om analytikers förmåga att förutspå olika 
skeden. Vi har använt en teori som återfinns i boken ”Konsten att gissa rätt” (Agrell, 1998) 
för att styrka vårt resonemang omkring ledares förmåga att fatta eller inte fatta beslut i rätt tid. 
En annan bok av Agrell är ”Det säkra landet?” (Agrell, 2016) i boken beskriver Agrell 
svensk säkerhetspolitiks utveckling från kalla krigets slut fram till året 2015. Agrells 
beskrivning av svensk säkerhetspolitisk utveckling tillför en ny dimension i förhållande till 
Jacob Westbergs beskrivning av det samma. Agrell för även ett intressant resonemang 
omkring risker och hot i boken. 
 
Professor Jan Ångström på Försvarshögskolan (FHS) har både enskilt och tillsammans med 
andra skrivit böcker och publicerat artiklar som avhandlar Sveriges säkerhetspolitiska 
utveckling. Han har beskrivit de olika utmaningar som finns för små stater då de skall förhålla 
sig till stora konflikter, perspektivets tyngdpunkt ligger på Sverige. Ångström har även 
ifrågasatt USA:s syn på framtida konflikter och hur deras väpnade styrkor förbered sig genom 
att skapa enheter som utvecklar kinetisk energi istället för att skapa adaptiva organisationer 
som kan möta framtida hot. Med sina olika perspektiv och grundläggande militärteoretiska 
förklaringar använder vi delar av Ångströms teorier i resultatdiskussionen för att skapa en 
förståelse för de drivkrafter som ligger bakom gråzonsproblematiken.  
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Även om både Ångström och Agrell är internationellt erkända så har vi nyttjat material från 
utländska forskare för att få andra perspektiv. I flera av de uppsatserna vi läst och tillsammans 
med Försvarsberedningens rapporter hänvisas det till teorin om ”det vidgade 
säkerhetsbegreppet” (Buzan, 1991)  (Försvarsberedningen, 2017). Barry Buzan professor 
emeritus företräder Köpenhamns Universitet och har med sin bok ”People states and fear” 
(Buzan, 1991) fört in denna erkända teori. Buzan har visat att hoten framträder på flera arenor 
än den traditionellt militära. Teorin handlar om att ge en bredare syn på säkerhet och 
säkerhetspolitik. Köpenhamnsskolan ville skapa möjlighet att på ett bättre sätt analysera 
aktörer, skyddsvärden (referensobjekt) och hot. Buzan och Köpenhamnsskolan fokuserar 
mindre på den militära sektorns betydelse och betonar den breda hotbilden där även icke 
antagonistiska hot som miljökatastrofer ingår. (Buzan, et al., 1998) 
  
Styrkan med Buzans modell är att den är så pass allomfattande att den kan appliceras i alla 
miljöer världen över och fortfarande vara relevant. Skall man lyfta en svaghet med hans teori 
så är det att den skapades i slutet på kalla kriget innan digitaliseringen slog igenom, något vi 
återkommer till i resultatdiskussionen där denna teori blir en av de mest framträdande för oss.  
 
För att kunna tolka en antagonists vilja att påverka olika delar i ett samhälle har vi valt att 
använda oss av Wardens strategiska ringar, även kallat ”skyddslöken. John Warden, 
flygvapenofficer i USA kom att blåsa nytt liv i luftkrigstänkandet efter att den 
kärnvapenbaserade strategin hade stagnerat på 1980-talet. Han förespråkade strategiska 
insatser mot fiendens tyngdpunkter. Han menade att det var avgörande i en konflikt att 
bekämpa motståndarens ledarskap och på så sätt skapa kaos och handlingsförlamning. 
Warden menade att bekämpning av militära förband hade en mindre effekt och kunde 
undvikas om det inte var nödvändigt. Motståndarens infrastruktur var avgörande för att nå 
framgång, genom att angripa fysiska informationshanteringssystem skulle man åstadkomma 
handlingsförlamning och då kunna kontrollera händelseförloppet. Kritiker mot Wardens teori 
menar att den bygger på metaforer och inte är empiriskt underbyggd i någon systematisk 
studie. (Ångström & Widén, 2005) Hans teori om fienden är att likna vid en människa, om 
man avlägsnar huvudet så slutar kroppen fungera, en stat är dock ett öppet system som tillåter 
reproduktion av sina delar. 
 
En internationellt intressant forskare i ämnet är Professor Hal Brands. Han har sin hemvist i 
USA, närmare bestämt vid Johns Hopkins University på avdelningen för avancerade 
internationella studier. Där har han med sina olika publikationer fört ett resonemang omkring 
paradoxer inom gråzonsproblematiken och hur dessa kan hanteras. Brands har publicerat 
flertalet artiklar och böcker med inriktning på strategi samt utrikespolitik. Brands har skrivit 
olika artiklar om gråzonsproblematiken där han lyfter flera paradoxer och även 
problematiserar omkring begreppet som sådant. I vår forskning använder vi Brands olika 
synvinklar på de paradoxer som gråzonsproblematiken kan skapa. 
 
I Sverige är det FOI med sina forskare som publicerat merparten av de öppna rapporterna som 
till stor del återfinns på nätet. FOI:s rapporter är normalt finansierade av olika statliga 
myndigheter och blir därmed inriktade mot specifika frågeställningar. Vi uppfattar att några 
av rapporterna gällande gråzonsproblematik gett vårt perspektiv stöd och vi lyfter särskilt 
fram Malin Severin som har sin bakgrund på King College London där hon studerat 
krigsvetenskap. Hon är anställd av FOI som svensk analytiker i England på UK MOD’s think 
tank DCDC. Severin ger i sin rapport om ”Icke militära angreppsätt…” (Severin, 2018) en 
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beskrivning gråzonsproblematikens utmaningar som vi tycker ger fenomenet ett nytt 
perspektiv, något vi använder oss av i vår resultatdiskussion.  
 

2.2 Centrala begrepp 
Några av de begrepp som används är nya och inte allmänt vedertagna, därmed inte helt 
färdigutvecklade. Därför har vi i detta kapitel försökt att ge en utökat förklaring samtidigt som 
vi försökt förklara själva innebörden på ett fördjupat sätt. Som bilaga finns en lista med 
begrepp som inte är centrala i uppsatsen men som kan behöva förtydligas för att läsaren inte 
skall behöva fundera över meningen med begreppen och därmed kanske missa det som vi 
försöker förmedla.  
 
2.2.1 Gråzonsproblematik 
Begreppet gråzonsproblematik är det mest centrala begreppet i uppsatsen. Utmaningen och 
spänningen i begreppet gråzonsproblematik är att det inte finns en allmänt accepterad 
definition. Det blir påtagligt att de myndigheter vi kommit i kontakt med och även ytterst 
Regeringskansliet skapat sig en egen definition som passar just deras egna verksamhet eller 
vilja. Vi kommer därför kort redogöra för de olika definitionerna och i slutet ge läsaren 
författarnas syn på begreppet. 
 
År 2015 debatterades begreppet ”The Gray Zone” – grå zonen i USA.  En debatt som var 
pådriven av att flera ledande befattningshavare var övertygade om att deras strategiska 
motståndare försökte urholka det amerikanska försvaret med hjälp av en gråzonsproblematik. 
Genom en ny dimension av icke-kinetiska vapen presenterar en antagonist därmed något nytt. 
I denna debatt blev gråzonsproblematiken definierat med att underminera eller helt undvika 
ett lands politiska, militära och ekonomiska makt (Severin, 2018).   
 
Precis som färgen grå så är begreppet inte tydligt vitt eller svart. Grå befinner sig mittemellan 
två ytterligheter, i vår kontext är dessa fred och krig. Enligt Försvarsmakten är just syftet med 
gråzonsproblematiken att befinna sig mellan dessa två ytterligheter. På så sätt uppnår en 
antagonist sin politiska vilja utan att möta det andra landets samlade försvarsförmåga 
(Försvarsmakten, 2016). I USA har detta faktum fått mycket uppmärksamhet eftersom de 
uppfattar att stora delar av västvärldens militära förmåga blir helt neutraliserad i en sådan 
kontext (Severin, 2018). Denna oro beskriver även Försvarsmakten i sin perspektivstudie från 
2018. ”Gråzonsproblematiken skär över myndighetsgränser och motståndaren strävar efter 
att kringgå grunderna för statens verktyg för institutionellt våld. Hanteringen av 
gråzonsproblematiken präglas därför av en blandning av militära medel och medel som faller 
utanför Försvarsmaktens ansvarsområde och måste därför ske samordnat utifrån en 
helhetssyn på utmaningarna.” (Försvarsmakten, 2016). 
 
I sig är det inget nytt att en motståndare försöker undvika sin antagonists kraftfullaste 
försvarsvapen. Det nya är med vilka verktyg som motståndaren använder för att undvika 
detta.  
 
I sin årsboken över 2018 beskriver Säkerhetspolisen gråzonsproblematiken som nyttjandet av 
olika verktyg så att en eller flera statliga aktörer dolt kan påverka direkt eller indirekt 
alternativt positionera sig för att en påverkan kan ske på sikt. (Säkerhetspolisen B, 2019). 
 
I Försvarsberedningens rapport Motståndskraft tydliggör regeringen och riksdagen att de inte 
ser något nytt i begreppet gråzonsproblematik. På följande sätt beskriver försvarsberedningen 
begreppet. ”Gråzonsproblematiken är inte ny utan har funnits i alla tider. Motståndaren 
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analyserar alltid den situation som råder och försöker forma den till sin fördel för att så långt 
möjligt utöka sitt handlingsutrymme i tid och rum med målet att uppnå sina politiska syften.”  
(Försvarsberedningen, 2017) 
 
Det som binder samman alla dessa definitioner och beskrivningar är att det sker någon form 
av antagonistisk verksamhet i fred. Syftet med agerandet från aktören är att försöka påverka 
direkt eller skapa sig framtida möjligheter till att påverka. Säkerhetspolisen och även 
Försvarsmakten till del antyder att det skulle finnas en zon mellan fred och krig. Denna zon 
som beskrivs som gråzon ser inte försvarsberedningen. Vi uppfattar att beskrivningarna är 
skapade utifrån olika perspektiv och därmed fokuserade på att nå en lösning beroende på vem 
som försökt definiera fenomenet. Försvarsberedningen pekar på problemet men i deras 
utgångspunkt finns det bara krig eller fred, allt annat är enligt dem demokratiskt otänkbart.  
 
Vi ser på gråzonsproblematiken som en annan statlig aktörs påverkansoperationer eller annan 
antagonistisk verksamhet. Påverkansoperationerna eller annan verksamhet utförs av olika 
aktörer ibland via proxys men i grunden är detta initierat och styrt av en statlig aktör. Syftet 
med dessa handlingar är ytterst att påverka ett annat lands politiska vilja.  
 
Avslutande vill vi beskriva hur vi uppfattar skillnaden mellan hybridkrigföring och 
gråzonsproblematik. Hybridkrigföring kan sammanfattas som koordineringen av två separata 
ibland överlappande processer. Kinetiska och icke-kinetiska maktmedel som skräddarsys för 
att utnyttja specifika svagheter i motståndarens system. Med kinetiska maktmedel avses 
militärt agerande med reguljära eller irreguljära förband. Den andra processen som utgörs av 
icke-kinetiska medel har ett större fokus på politiska, ekonomiska och psykologiska 
påtryckningsmedel som kan kombineras med cyberangrepp och strategisk kommunikation för 
att påverka ett land i en viss riktning. Synergieffekter gör att helheten blir större än summan 
av de enskilda delarna, de unika sårbarheterna hos motståndaren påverkar utfallet. Icke-
kinetiska maktmedel framförallt dolda är de metoder som är mest framträdande inom ramen 
för gråzonsproblematiken till skillnaden mot hybridkrigföring (Severin, 2018). 
 
2.2.2 Individen 
Individ är ur ett biologiskt perspektiv en levande organism exempelvis människa. Ordet 
kommer från latin och betyder odelbart (Svenska Akademin, 2018). Om vi antar ett mera 
filosofiskt perspektiv så är individen den minsta beståndsdelen i ett samhälle. Hur samhället 
väljer att inordna individer och även rangordna är upp till respektive samhälle. Det finns 
många teorier som utgår från individen och dennes uppenbarelse i naturen. Exempelvis utgår 
subjektivismen från individens subjektiva uppfattning till saker och ting. Därför blir allt som 
individen uppfattar och beskriver först verkligt då detta görs. Motsatsen är objektivismen som 
menar att allt finns och individerna bara behöver beskriva och kartlägga sanningen om allt 
omkring oss.  
 
Vi väljer att se individen som en enskild varelse som kan välja att vara en del i ett samhälle. 
Tillsammans med samhället utgör individen samhällskontraktet och skapar i en treenighet 
samhällskontexten. Utan individer kommer inte samhället att finnas. Individen har att förhålla 
sig till sin egna vilja och drivkraft, något som samhällets regler vill reglera och kontrollera.  
 
2.2.3 Samhällskontraktet 
Samhällskontraktet är det oskrivna men uttalade avtalet mellan individ och samhälle. I det 
avtalade finns det skyldigheter och krav som båda individen och samhället skall uppfylla. I 
denna uppsats så rör vi oss omkring det outtalade att individen skall försvara samhällets 
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existens och överlevnad. Skyldigheten att försvara samhällets existens är inte förhandlingsbart 
och det kräver ytterst att individen även är beredd på att dö för samhällets sak. Det bygger på 
ett förtroende, att samhälle kan försvara sina gränser, säkerställa trygghet och upprätthålla 
vitala funktioner. 
 
2.2.4 Strategisk timeout 
Efter Sovjetunionens fall fanns en tro i Sverige om en lyckad demokratiseringsprocess i 
Ryssland. Sveriges samtliga försvarsbeslut från mitten av 1990-talet präglades av en total 
avsaknad av antagonistiska hot. Konsekvenserna blev en nedmontering av totalförsvaret och 
en decentraliserad ledningsorganisation med fokus på olyckor och miljökatastrofer (Åkesson, 
2019). 
 
Sverige nyttjade sig av något som kan betecknas som indirekt säkerhetspolitik. Genom att 
skapa säkerhet borta skulle man indirekt skapa säkerhet hemma. Medan svenska förband 
agerade i Afghanistan mot den globala terrorn fortsatte samhällsutvecklingen här hemma med 
fokus på fred och inte krig. Efter att säkerhetsläget i vårt närområde försämrats beslutade 
regeringen den 10 december 2015 att planeringen för totalförsvaret skulle återupptas 
(Länsstyrelsen Kalmar län, 2019).  
 
2.2.5 Samhälle 
Samhälle är ett begrepp som de flesta har lätt att relatera till men svårt att mera exakt 
definiera. Ett samhälle kan vara en mindre ort eller mindre avgränsad geografisk yta med 
samhällsfunktioner som post och skola (Svenska Akademin, 2018). Definitionen som denna 
uppsats kommer använda är av en mera filosofisk karaktär. Även om Svenska akademin får 
det att framstå som något ofilosofiskt, ” Helhet som består av en större grupp människor som 
lever tillsammans på ett organiserat sätt” (Svenska Akademin, 2018). Begreppet kommer 
ursprungligen från franskans société och betyder vänlig sammanslutning (Finska 
Utbildningsstyrelsen, 2019). Samhälle kan vara en grupp människor som är organiserade 
genom politiska, kulturella, vetenskapliga eller andra syften. Det som normalt används som 
gemensam beskrivning är att gruppen av människor binds samman socialt, har en form av 
medlemskap och en strukturerad organisation styrd av olika regler. Stat eller folkslag kan 
avses med begreppet samhälle. 
 
I denna uppsats förhåller vi oss till begreppet samhälle som en avgränsad area där individer 
organiserat sig för att försöka tillgodose deras samhälles intressen och överlevnad. Samhällen 
är i dag för oss länder med olika samhällskontrakt, dessa bildar stater eller land. 
Samhällskontrakten ger individen friheter och rättigheter men utkräver också ett antal 
skyldigheter. Samhällets överlevnad är viktigare än individens eftersom alla regler är 
författade utifrån samhällets överlevnad, något som läsaren bör fundera över i de kommande 
resonemangen. 
 
2.2.6 Säkerhetspolitik 
Säkerhetspolitik handlar om att bevara landets fred och säkerhet (Andrén, 2002, p. 8). 
Sveriges säkerhetspolitiska mål och intressen är att värna befolkningens liv och hälsa, värna 
samhällets funktionalitet samt värna förmågan att upprätthålla grundläggande värden som 
demokrati, jämställdhet, rättssäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter (Försvarsmakten, 
2016). Säkerhetspolitiken i Sverige har påverkats av 1990-talets succesiva vidgning av själva 
begreppet säkerhet och dess tillämpning på hot och utmaningar.  Andra faktorer utöver de 
traditionella politiska och militära har fått större utrymme i politiken. Ekonomiska 
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inflytanden, ömsesidiga beroenden, sårbarheter i samhället, katastrofberedskap och 
miljöpåverkan betraktats nu som säkerhetspolitiska åtgärder. (Engelbrekt & Ångström, 2010) 
 
2.2.7 Säkerhetspolitiskt läge 
Sveriges säkerhet påverkas dagligen av underrättelseverksamhet och påverkansoperationer. 
Militära operationer bedrivs i Georgien och Ukraina i en gråzon kring väpnad strid utan att det 
formellt är krig. Utanför vårt närområde fortsätter utvecklingen av sönderfallande stater i 
kombination av ideologiskt driven extremism. Naturkatastrofer tillsammans med stora 
flyktingströmmar kräver engagemang från västvärlden på dessa platser samtidigt som hoten 
avseende terrorattentat förekommer på hemmaplan. Påverkansoperationer förekommer 
tillsammans med mer eller mindre tydlig informationskrigföring.  Kriminell och 
sabotageliknande verksamhet kan förekomma för att destabilisera ett samhälle och det är svårt 
att identifiera om någon annan aktör ligger bakom (Försvarsmakten, 2016). 
 
Hoten kan vara både antagonistiska som icke antagonistiska. Med antagonistiska hot avser vi 
hot som ett annat samhälle står bakom. Med icke antagonistiska hot avser vi hot som inte har 
ett annat samhälle bakom sig, exempelvis inbrott mot en kraftstation där drivkraften är att 
hitta ekonomiskt värde. I antagonistens fall är samma inbrott i syftet att kartlägga 
kraftstationen. För ägaren av kraftstationen blir den direkta konsekvensen inte annorlunda 
men för samhället är det stor skillnad. Det försämrade säkerhetsläget och vidden på 
säkerhetshoten medför nya och stora utmaningar för säkerhetspolitiken (Försvarsberedningen, 
2017).   
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3 Metod 
I detta kapitel presenterar vi hur vår forskning genomförts. Det är en beskrivning som 
redovisar vilken metodmässig utgångspunkt som vår analys vilar i och ingående på vilket sätt 
empirin hanterats. Vårt fokus under hela forskningsprocessen har varit att presentera en 
intressant och förhoppningsvis viktig uppsats. Initialt var ansatsen deduktiv kombinerad med 
en kvalitativ metod. Efter att vi orienterat oss i den tidigare forskning så förstod vi att en 
induktiv ansats skulle ta oss längre. Vi såg ingen teori som fyllde de ambitioner vi hade med 
vår forskning och det deduktiva valet ändrades därför istället till en induktiv ansats. I 
efterhand vågar vi påstå att omvärderingen som gjordes var viktig. Vi uppfattar att det 
induktiva metodvalet som vi gjorde passar vår forskning bättre. Detta kombinerat med en 
kvalitativ metod ger vårt resultat mera liv och därmed blir allt mera intressant för läsarna. 
Vårt resultat kom helt enkelt längre än om vi valt den deduktiva ansatsen.  
 
Under hela forskningsprocessen har vi inte tvekat att stanna upp och ta ett omtag i fall detta 
behövts. Vi har inte heller avskräckts från att våga omvärdera de tolkningar som skapats. Vi 
upplever att det varit stimulerande och engagerade att skapa något nytt och eget utifrån vår 
insamlade empiri. Den största utmaningen har för oss båda varit att runda av och avsluta 
processen.  
 

 
Figur 2 Schema över forskningsprocessen. 

(Blomberg & Henningsson, 2019) 

3.1 Författarnas utgångspunkt 
Vår utgångspunkt i denna forskning har inte varit att objektivt bevisa om något är rätt eller fel, 
utan att subjektivt tolka och förstå ett fenomen. Denna skillnad kan även belysas genom de 
två vetenskapsteorierna positivism och hermeneutik. Det positivistiska förhållningssättet har 
sitt ursprung i naturvetenskapen och där finns en önskan samt strävan efter att så objektivt 
som möjligt nå en form av absolut sanning (Wallén, 1993) (Thurén, 2007). Vi gör istället 
anspråk på att subjektivt tolka den information som vi samlat in. Vårt vetenskapsperspektiv är 
i grunden hermeneutiskt. Det har sin uppkomst i socialfilosofin, där syftet med forskningen är 
att förstå viktiga skeenden inte förklara de (Thurén, 2007). ”Allmän tolkningslära” betyder 
ungefär hermeneutik och det är Hans-Georg Gadamerm som med sin boken ”Sanning och 
metod: grunddragen till en filosofisk hermeneutik” (Gadamer, 1997) viktigt bidragit till denna 
vetenskapsteori. Vårt angreppsätt eftersträvar just detta hermeneutiska tillvägagångsätt, att 
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skapa en subjektiv tolkning av verkligheten och därmed förstå ett problem eller fenomen. En 
tydlig kontrast mot positivismens fokus på objektivitet (Wallén, 1993).  
  
När vi närmar oss perspektiven på hur vi tillgodogörs kunskap samt hur vi tolkar det som 
finns runt omkring oss är vi inne på epistemologiska samt ontologiska antaganden. Vi har det 
idealistiska perspektivet som grund även om vi inte är i yttersta gränslandet med vår tolkning. 
Idealismen har en uppfattning som menar att kunskapsobjekten bara finns i vårt medvetande 
och våra egna föreställningar, allt detta bygger på vår subjektiva kunskap (Wallén, 1993). Det 
som finns omkring oss går att tolka och det finns alltid en ny intressant synvinkel att 
förmedla. Genom att beskriva sin subjektiva verklighet för andra kan de ta del av kunskapen 
genom att själva tolka verkligheten på sitt egna subjektiva sätt.  Vi aspirerar inte på att 
presentera sanningen utan vår egna subjektiva beskrivning av gråzonsproblematiken som 
fenomen. I sin form är gråzonsproblematiken ett socialt skapat fenomen och skall därför även 
tolkas i en sådan kontext. Vår valda metod och ansats blir därför till denna studies styrka och 
något vi uppfattar visar sig i de slutsatser vi presenterat.  
 

3.2 Vetenskaplig grund 
Med en induktiv ansats och kvalitativ metod har vi tagit oss an problemställningen. Sättet vi 
valt att tolka och koda de olika informationskällorna är med hjälp av Inspired by Grounded 
Theory (IGT). IGT har sitt ursprung i metoden Classic Grounded Theory (CGT) skapad av 
forskarna Glaser och Strauss (Jacobsen, 2017). Vi är övertygade om att tolkningen vi gjort 
utifrån vår bakgrund har tillfört ett perspektiv som kan ge läsaren en bättre förståelse och en 
fördjupad insikt i gråzonsproblematiken. 
 
Gråzonsproblematiken kan liknas med ett fenomen som vi valt att ge ett nytt perspektiv på. 
Ett fenomen som vi inte uppfattar skulle komma till sin rätt om man försökt mäta eller 
klargöra med statistik i en naturvetenskaplig kvantitativ metod. Den kvalitativ metoden som 
vi använde är sprungen ur hermeneutiken. Att tolka det som finns runt omkring oss och med 
fördel även själv som forskare vara delaktig eftersträvar den kvalitativforskningen. Det är 
även så vi har förhållit oss till denna forskning.   
 
Allt är möjligt att tolka, texter i dokument eller personer med hjälp av intervjuer. Det är en 
flexibel metod när det gäller den förståelse och kunskapsuppbyggnad som sker under 
forskningsprocessen och hur forskaren kan återinföra dessa nyvunna kunskaper i pågående 
forskning. Hela processen är interaktiv och istället för att ha en rädsla om att påverka 
(kvantitativ forskning) är just påverkan i sig något som vi nyttjat till fullo. Återupprepade 
gånger studsade vi mellan problemställning – undersökningsdesign – datainsamling – 
tolkning (analys) i en iterativ process. Det har varit utmanande men också viktigt att utnyttja 
den kvalitativa metodens styrka att ”röra sig fritt” i de olika stegen. Möjligheten vi haft att 
”röra oss fritt” inom ramen för den kvalitativa metoden har varit den viktigaste enskilda 
faktorn för de slutsatser vi lyckats få fram. Dock så finns det en stor utmaning med kvalitativ 
forskning, att samla in data (empiri) som är relevant och kunna tolka detta. Vi har varit 
noggranna och genomfört insamlingen från primärkällor i form av individuella intervjuer, 
intervjufrågorna har varit av öppen karaktär som sedan kodats. (Jacobsen, 2017). 
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(Jacobsen, 2017) 

 
Vår ansats induktion, utgår från verkligheten (empiri) för att därefter tolka och skapa en ny 
teori. Exempelvis: Empiri: alla människor i världen har hittills dött. Teori: därför är alla 
människor dödliga. Således är det vid urvalet av empiri viktigt att vara noggrann eftersom om 
empirin kan ifrågasättas och i värsta fall visa sig inte är sann, så faller hela forskningsresultat 
på grund av att trovärdigheten saknas. Vi har försökt vara tydlig med hur vi kommit fram till 
vår teori och var ifrån empirin kommer för att skapa en trovärdig grund för vår forskning.  
 
I den induktiva ansatsen gick vi från empirin till en tolkning (analys) och till slut en teori. Den 
induktiva ansatsen har varit en viktig faktor för att vi lyckats hantera den mycket 
flerfasetterade frågeställningen. 
 

Figur 4 Induktiv ansats 

    (Blomberg & Henningsson, 2019) 
 

Figur 3 Kvalitativ metod. 
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3.3 Metod för informationsinsamling och kodning 
Tyngdpunkten i empirin bygger på enskilda intervjuer men vi har även genomfört 
textanalyser. Vårt urval genomförde vi aktivt utifrån att komma så nära källan till fenomenet 
som möjligt. De personer som vi valt ut befinner sig nära det vi undersöker och kan räknas 
som primärdata (Wallén, 1993). Dokumenten vi valt att nyttja oss av är också nära källan och 
har haft till uppgift att komplettera våra primärkällor, dokumenten skall dock ur ett 
vetenskapligt perspektiv ses som sekundärkällor.  
 
För att säkerställa vår forsknings trovärdighet så började vi med att kontakta docent Daniel K 
Jonsson som är forskare på FOI. Vi ville börja med att närma oss gråzonsproblematiken 
genom att kontakta de som bedriver forskning på detta fenomen. Förutom att han blev en av 
våra primärkällor hjälpte han oss att fördjupa vår förståelse och hur vi kunde närma oss 
ämnets kärna. Jonsson är anställd på FOI som har tydliga kopplingar till Försvarsmakten och 
försvarsintressen. Även om vi uppfattar Jonsson som öppet neutral vill vi vara tydliga med att 
denna koppling finns.  
 
Riksdagen och Regeringskansliet är den högsta beslutande enheten i samhället och bär 
därmed ansvaret för hur resursfördelningen sker samt på vilket sätt mandat delas ut. Vi valde 
därför att tillföra en primärkälla från Försvarsdepartementet. Primärkällan skulle helst vara 
någon som är delaktig eller insatt i Försvarsberedningens arbete. Den ansvariga 
tjänstemannen utan politisk koppling skulle därför bli en viktig informationskälla för denna 
forskning. Tommy Åkesson är huvudsekreterare i Försvarsberedningen och har varit så under 
lång tid. Han har även haft flera andra befattningar inom Regeringskansliet med 
försvarsanknytningar. Åkesson gav oss en intervju och därmed denna forskning mycket viktig 
information som vi värdesatt högt.  
 
För att få förståelse för aktuell hotbild inom gråzonsproblematiken sökte vi efter en källa på 
Säkerhetspolisen. Vi lyckades få en intervju med en senior analytiker som var väl insatt i 
fenomenet och kunde ge oss ett bra perspektiv på frågan. Vi kunde därmed även inkludera en 
primärkälla från den ”blå” sidans viktigaste del, något som höjt vår forsknings trovärdighet 
och tillförlitlighet ytterligare. 
 
Textdokument är två offentliga dokument, dels Försvarsberedningens rapport 
”Motståndskraft” (Försvarsberedningen, 2017) och därefter ” Säkerhet i ny tid ” (Bringéus, 
2016). Försvarsberedningens rapport har beskrivit sin syn på totalförsvarets återuppbyggnad 
och utgångspunkterna för hur detta skall gå till. Den särskilda utredningen har bland annat 
analyserat och presenterat olika säkerhetshot mot Sverige. Syftet med att komplettera vår 
empiri med dessa sekundärkällor är att höja trovärdigheten för empirin och i förlängningen 
tolkningen som vi gjort. 
 
Vår empiri kan dock ifrågasättas med anledning av att enbart tre blivit intervjuade. Vi är även 
införstådda med att de tre intervjuade företräder ett perspektiv i deras respektive organisation. 
Vi förstår därmed att empirin inte kan lyftas till att företräda respektive organisations 
gemensamma uppfattning. Vi har genomfört ett noggrant urval för att nå så nära källa till 
fenomenet som möjligt. Samtliga intervjuer är primärkällor (informationsrika personer) och 
med sekundärkällorna ger detta vår empiri en trovärdig grund.  
 
Vi uppnådde antagligen ingen mättnad och trots textdokument hade antagligen det behövts 
flera intervjuer. Mättnadsfenomenet är något som Glaser och Strauss skrev om i sin bok 
”Grounded theory” (Holton & Walsh, 2017) (Jacobsen, 2017). De beskriver i boken att det 
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finns inget givet antal som skall intervjuas, men relativt snabbt uppnås en nivå där empirin 
inte förmår att bära mera relevant information. Detta fenomen måste forskaren ha 
fingertoppskänsla för och avgöra från fall till fall. Vår forskning var tidsbegränsad och det var 
inte möjligt för oss att tillföra flera källor i form av intervjuer. Utifrån en kvalitativ metod blir 
därför värderingen av källan ännu viktigare för oss. I denna forskning kom vi så nära källan 
som det gick och vår absolut viktigaste primärkälla är Tommy Åkesson i form av sin 
befattning. Han har uttömmande och utförligt varit denna forskning behjälplig.  
 
Våra källor är bedömda enligt följande. En primärkälla är exempelvis en individ mycket nära 
det som avses forskas på. Det kan vara personer som skapat det fenomen forskningen handlar 
om eller kanske någon form av vittnen. En sekundärkälla är information som inte kommer 
direkt från det som forskats på. Det kan exempelvis vara allmänna textdokument eller andra 
forskningsdokument som är relevanta i sammanhanget. Vår forskning innehåller både 
primärkällor och sekundärkällor. 
 
Intervjuerna skedde med en öppen frågeställning och detta lämpar sig väl då det som 
undersöks är tydligt begränsat. Efter medgivande från den tillfrågade om att vara delaktig i 
forskningen, i enlighet med Vetenskapsrådets etiska grundregler har samtliga blivit 
införstådda med att vi spelat in hela intervjun. Intervjuerna transkriberades och kodades för att 
sedan tolkas in som empiri. Vi har även genomfört research på de tillfrågade och efter 
intervjuerna läst tal eller tagit del av andra publicerade informationskällor som härleds till den 
intervjuade. 
 
3.3.1 Kodning 
Kodning är nästa steg efter att informationen är insamlad. Informationsinsamlingen och 
kodningen som använts har sin grund i Glaser och Strauss arbetsmetod Grounded Theory 
(Wallén, 1993) (Jacobsen, 2017). Glaser och Strauss skapade en teori som nästan är 
positivistiskt uppställd. Boken och de två vetenskapsmännen har med sin Classic Grounded 
Theory visat att den kvalitativa forskningen har en vetenskaplig kontrollmetod som även kan 
accepteras hos forskare med ett positivistiskt förhållningssätt. I Classic Grounded Theory är 
det ett tydligt kodningstillvägagångssätt som skall följas. Vi har inte följt detta 
tillvägagångssätt helt och hållet. Då kan vi inte heller säga att metoden för kodning är Classic 
Grounde Theory enligt det som Glaser och Strauss skapat. Vår kodning är därför en Inspired 
by Grounded Theory metod. 
 
Vi delade övergripande in kodningen i fyra faser dokumentera, koda, systematisera och 
sammanbinda.  I den första fasen, dokumentera, transkriberade vi intervjuerna för att 
möjliggöra en kodning. Transkriberingen, är helt enkelt att skriva ner den inspelade intervjun. 
Ett moment som tog mycket tid men är helt vital, inga dataprogram användes av oss för att 
automatisera detta moment. Vi transkriberade alla intervjuer manuellt och vår erfarenhet av 
detta säger att en viss bearbetning sker redan vid den manuella transkriberingen. Därefter 
övergick vi in i fas två, kodning och teoretisering, en systematisk fas där vi genomförde en 
sökning i de insamlade underlagen. Vi sökte efter verbmeningar eller värdeord och det vi 
hittade bildade ”löv”, det är enligt CGT en ”open coding” som vi utfört (Holton & Walsh, 
2017). I samband med detta utförde vi även en teoretisering, vi såg om löven hade några 
sammankopplingar som bildade större sammanhang eller koncept (Holton & Walsh, 2017). Vi 
började se och kunde uttyda några av de kategorier vi redovisar i empirin redan i denna fas. 
Under tredje fasen gjorde vi en systematisering och kategorisering, på Post It lappar skrev vi 
ner memos och skapade stora kluster med lappar. I arbetet försökte vi även reducera ner 
datamängden genom att ta bort det vi uppfattade som överflödigt och inte tillförde något. Det 
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vi gjorde är enligt CGT en ”memoing” och teoretisering (Holton & Walsh, 2017). De bildade 
klustren eller högarna med lappar sorterades och vi avslutade denna fas med att kategorisera 
utifrån olika grupperingar som framträdde. Alltså ytterligare en teoretisering enligt CGT. I 
den fjärde fasen så sammanband vi kategorierna som framträtt genom att tolka det vi såg 
utifrån vår subjektiva uppfattning. Vi utförde de två avslutande faserna på stora pappersark, 
slutprodukten dokumenterade vi även på foto. 
 
 
 
 

 
Figur 5 IGT kodning och kategorisering. 

 
 (Blomberg & Henningsson, 2019) 

 
Normalt sätt fortsätter dessa fyra steg tills en form av mättnad uppstår och här menar alltså 
Glaser och Strauss att teorin som växer fram kommer visa när denna mättnad är uppnådd 
(Jacobsen, 2017). Även om vi med våra kodningar uppfattar att det framträder en entydig bild 
så har vi haft för några intervjuer för att tydligt uttyda en mättnad.  
 
 
 



Gråzonsproblematik     20 
Blomberg & Henningsson 

 
Figur 6 IGT kodning och kategorisering. 

(Blomberg & Henningsson, 2019) 
 
Slutligen sorterade vi och utförde de första inledande stegen till en ”Theoretical kodning” 
som senare ger en ”core category” (Holton & Walsh, 2017). Vi drog pilar och tittade på hur 
kategorierna hängde ihop. Observera att memoing som ger memos är helt avgörande för att 
Theoretical kodning skall kunna ske. Theoretical kodning utförs enkelt genom att applicera in 
memos i ”Theoretical Coding familjer” som är fördefinierade av Glaser och strausse (Holton 
& Walsh, 2017). Pilarna som sammanbinder kategorierna i den mind map liknande bilden är 
resultatet av memos. Vi utförde samma systemering med alla intervjuer och textdokument 
efter varandra. Gemensamt byggde dessa steg strukturerat upp den teori som vi fick fram.  
 

 
Avslutningsvis så har illustrerat de moment som ingår i CGT och de 
moment vi inte utförde. Vi utförde de grönmarkerade stegen men 
inte de rödmarkerade fullt ut och därmed är vår metod en IGT. 
Bilden visar sammanfattningsvis skillnaden mellan CGT och vår 
genomförda IGT. 
 
 
 
 
 
 
Figur 6 IGT kodning och kategorisering. (Lysek, 2019) (Blomberg & Henningsson, 2019) 
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3.4 Etiska övervägande 
Vi har haft en etisk medvetenhet under hela arbetets gång. Vi har följt de forskningsetiska 
principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet (2002) 
givit ut. Genom öppenhet och transparens redovisar vi hur allt gått tillväga och var vi hittat 
det som är hämtats ur annan forskning eller litteratur.  
 
Vetenskapsrådet poängterar vikten av att empiriinsamlingen som sker via intervjuer skall ske 
med fokus på informationskällans villkor och integritet. Fyra grundkrav anförs för att 
forskningen skall uppfylla de grundläggande etiska principerna, informationskravet, 
samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentiellkravet (Vetenskapsrådet, 2002). Vår 
forskning uppfyller dessa fyra grundläggande krav. 
 
Individen skall ha en rimlig möjlighet att ta ställning till sin egna medverkan i forskningen på 
ett tidigt stadium. Ingen av de som blivit tillfrågade har avböjt eller valt att avbryta sin 
medverkan i denna forskning. Det skall även vara tydligt vad forskningen avser och vilken 
roll den intervjuade skall tänkas ha. Vi har i denna forskning inte avhandlat 
integritetskränkande uppgifter. Dock så har en av de intervjuade trots allt avböjt att bli 
presenterad med namn. Vi har beaktat denna önskan och ser i sak inte att detta skapar några 
trovärdighetsproblem för vårt presenterade resultat. Vår forskning har trots detta på ett bra sätt 
tillförts empiri som individen har förmedlat och vi hänvisar till organisationen för att härleda 
den informationen.  
 
Vid intervjuerna tillfrågades den intervjuade om denne var bekväm med att vi spelade in 
intervjuerna. Ingen var däremot och vi använde inspelningen för transkribering. Då det varit 
aktuellt att citera så har den aktuella individen fått haft synpunkter på det citerade. 
 
Då forskaren påverkar forskningen med sina egna erfarenheter skall detta öppet redovisas. 
Denna forskning har påverkats av oss och vår förförståelse. Vi har valt och hanterat den 
samlade empirin utifrån den erfarenhet och kunskap vi har i ämnet. Uppfattningen vi har är att 
detta tillför analyserna ett mervärde och skapar en högre vetenskaplig nivå.   
 

3.5 Kritik  
Forskning skall alltid läsas kritiskt, så även denna forskning. Den kvalitativa metoden och 
induktiva ansatsen ställer särskilda krav på oss att transparent visa hur vi utfört vår forskning. 
Ytterst är det upp till läsaren att bedöma om det vi presenterar är en intressant och användbar 
forskning. Vi har som tidigare beskrivits följt de etiska råden som Vetenskapsrådet tagit fram.  
I metodkapitlet har vi även transparent försökt visa hur och på vilket sätt vi kommit fram till 
resultatet. Vårt perspektiv bygger på både primärkällor och sekundärkällor. Kritik kan därför 
riktas mot att empirin bygger på individernas uppfattning och inte uppfattningen hos den eller 
de myndighet som respondenterna arbetar för. Urvalet av respondenter bygger på 
informationsrika personer där vi har kompletterat empirin med relevanta 
myndighetsdokument. Antalet som utgjorde respondenter skulle kunna vara flera och komma 
från exempelvis Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Försvarsmakten. 
Respondenter från dessa myndigheter skulle varit önskvärt men vi valde att komplettera med 
sekundärkällor i form av dokument för att säkerställa insamlingens kvalitet och relevans. Vi 
har inte tidigare haft någon relation med respondenterna men nyttjat kontakter för att lyckas 
intervjua de strategiskt utvalda källorna. 
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Eftersom vi båda är anställda i Försvarsmakten kan det kritiskt framföras att vi inte varit 
objektiva. Vi är öppet subjektiva till vår forskning och försökt använda detta under arbetet. 
Vår avsikt har inte varit att påverka forskningens resultat utan låtit empirin tala för sig självt. 
 

3.6 Sekretess 
Forskningen i sin helhet har vi haft för avsikt att låta vara publicerbart som öppen 
information. Vi har därför informerat de intervjuade om att vi inte vill delges information som 
är att klassad som hemlig. Då vi genomfört datainformationsurval har vi enbart använt öppna 
källor och all övrig empiri är även de från öppet publicerade dokument. Författarna har 
genomfört en slutlig sekretessbedömning av studien.  
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4 Resultat  
 
Följande kapitel är resultat från kodning av genomförda intervjuer och textanalyser. En 
inledande summering av hela kapitlet följs av en genomgång av samtlig empiri. Vår egen 
analys av empirin redovisar vi i kapitel 5, men det förkommer vissa kommentarer där vi vill 
uppmärksamma läsaren på ett resultat som är av viktig karaktär. Vi har valt att presentera 
empirin genom att beskriva resultatet belyst med citat. Om citatet förekommer på flera platser 
uppfattar vi att olika empiri blir styrkt av samma kodning.  
 

4.1 Inledande summering av empirin 
 

”Utmaningarna och säkerhetshoten är mer föränderliga 
och gränslösa än tidigare”. (Bringéus, 2016) 

 
Utmaningarna kan ligga i ett gränsland mellan krig och fred och ytterst handla om den 
sårbarhet som i dag kännetecknar högteknologiska länder. För att hantera dessa är det centralt 
att samhällets alla sektorer involveras. Säkerhetsarbetet innesluter en lång rad aspekter inom 
flera politikområden och aktörerna finns inom såväl offentlig som privat sektor. 

 
En bra lägesbild skall hjälpa våra beslutsfattare att ta avgörande beslut. Det som är en paradox 
med en väl utvecklad lägesbild är att den kan motverka sitt eget syfte. Här vittnar empirin om 
att beslutsfattaren hela tiden önskar erhålla mera information och därmed hamnar i ett 
beslutsvakuum. Ett beslutsvakuum är ett tillstånd där den eller de som skall fatta beslut inte 
gör så utan väntar på mer information. Därför är en allt för stor tilltro till en bra lägesbild 
farlig, den kan alltså istället bli förlamande. Det skapas därmed en situation där politiker och 
chefer i samhället avvaktar med att fatta beslut (t.ex. om höjd beredskap) i väntan på mer 
information, information som aldrig kommer.  
 
Nationella skyddsvärden som framträder i vår empiri är vår demokrati, försvarsvilja 
befolkningens liv och hälsa samt kritisk infrastruktur. I dagens samhälle finns det ett starkt 
beroendeförhållande mellan kritisk infrastruktur och en samhällsutveckling med en snabbt 
ökande digitalisering, gemensamt skapar dessa också stora sårbarheter i samhället. 
Privatisering av kritisk infrastruktur med oklara ägandeförhållanden bidrar till osäkerhet och 
ökad sårbarhet. 
 
Elförsörjningen är en tyngdpunkt i kritisk infrastruktur. Elkraften fungerar inte utan 
kommunikation och kommunikation är beroende av elkraft för att fungera. Banksystemet, 
livsmedelsförsörjningen och transportsystemet är exempel på vitala funktioner som slutar 
fungera vid avbrott i elförsörjning eller i vår kommunikation. Allt hänger samman idag, det är 
svårt att identifiera exakt var sårbarheten ligger då den finns överallt och utvecklingen ser inte 
ut att avta. Konsekvenserna av att kritisk infrastruktur slutar fungera är svåra att överblicka 
men de ger stora följdeffekter. Tomma livsmedelsbutiker, kalla bostäder utan fungerande 
vattenförsörjning och avlopp, stillastående tåg- och flygtrafik, samt minskat förtroende för 
landets ledning är några konkreta exempel. Om följande lägesbild i samhället kombineras 
med påverkansoperationer från en antagonist kan det mest skyddsvärda, försvarsviljan, snabbt 
nedgå. 
 
Hoten mot vårt land är mer omfattande än på flera år, de har breddats och antagit nya former. 
Empirin visar dock på att det finns en naivitet och okunskap kring dessa frågor även på 
myndighetsnivå. Klyftan mellan hoten och våra säkerhetsåtgärder är stor och det ökar hela 
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tiden, vi lider fortfarande av arvet från den strategiska timeouten. En timeout som vi kanske 
vara själva att ta. Hotbilden inom gråzonsproblematiken är diffus, komplex och spänner över 
stora delar i samhället, det försvårar en tydlig gränsdragning mellan fred och krig. Under 
intervjuerna med respondenterna framträder tre typer av hot tydligare än andra, främmande 
underrättelseinhämtning, påverkansoperationer samt övertagande av kritisk infrastruktur. En 
aktör som verkar inom gråzonsproblematiken uppträder dolt och genomföra ofta stegvisa 
förändringar. Agerandet är oftast förknippat med mycket små risker då handlingarna är svåra 
att spåra.  Mot bakgrund av detta bli vår förståelse av gråzonsproblematikens olika inslag en 
förutsättning för att kunna planera inför, möta och agera på olika potentiella 
händelseutvecklingar. 

”För att reda ut gråzonsproblematiken måste vi ta initiativet!” (Åkesson, 
2019) 

Ett aktiverande av totalförsvaret genom höjd beredskap skulle i de flesta fall vara ett 
misslyckande för en antagonist. Att undvika sin fiendes starkaste vapen ligger i krigskonstens 
natur. Det mest typiska karaktärsdraget för en gråzonsstrategi är att en aktör försöker nå ett 
visst långsiktigt mål med en serie stegvisa förändringar snarare än ett stort kliv som kan 
innebära en militär konflikt. Syftet med antagonistiska aktiviteter inom gråzonsproblematiken 
kan variera, ett exempel är att förmå Sverige att justera sin utrikes-, handels-, säkerhets- eller 
försvarspolitik. Det skulle alternativt kunna vara att försvaga Sverige inför en väpnat angrepp. 
Då vårt samhälle i allt större grad blir digitaliserat ger ett agerande inom cyberarenan stora 
möjligheter att inhämta, störa eller sabotera. Digitalisering av samhället har skapat många 
sårbarheter som erbjuder oanade möjligheter för en antagonist att påverka våra skyddsvärden.  
En del i att möta denna utveckling är preventivt tröskelhöjande arbete. Tröskeleffekt används 
oftast i militära sammanhang men den är viktig även för det civila försvaret. En tröskeleffekt 
kopplad till det civila försvaret kan handla om att göra samhällskritisk infrastruktur mer 
robust. Att möta gråzonsproblematiken kommer kräva en mera flexibel användning av 
samhällets samtliga resurser, särskilt resurser som är utpekade att först aktiveras vid höjd 
beredskap. Lägesbilden som träder fram från empirin är ett samhälle som är påverkat av 
gråzonsproblematiken men som har ett totalförsvar utformat efter en binär syn på krig och 
fred. Den binära synen avspeglar sig i mandat och lagstiftning och skapar stora begränsningar 
för samhället, en motståndare som agerar på ena delen av skalan där resurserna finns på den 
andra halvan. 
 

4.2 Empirin 
Den empiri som framträtt ur kodningen presenteras i sin helhet nedan (se tabell). Kategorierna 
utgör strukturen i vår empiri och de är uppbyggda av ett antal underrubriker, kategorierna 
bildar ett övergripande tema. Varje kategori presenteras enskilt och utgör därför egna rubriker 
i kapitel 4, dessa rubriker utgör grunden i vår analys i kapitel 5. Ur empirin kommer vi dra 
slutsatser som vi uppfattar kan utgöra ett eget perspektiv på denna komplexa frågeställning. 
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Figur 7 Empirin i de kategorierna.  

(Blomberg & Henningsson, 2019) 
 
 
4.2.1 Ledning 

”Som följd av försvarsbesluten 1999–2001 samt 2004 upphörde i allt väsentlig 
planeringen för höjd beredskap och krig.” (Försvarsberedningen, 2017) 

 
En systematisk planering liksom aktiva förberedelser inför höjd beredskap har inte bedrivits i 
Sverige under lång tid. Som en följd har stora delar av totalförsvaret avvecklats, inte minst på 
den civila sidan där fokus har legat på att utveckla krisberedskap för olyckor, fredstida kriser 
och samhällsstörningar. (Försvarsberedningen, 2017) 

”Beslutsprocessen i Sverige har många svagheter” (Åkesson, 2019) 

Den militära delen av totalförsvaret är utbildad och tränad i att prioritera och koordinera sina 
resurser med hjälp av en tydlig ledning med tillhörande beslutshierarki. Det civila försvaret 
och framför allt krisberedskapsorganisationen fungerar inte så, där saknas en centraliserad 
ledningsstruktur. MSB har inte den tydliga roll som skulle behövas. Den kommunala 
självbestämmanderätten är väldigt stark och det är bra ur ett demokratiskt perspektiv men inte 
ur ett krishanteringsperspektiv. Att det finns myndigheter med ett delat ansvar innebär att 
ansvarsfrågan blir otydlig, det utgör ett stort problem (Säkerhetspolisen, 2019A). I krig finns 
ännu större behov än under fredstida kriser att snabbt kunna leda, koordinera och samordna 
olika aktörer och skapa gemensamma lägesbilder (Åkesson, 2019). 
 
Krisberedskapsorganisationen är ålagd att återställa ordningen i samhället så snart som 
möjligt och värna om individens överlevnad. Ingen får ge order till någon annan, även kallat 
myndigheternas mänskliga rättighet. Åkesson (2019) uttrycker frustration över den 

Tema Kategori Underrubrik 
 
 
 
 
 
 
 
RISK 

Ledning Lägesbild 
Beslutsvakuum 
Decentraliserat civilförsvar 

Skyddsvärden Försvarsvilja 
Liv & Hälsa 
Kritisk Infrastruktur 
Demokrati 
Svensk forskning & utveckling 

Hotbild Underrättelseinhämtning 
Påverkansoperationer 
Strategiska uppköp 
Stegvisa förändringar 

Sårbarheter Privatisering kritisk infrastruktur 
Elförsörjning 
Digitalisering 
Okunskap 
Naivitet 

Resurser   Tröskeleffekt 
Synen på resurser 
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decentraliserade ledningsstruktur som finns inom det civila försvaret och krisorganisationen i 
sin helhet. Säkerhetspolisen (2019A) delar den bilden men påtalar att det kan finnas en styrka 
i en decentraliserad ledningsstruktur. Om den centrala ledningen slås ut så finns det en viss 
redundans i systemet.  

”Motståndaren utnyttjar de möjligheter som det öppna samhället skapar 
och agerar på de tillfälligheter som uppstår” (Försvarsberedningen, 2017) 

Genom att skapa osäkerhet kan angriparen försvåra, försena och i värsta fall förhindra att 
nödvändiga beslut om motåtgärder fattas. Angriparen strävar efter att uppnå sina politiska 
målsättningar utan att behöva tillgripa maktmedel i konventionell mening. 
(Försvarsberedningen, 2017) 
 
Åkesson (2019) tycker att debatten i Sverige är för instrumentell, det finns en tro att om vi 
skapar en bra lägesbild blir allt bra, den är inte sann. Kodningen visar att det är en utopi att 
kunna få en heltäckande lägesbild över situationen i landet och i närområdet. Lägesbilden blir 
även förlamande, skapar individer som inte vågar fatta beslut för att man inväntar mer 
beslutsunderlag.  
 
Säkerhetspolisen (2019A) menar att världen har förändrats, den komplexa miljön kräver dock 
att vi försöker sträva efter en bra lägesbild. Lägesbilden har två syften, den ena för att 
säkerhetspolisen skall kunna följa vad som händer i samhället och vid behov reagera samt 
respondera. Åtgärder kan vara att inleda en förundersökning, förklara en utländsk diplomat 
icke önskvärd i Sverige (persona non grata) eller förbättra säkerhetsskyddet i någon form. 
Den andra handlar om att delge information till andra myndigheter och organisationer så att 
de kan vidta åtgärder inom sina egna områden. Det finns en stor okunskap och naivitet i 
samhället, denna okunskap utgör ett stort hot. Vi försöker vara mer öppna än tidigare för att 
motverka detta. Vår årsbok har aldrig varit så tydlig på att peka ut aktörer, Ryssland och Kina 
är aktörer som vi ser allvarligt på ur ett säkerhetsperspektiv. Lägesbilden kan också bidra till 
att ge en bild av vilka skyddsvärden vi behöver fokusera på. (Säkerhetspolisen, 2019A) 
 
Ryssarna pratar om små gröna män och vi svalde betet, små gröna män på Krim är inget annat 
än ryska specialförband. Västvärlden kanske inte ville se som det var.  Med anledning av en 
demokratisk kontext existerar inte ett anfall från en demokrati mot en annan demokrati. Att 
inte ett enda skott avlossades innebär ju inte att det inte är en militärinvasion, det visar bara på 
framgång. Inom totalförsvaret (och samhället i stort) måste vi utbilda vår egen personal så att 
vi förstår vårt egna system, lagar samt förordningar och vilka svagheter som finns i systemet. 
Just i beslutsprocessen har vi många svagheter. Den strategiska timeouten har gjort att vi 
ogärna vill se att det finns ett antagonistiskt hot (Åkesson, 2019).  
 

”Ser vi rysstroll i alla som inte tänker som vi då undergräver vi 
demokratin.” (Åkesson, 2019) 

Ryssarna ser ogärna att vi höjer försvarsanslagen, det vill kanske inte Miljöpartiet heller. 
Springer då partiet deras ärenden? Svaret är nej, om man ser ryssar med intention att skada i 
alla som inte är positiva till utvecklingen av totalförsvaret undergräver man demokratin och 
det är mycket farligt. (Åkesson, 2019)  
 
4.2.2 Skyddsvärden 
Fokus på skyddsvärden minskade under den strategiska timeouten, samhället bestod dock 
fortfarande av delar som var skyddsvärda. Det var till och med så att fler tillkom i takt med 
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digitaliseringen. Samhällsutvecklingen skapar nya möjligheter men innebär också att det 
uppstår nya delar som behöver skyddas. Ur vår empiri framgår att skyddsvärden i ett samhälle 
kan bestå av både fysiska faktorer som t.ex. infrastruktur men också mjuka värden som 
anseende och legitimitet. Skyddsvärden som är av intresse för Ryssland att påverka inom 
ramen för gråzonsproblematiken handlar främst om vår demokrati, vår självständighet och vår 
försvarsvilja (Säkerhetspolisen, 2019A). Åkesson (2019) framhåller rikets ledning, 
försvarsviljan samt kritisk infrastruktur som de största skyddsvärdena i Sverige. Inom kritisk 
infrastruktur är det elförsörjning, vattenförsörjning och kommunikation som har en nyckelroll. 
Säkerhetspolisen (2019A) betonar också vikten av att kritiska funktioner i samhället fungerar, 
såsom el och kommunikation. Dammar, kärnkraftverk samt mikrobiologiska ämnen utgör 
också ett skyddsvärde då de kan orsaka masskadeutfall om de påverkas. Ett skyddsvärde som 
inte Åkesson (2019) berör men som empirin pekar på och lyfter fram är svensk forskning och 
utveckling. Forskningen är särskilt intressant i ett långsiktigt perspektiv. En antagonist ser ett 
ekonomiskt intresse men också ett intresse för att kunna tillskansa sig infrastruktur som kan 
vara av intresse med anledning av den utveckling som forskningen skapar.  
 
Enligt den särskilda utredaren Kristian Bringéus har riksdagen satt upp tre mål för Sveriges 
säkerhet, värna befolkningens liv och hälsa, värna samhällets funktionalitet och värna svenska 
värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter (Bringéus, 2016).  
 
Det absolut viktigaste skyddsvärdet utgörs inte av ett fysiskt objekt, det är vår gemensamma 
försvarsvilja, det är grundfundamentet i vårt lands försvar. Utan försvarsvilja kommer alla de 
åtgärder samhället har planerat för att vara verkningslösa. Jonsson (2018) och 
Försvarsberedningen (2017) lyfter även elförsörjning och skydd av samhällsviktiga funktioner 
som ett stort skyddsvärde. Elförsörjningen har här en särskild roll för att samhället skall 
fungera, vikten av elförsörjning har ökat i takt med att samhället har digitaliserats.  Ett bortfall 
i elförsörjningen ger konsekvenser över hela samhället. (Åkesson, 2019) 
(Försvarsberedningen, 2017) (Jonsson, 2019) (2018) 

”Att olika statliga aktörer positionerar sig för att vinna fördelar ser vi även 
när det gäller forskning och utveckling” (Säkerhetspolisen, 2019A) 

Företag och projekt inom forskning och utveckling är även de utsatta för utländska aktörers 
intressen och blir utsatta för uppköp. Genom att få kännedom om eller helt enkelt styra viss 
utveckling positionerar de utländska aktörer sig inför framtiden, för att försäkra sig om att 
hitta och påverka de framtida sårbarheterna. Ett agerande som EU har uppmärksammat och 
försöker motverka (Åkesson, 2019). EU:s agerande kan resultera i att de kommer tidigare än 
Sverige med restriktioner eller förbud mot uppköp av samhällsviktiga resurser. Det är mycket 
intressant för antagonister att vara med på forskning som driver utvecklingen till nya 
förmågor men det finns också ett intresse för var framtida sårbarheterna kommer finnas. Så 
varför inte köpa företagen redan i ett tidigt skede om detta är möjlig. Det blir ytterst en 
ekonomisk fråga och säkerhet kostar pengar (Säkerhetspolisen, 2019A). Denna positionering 
kan tolkas som ett långsiktigt perspektiv, kanske 20 år eller längre.  
 
Många delar i samhället har samma skyddsvärde idag som innan den strategiska timeouten. 
Det som har hänt under digitaliseringen är att kritisk infrastruktur t.ex. elförsörjning utgör en 
helt annan tyngdpunkt idag än vad den gjorde en generation tillbaka. Konsekvenserna av ett 
bortfall är oerhört mycket större. Det är inget nytt, men avsaknaden av hot har gjort att 
samhället i många fall har slutat att värdera skyddsvärden ur ett sårbarhetsperspektiv. Varför 
prioritera resurser för att skydda något om man har en föreställning att ingen vill påverka det? 
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4.2.3 Hotbild  
Regeringen konstaterade att det är svårt att bedöma hur långt den ryska ledningen kan tänkas 
gå i sin expansiva politik. Utredningen konstaterar att det i dag råder vad som allmänt 
betecknas som ett nytt säkerhetspolitiskt normalläge i Europa. I detta har konfrontationslinjen 
mellan Ryssland och Nato förskjutits till Östersjöregionen. Rysslands agerande förefaller 
snarast präglas av en tendens att utnyttja de möjligheter man i varje given situation kan se. 
 
Hoten mot vårt land är mer omfattande än på flera år, de har utvecklats och antagit nya 
former. Statliga aktörer bedriver dagligen främmande underrättelseinhämtning av hemlig 
information, försök till påverkan pågår ständigt. Klyftan mellan hoten och våra 
säkerhetsåtgärder är stor och det ökar hela tiden. (Säkerhetspolisen, 2019A) 
 
Åkesson (2019) lyfter fram gråzonsproblematik i termer av bland annat ryktesspridning, 
motsägelsefull information, kriminell verksamhet, sabotage samt nätverks- och 
påverkansoperationsoperationer. Säkerhetspolisen (2019A) delar den bilden men tonar ner 
kriminell verksamhet som ett problem inom gråzonsproblematiken. Hotbilden mot Sverige 
har försämrats av flera anledningar. Underrättelseinhämtningen har ökat med anledning av att 
den nya gråzonsproblematiken kräver mer underrättelser. Utvecklingen i samhället går 
snabbare idag och det kräver en mer aggressiv underrättelseinhämtning från en aktör som har 
intressen att kartlägga eller påverka våra skyddsvärden. Innan den strategiska timeouten 
handlade det mer om att kartlägga bergrum, nu gäller det att hålla sig uppdaterad om IT-
infrastruktur som snabbt utvecklas eller modifieras. Det finns en vilja att påverka politiska 
beslut eller genomföra andra påverkanskampanjer. Hotbilden är förändrad sedan 1990-talet 
med anledning av digitaliseringen och globaliseringen, det har gjort att det finns fler aktörer 
som kan verka på nya och flera arenor. Dold cyberkrigföring eller dolda påverkansoperationer 
är riskfritt för en aktör. Kina och Ryssland är aktörer som Säkerhetspolisen ser allvarligt på ur 
ett säkerhetsperspektiv. (Säkerhetspolisen, 2019A) Demokratiseringsprocessen av Ryssland 
blev inte vad vi hade hoppats på. 
 
Det mest typiska karaktärsdraget för en gråzonsstrategi är enligt Jonsson (2019) att en aktör 
på effektivaste sätt försöker nå ett visst långsiktigt mål med en serie stegvisa förändringar 
snarare än ett stort kliv. Anledningen till detta är att följdeffekterna med det stora klivet (t.ex. 
militärt angrepp) anses vara svåra att förutse och därmed förknippade med högre risk. 
Syftet med antagonistiska aktiviteter inom gråzonsproblematiken kan variera, exempelvis få 
Sverige att justera sin utrikes-, handels-, säkerhets- eller försvarspolitik alternativt försvaga 
Sverige inför en militärkonflikt. Ryssland har utvecklat en förmåga att aktivt och dolt påverka 
andra stater. Agerandet sker i en gråzon mellan fred och väpnad konflikt och syftar till att 
vinna en politisk målsättning samtidigt som en väpnad konflikt undviks. Genom aktiviteter 
som t.ex. cyberoperationer, strategiska uppköp och vissa diplomatiska initiativ vill statliga 
aktörer skaffa sig ett övertag som kan användas för att destabilisera ett annat land.  
 
Enligt Jonsson (2018) kan antagonistens avsikter eller gråzonsstrategier innefatta många olika 
syften. Hantera inhemska problem och intern legitimitet genom extern expansion, skapa 
ekonomisk vinning och konkurrensfördelar, störa eller skapa inflytande över andra länders 
funktionalitet och beslutsfattande samt försvaga en potentiell motståndare och därigenom 
skapa handlingsutrymme är några exempel. Jonsson (2019) påtalar att även om syftet med 
gråzonsaktiviteter skulle vara krigsförberedande karakteriseras gråzonen av ett antagonistiskt 
agerande som syftar till att uppfattas inom ramen för ”ordinarie” internationell konkurrens, 
vilket gör att aktiviteterna ligger långt under nivån för en väpnad konflikt.  
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Ett exempel på misslyckad gråzonsstrategi enligt Jonsson (2019) är när den som utsätts väljer 
att eskalera en konflikt och svara med motsvarande eller högre nivå av maktmedel, 
exempelvis militärt våld. På omvänt vis kan man säga att framgången bygger på det utsatta 
landets önskan att undvika fientligheter. Jonsson (2019) menar att det är osannolikt med höjd 
beredskap om det inte är en väldigt tydlig och kraftfull händelse som utlöser den. Det är mer 
troligt att Sverige tvingas upp i höjd beredskap under påtryckning från eller i samråd med 
andra länder.  
 
Inom gråzonsstrategin finns enligt Jonsson (2019) bedömer att det inte är så sannolikt med 
höjd beredskap om det inte är en väldigt tydlig och kraftfull händelse som utlöser den. Det 
är kanske mer troligt att Sverige går upp i höjd beredskap i samråd med andra länder. Han 
lyfter fram fyra olika tänkbara alternativ (se figur 8). Ett av skedena handlar om att testa, öva 
eller demonstrera enstaka förmågor, ett annat om att använda förmågor för att vinna egna 
fördelar men samtidigt undvika eskalering. Det tredje är att vidta krigsförberedande åtgärder 
ifall det skulle bli krig i aktuellt område. Det fjärde och sista är krigsförberedande åtgärder i 
syfte att gå i krig. Alla alternativen kan nyttjas i fredstid men kan likaväl nyttjas vid en 
eskalering till en fullskalig konflikt. Beroende på situation och syfte kan aktiviteterna få olika 
karaktär, dolda för att skapa osäkerhet om vem som ligger bakom eller mer öppna för att 
presentera tydligt hota eller skrämmas.  
 

 
Figur 8 Gråzonsstrategins syften samt hybridkrigföring som möjligt inslag i såväl gråzon som eskalerad konflikt. 
Hybridkrigföringen kan ses som sammansatta gråzonsstrategier.  Gråzonen präglas av dolda metoder med icke kinetisk 
energi, i en eskalerade konflikt kommer motståndaren förmodligen kombinera icke kinetiska metoder med kinetiska. 

 
  (Jonsson, 2019) 

 
4.2.4 Sårbarheter 
 En särskild sårbarhet som kunde utläsas efter kodningen av intervjun med Säkerhetspolisen 
är uppköp i samband med privatisering av kritisk infrastruktur, ett relativt nytt fenomen. 



Gråzonsproblematik     30 
Blomberg & Henningsson 

Skyddsvärd infrastruktur eller verksamhet som tidigare var statlig har i dag blivit privatägt, 
ägandet utgör en form av kontroll. Det finns ingen anledning att invadera och ta infrastruktur 
som du redan äger. Aktieägare och finansdepartementet har andra drivkrafter än de delar i 
samhället som skall motverka sårbarheter. Sårbarheterna kopplat till denna fråga har inte haft 
samma tyngd som de politiska och ekonomiska drivkrafterna. Ryssland och Kina har båda en 
lagstiftning som säger att alla medborgare och företag måste vara landets underrättelsetjänst 
behjälplig om så behövs (Säkerhetspolisen, 2019A). Vår respondent menar att både företag 
och kommuner måste ha en sund misstänksamhet, idag finns en stor naivitet kring dessa 
frågor, det utgör en sårbarhet. (Säkerhetspolisen, 2019A) 
 
Vid outsourcing kan ett privat företag med en statlig aktör i ryggen lägga det lägsta budet och 
få tillgång till olika typer av känslig verksamhet. För en statlig aktör är det i princip riskfritt 
att agera via ett företag. Varför inhämta (försöka få tillgång till information) mot ett system 
när man själv kan hantera systemet, du innehar full kontroll och kan stänga av eller på. 
(Säkerhetspolisen, 2019A) 

”Den globala trenden att allt ägs via värdepapper skapar problem för de 
olika ansvariga myndigheterna.” (Jonsson, 2019) 

Företag som hanterar säkerhetskänslig verksamhet kan bli mycket intressanta 
uppköpskandidater för andra statliga aktörer. Helt vital infrastruktur för rikets försvar kan 
genom försäljning helt plötsligt hamna hos en antagonist. Från att försöka påverka kan ägaren 
genom förvärv styra och genomföra verksamheter som har negativ påverkan på Sveriges 
intressen eller svenska resurstillgångar. Jonsson (2019) pekar på den globala trenden med 
ägande via värdepapper, detta skapar i sin tur stora utmaningar för våra myndigheter. Det är 
mycket svårt att identifiera en ägare och därefter utkräva ansvar. I dag kan ett ägande röra sig 
om pensions-, värdepappersfonder eller riskbolag, i värsta fall är de helt anonyma ägare som 
genom brevlådeföretag i skatteparadis bundit sig samman i en fläta av olika 
bolagskonstruktioner. Hur skall Sverige säkerställa att dessa företag hanterar sina 
skyddsvärden på det sätt som ålagts företaget? I detta gytter av ägarstrukturer är det en 
utmaning att försöka identifiera de bolag som ägs av en antagonist.  Antagonisten kan genom 
sitt ägande skapa olika fördelar inför ett väpnat angrepp eller en påverkansoperation, det blir 
en sårbarhet för vårt samhälle. Sverige bör överväga att genomföra en juridisk översyn för att 
möta detta hot.  

”Digitaliseringen har inneburit betydande förändringar av det svenska 
samhället” (Försvarsberedningen, 2017) 

Samhället har genomgått stora förändringar sedan Sverige bedrev planering för totalförsvaret. 
Digitaliseringen har inneburit betydande förändringar av det svenska samhället. Systemen för 
elektroniska kommunikationer är inte dimensionerade för att hantera påfrestningar vid krig 
eller krigsfara. Samhällsviktig verksamhet som tidigare drevs i offentlig regi utförs idag i stor 
utsträckning av privata aktörer. Detta ställer andra krav på försvarsplaneringen då staten inte 
har möjlighet att styra och inrikta näringslivet på motsvarande sätt som offentlig verksamhet. 
(Försvarsberedningen, 2017) 

”Digitaliseringen skapar stora sårbarheter. I dagens samhälle finns det ett 
beroendeförhållande i en form av pyramid. Elkraften fungerar inte utan 

kommunikation och kommunikationen är beroende av elkraft för att 
fungera.” (Säkerhetspolisen, 2019A)  
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Elkraften fungerar inte utan kommunikation och kommunikation är beroende av elkraft för att 
fungera. Dessa två system har ett intimt beroendeförhållande till varandra. Banksystemet 
fungerar inte utan elkraft och kommunikation, livsmedelsförsörjningen och transportsystemet 
fungerar inte utan handels- och logistiksystemet. Allt är ihopkopplat idag och strukturerna 
liknar pyramider till formen. Det är svårt att identifiera exakt var sårbarheten ligger då den 
finns överallt och utvecklingen åt detta håll fortsätter (Säkerhetspolisen, 2019A). Ett 
skyddsvärde som återkommer hos Åkesson (2019) är elförsörjningen, vid ett bortfall krävs 
diesel och då måste transportsektorn fungera. Transportsektorn kommer stå för den helt vitala 
energiförsörjningen i form av diesel. Kapacitet att lagra diesel, distribution samt 
miljölagstiftning blir här utmaningar på vägen. Även något så vitalt som tågen har blivit 
mycket mera sårbara, allt går på el och i princip hela transportsektorn är digitaliserat. Det 
finns inte många diesellok kvar, frågan vi måste ställa oss är om vi skall använda tåg vid en 
krissituation. På 1980-talet diskuterade man timmerbilar som ett alternativ. Inom 
transportsektorn är också flyget en viktig resurs, en fråga som behöver diskuteras är hur flyg 
flottan (SAS) skall nyttjas i händelse av krig. Hur stora avvikelser från ordinarie flygsäkerhet 
är acceptabelt att göra vid höjd beredskap? Jonsson (2018) fram häver att vi måste bli bättre 
på att klara oss utan energi, det måste ske en offentlig styrning och koordinering avseende vad 
som är prioriterat i dessa frågor.  
 
Jonsson (2019) menar att det är viktigt att förstå vilka hot som kan drabba Sverige inom 
ramen för gråzonsproblematik. Om inte förståelsen finns är det svårt för samhällets aktörer att 
kunna genomföra förberedelser samt prioritera vilka åtgärder som ska genomföras. Efter 
decennier av nedmontering av totalförsvaret är hotbildsförståelsen begränsad, 
Säkerhetspolisen (2019A) och Åkesson (2019) delar den uppfattningen. Säkerhetspolisen 
(2019) ser okunskapen och en naiv inställning som ett stort problem. Förr hade människor på 
sin höjd tagit del av rapporter i media om ubåtar i skärgården ett fenomen som inte blev 
särskilt påtagligt för den enskilde medborgaren. Idag är det annorlunda, med digitaliseringen 
når hotet överallt. Förr oroade man sig för att förlora viktig infrastruktur under en ockupation, 
nu köper aktörer marken istället och skapar därmed kontroll. Under våra intervjuer 
framkommer att det finns ett behov av utbildning och information om aktuell hotbild samt 
enklare verktyg för att företag och myndigheter skall kunna hantera sina egna risker. Med 
verktyg avses i detta fall modeller för riskanalyser. Just utbildning har empirin tydligt lyft 
fram och alla intervjuade har beskrivit detta som en särskilt viktig åtgärd för att minska 
sårbarheten.  Om det inte finns kunskap om egna skyddsvärden och sårbarheter så går det 
heller inte att möta hotet.  
 
4.2.5 Resurser 
Under intervjuerna resonerade de intervjuade flera gånger om vilka resurser som kan 
användas för att möta de olika hoten som utgör en del i gråzonsproblematiken. Att möta 
gråzonsproblematiken kommer kräva en mera flexibel användning av samtliga resurser, 
särskilt resurser som är utpekade att först aktiveras i höjd beredskap. Resurserna kommer 
alltid vara anpassade och skapade efter de olika hot som samhället ser. Inom krigskonsten 
hanteras detta som medel och motmedel, en form av katt och råtta lek.  
 
Som tidigare beskrivits är det utifrån angriparens perspektiv svårt att undvika kraftiga 
motåtgärder och samtidigt uppnå stora resultat. Eftersom det kan vara svårt att motivera 
extraordinära motåtgärder är preventivt tröskelhöjande arbete viktigt. Tröskeleffekt används 
oftast i militära sammanhang som en avskräckningsmetafor men kan vara giltig även för det 
civila försvaret. Jonsson (2018) menar att tröskeleffekt för det civila försvaret kan handla om 
att göra samhällskritisk infrastruktur mer robust. Om insatsen och även upptäcktsrisken ökar 
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för ett angrepp mot civil infrastruktur kan den ökade robustheten verka avhållande. 
Avskräckning handlar om att höja angriparens ekonomiska och politiska kostnader för ett 
angrepp liksom att minimera den potentiella vinsten ett angrepp kan medföra (Jonsson, 2019). 
Här framhåller han även att militär förmåga och robust infrastruktur bara är en del av den 
svenska avskräckningskapaciteten. Internationell samverkan, säkerhetsberoenden samt 
möjlighet att ge och ta emot civil och militär hjälp är också konfliktavhållande. 

”Politiskt ekonomiskt och tekniskt är det en helt annan spelplan idag, en 
spelplan som vi nog inte förstår fullt ut! (Säkerhetspolisen, 2019A) 

Jonsson (2018) menar att det är viktigt att förstå vilka hot som kan drabba Sverige inom 
ramen för gråzonsproblematik. Om inte förståelsen finns är det svårt för samhällets aktörer att 
kunna genomföra förberedelser samt prioritera vilka åtgärder som ska genomföras. Efter 
decennier av nedmontering av totalförsvaret under den strategiska timeouten är 
hotbildsförståelsen begränsad, Säkerhetspolisen (2019A) och Åkesson (2019) delar denna 
uppfattning.  
 
Förutom en ökad förståelse för hoten så menar Jonsson (2019) att det också behövs en ökad 
förståelse för de metoder och motåtgärder som finns tillgängliga för att bemöta hoten på olika 
nivåer i samhället. Att utbilda och informera samhällets samtliga individer är en av 
framgångsfaktorerna. Denna empiri återkommer i empirin kopplat till sårbarhet. Detta gör det 
lättare att identifiera risker och underlättar för myndigheter och beslutsfattare att prioritera 
åtgärder vid en gråzonsproblematik. Det handlar också om när och hur ett agerande behöver 
anpassas och när extraordinära åtgärder är motiverade för att motverka hoten. En ökad 
förståelse gynnar riskhantering samt utveckling av ny lagstiftning.  
 
Ett av de identifierade skyddsvärdena är vår demokrati och vår grundlagsskyddade frihet. En 
särskild utmaning som (Säkerhetspolisen, 2019B)lyfter är att inte göra avkall på samhällets 
egna värden när vi möter hotbilden. Ett exempel som han lyfter är från 
informationskrigföring. Om vi blockerar desinformation från en antagonist när går då gränsen 
för att vi börjar inskränka det öppna demokratiska samhället? 
 
De hot som normalt ingår i den ordinarie krisberedskapsorganisationen bör också i viss mån 
ingå i gråzonsproblematiken, dock med en annan utgångspunkt. En motståndare kan skapa 
infrastrukturella störningar, smittspridning samt vanliga ”olyckor”. Klimatförändringar eller 
naturkatastrofer kan inte skapas men situationen kan mycket väl utnyttjas när den väl uppstår. 
Antagonister kan ta tillfället i akt att ytterligare skapa störningar eller social oro för att minska 
allmänhetens förtroende för myndigheter och landets ledning. (Jonsson, 2019)  
 
Det finns olika rörelser som vill undergräva systemet, rörelser som underblåses av främmande 
makt. Vissa individer är återkommande och försöker organiserat motarbeta vår försvarsvilja, 
ett exempel i närtid var under övningen Aurora (Åkesson, 2019). Samtidiga störningar, 
utmaningar att klargöra lägesbilden, förstå vem som ligger bakom samt målsättning 
karaktäriserar gråzonsproblematiken. Förloppet kan vara utdraget i tid vilket innebär 
påfrestningar på samhället oavsett om det leder till en väpnad konflikt eller inte. (Jonsson, 
2019) (Försvarsberedningen, 2017)  

”Påverkan kan ske på många olika sätt, och på många olika nivåer, allt 
från öppen påverkan via diplomati till dold via fake news i sociala medier.” 

(Säkerhetspolisen, 2019A)  
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Säkerhetspolisen (2019A) pekar särskilt på de gemensamma resurserna i samhället, både de 
som krisberedskapen förfogar över men också de som Försvarsmakten förfogar över. Resurser 
som är bundna till tydliga gränser möjliggör för en antagonist att lägga sig precis under den 
utpekade gränsdragningen. Gränsen mellan fred och krig är en sådan nivåindelning. Det är 
inte samma regler som gäller och därmed inte samma resurser (Säkerhetspolisen, 2019A) 
(Jonsson, 2019). 
 
Att använda militära maktmedel kräver eftertänksamhet och Åkesson (2019) är tydlig med att 
den juridiska gränsen mellan fred och krig skall hållas. Tanken är att beslutet om höjd 
beredskap eller högsta beredskap inte kommer vara en utdragen process. Jonsson (2019) delar 
inte den bilden utan bedömer att det kan vara ett beslut som är ytterst svårt att ta. Åkesson 
(2019) beskriver att resurser som ligger i höjd beredskap snabbt kan frigöras och möta ett 
utpekat hot i gråzonsproblematiken. Att avväga användningen av Försvarsmakten i kris tar 
även Jonsson (2019) upp. Han beskriver det som en avvägning och att en tidig förbrukning av 
resurser skapar brister kopplade till det väpnade angreppet. Det som kommer krävas är 
samordning och avvägning, men vem skall gör alla dessa avvägningar och tillslut 
samordningen? 

”Försvarsmaktens stöd till samhället i kris kan medföra att resurser saknas 
vid ett väpnat angrepp. En samordning och avvägning mellan civila och 

militära resurser måste göras.”  (Jonsson, 2019) 

Trots denna något binära tanke är det just denna lösning som lägger grunden för de 
utmaningar som finns i Gråzonsproblematiken. Därför resonerar både Säkerhetspolisen 
(2019A) och Åkesson (2019) kring olika tyngdpunkter med ”sömlösa övergångar” mellan 
totalförsvaret och krisberedskapen. I en utveckling som varit de senaste åren påpekar Åkesson 
(2019) att Försvarsmakten i linje med riksdagens beslut fokuserat på internationell 
tjänstgöring i exempelvis Afghanistan istället för det nationella försvaret. Samtidigt har 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tagit ett större nationellt ansvar vilket har 
skapat ett stort avstånd mellan Försvarsmakten och blåljusorganisationen när det gäller 
resurser. Beslut som riksdagen tagit och våra myndigheter har anpassat sig efter har skapat 
avstånd och förmågegap i det nationella försvaret (Åkesson, 2019).  
 
Det finns en vilja att utöka användningen av Försvarsmakten trots att deras huvuduppgift är 
att möta det yttersta, en motståndare i väpnad konflikt. Empirin visar att det är ett väpnat 
angrepp som dimensionerar resurserna i totalförsvaret. Det är ett väpnat angrepp som kommer 
kräva det yttersta och samtliga tillbuds stående medel (Försvarsberedningen, 2017) (Åkesson, 
2019). De resurser som Försvarsmakten förfogar över skall därför tränas och anpassas så att 
högsta operativa förmåga uppnås i en väpnad konflikt. Försvarsmaktens resurser skall vara 
anpassade för en mycket hög konfliktnivå som används då samhället är hotat. Detta är 
grunden i en rättsstat och i ett demokratiskt samhälle. Liknande empiri visar Jonssons (2019) 
intervju, samtidigt att det är krisorganisationen med tillhörande resurser som kommer hantera 
gråzonsproblematiken initialt eftersom normalläget i samhället benämns som fred. 
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5 Resultatdiskussion 
 
Kapitel 5 innehåller tolkningen av empirin och presenteras i en resultatdiskussion. Vi tolkar 
och ger vårt perspektiv på empirin med vår egna subjektiva uppfattning samt erfarenhet som 
grund. Avslutningsvis binder vi samman resultatdiskussionen i en sammanfattande tolkning. 
 
I den avslutande delen av kapitlet har vi tittat närmare på en teori som är skapad av bland 
annat Barry Buzan. Han presenterade i samband med kalla krigets avslut och den strategiska 
timeoutens intåg, en teori som används i flera uppsatser och som myntat begreppet ”det 
vidgade säkerhetsbegreppet” (Buzan, 1991). Vi analyserar Buzans teori och vårt resultat, för 
att därefter presentera en analysmodell som utvecklar Buzans  ”det vidgade 
säkerhetsbegreppet”. 
 

5.1 Strategisk timeout – då hoten plötsligt försvann 
Det var under bearbetningen av kodningen som begreppet strategiska timeouten 
uppmärksammades i vår forskning. Det blev tydligt hur vi var tvungna att även titta bakåt i 
vår lägesanalys för att förstå var vi befann oss. Åkesson (2019) beskriver vid flera tillfällen 
hur vi återupptar olika funktioner och att vi måste börja bygga för att möta det yttersta hotet, 
ett väpnat angrepp. Jonsson (2019) beskriver även hur vi kommer från ett tillstånd av 
ingenting och att detta påverkar vår förmåga till förståelse för framtidens hot och 
gemensamma samhällsutmaningar utmaningar. Vår analys av empirin är att den strategiska 
timeouten har påverkat Sverige så mycket att situationen kan liknas med sagon om kejsarens 
nya kläder. Sverige har trots sin historia av krig inte varit i krig på många år och även klarat 
sig utan en aktiv roll i första och andra världskriget. Att undvika konflikter med en 
neutralitetspolitik har varit effektivt men också ställt krav på ett stort och självständigt 
Försvar. Då kalla kriget tog slut och Sovjetunionen upplöstes så gick luften ur hela 
försvarsorganisationen och samhällets resurser för att skydda sig självt behövdes inte längre. 
Det fanns inga hot att förhålla sig till och i förhållande till många andra länder intog Sverige 
en särställning när det gäller nedmontering av totalförsvaret. Men hoten hade inte försvunnit 
eller tagit timeout som vi. Det är just detta som Barry Buzan med sitt vidgade 
säkerhetsbegrepp försöker belysa, hoten finns kvar de använder bara nya arenor och metoder. 
Samtidigt som detta hände öppnades den digitala världen upp och Sverige tog en ledande roll 
med en ambition att leda IT-utvecklingen (Regeringskansliet, 2000). Vi glömde bort 
skyddsvärdena och efter många varningssignaler kom så kriget i Georgien och Ukraina. Hoten 
framträdde tydligt och det vi inte ville se fanns där, kejsaren var naken och hade inga nya 
kläder.   
 
Vi ser i empirin att den strategiska timeouten försatt Sverige i en efterhandssituation som 
kommer kräva beslut utöver det vanliga. På samtliga områden i samhället när det kommer till 
försvar och skydd behöver ett återtagande ske eftersom vi avvecklat vissa funktioner och med 
detta förmågor. Jonsson (2018) ifrågasätter om vi har möjlighet att se vilka resurser vi ska 
möta hoten med, en mycket viktig synpunkt enligt oss. Åkesson (2019) uttrycker att 
återtagandet skall ske i första hand med fokus på det väpnade angreppet. Säkerhetspolisen 
(2019A) beskriver att det är en ny spelplan, resurser vi vill återställa som fanns förr är kanske 
inte de som behövs för att återställa samhällets behov av skydd. 
 

5.2 Lägesbild är bara en del 
Efter analys av vår empiri kan vi konstatera att det finns olika typer av lägesbilder som 
påverkar förmågan till att koordinera, prioritera och fatta beslut. En sorts lägesbild handlar om 
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hotbildsuppfattning, vilken kapacitet samt vilka målsättningar en motståndare har. Det finns 
även ett behov av att identifiera indikatorer på om motståndaren agerar mot vårt samhälle här 
och nu. Säkerhetspolisen (2019A) menar att den finns ett behov av en lägesbild för deras 
interna arbete och ett behov av att delge övriga myndigheter en ”extern” lägesbild. En annat 
behov av lägesuppfattning som finns, handlar om våra skyddsvärden samt vilka sårbarheter 
som är kopplade till dem. Med avsaknad av hot har det funnits ett ointresse av att identifiera 
sårbarheter som uppstår i samhället. Digitaliseringen har präglats av effekt (verkan) istället för 
säkerhet (skydd). 
 
Åkesson (2019) tycker att det finns en övertro på att en bra lägesbild skall lösa våra problem 
inom gråzonsproblematiken. Han uttrycker också att lägesbilden blir förlamande, skapar 
individer som inte vågar fatta beslut utan inväntar mer beslutsunderlag, något vi också ser. 
Dock så är det viktigaste elementet i underrättelseprocessen varken informationsinsamlandet 
eller analysen utan definierandet av det överordnande syftet underrättelsebehovet. (Agrell, 
1998) Underrättelsebehovet i det här fallet blir beslutsfattarnas efterfrågan på en relevant 
lägesbild. 
 
Eftersom underrättelserna bygger på tolkning av information så finns det inslag av subjektiva 
bedömningar. En fråga som sällan diskuteras men som är relevant att ställa är hur mycket den 
enskilde analytikern påverkar eller inte påverkar resultatet. Data får inget värde om de inte 
tolkas, tolkningen kommer att påverkas av analytikerns bakgrund, kompetens, värderingar och 
kanske även kulturen på aktuell arbetsplats. Bedömningar ligger ofta inom en trygghetszon 
där de sällan avviker märkbart från tidigare bedömningar. Då ett samhälle drabbas av en 
attack eller ett terrorattentat går det ofta att se indikatorer tydligt i efterhand. Det är betydligt 
svårare att förutse innan det händer.  
 
En indikator som pekar på att något extremt skall inträffa innebär avvikelser från ordinarie 
bedömningar och det krävs mod att delge detta. Varför? Därför att det kan riskera 
trovärdigheten hos enskild analytiker eller delgivande enhet. Wilhelm Agrell (2019) som är en 
välkänd svensk professor inom underrättelseanalys, menar att analytiker söker efter avvikelser 
men efter förväntade avvikelser. De tenderar liksom forskarna att avvisa iakttagelser som 
ligger alltför långt utanför detta område. Det finns också en tendens att vara ett lättfångat byte 
för tillvänjning vare sig den bygger på påverkan eller uppkommer av sig själv. Det har 
förmodligen funnits indikatorer på en ökande hotbild redan under den strategiska timeouten, 
men att bedöma dem och sedan agera på avvikelserna är en svår balansgång där både politik 
och ekonomi vill påverka den beslutade inriktningen. 
 
En annan utmaning kring en korrekt lägesbild är beslutsfattarnas förmåga och vilja att ta till 
sig av delgivna underlag. En delgiven lägesbild från underrättelsetjänsten som inte 
överensstämmer med den egna politiska agendan kommer förmodligen tonas ner medan en 
bild som passar in i den egna strategin tenderar att förstärkas. Tyvärr finns en tendens om att 
vara efterklok istället för att ta kloka beslut för framtiden. En försvårande omständighet är att 
gråzonsproblematiken är diffus och även kan variera i intensitet. Vi bedömer inte att 
normalbilden är en stegvis stigande hotbild mot samhället, utan en hotbild med varierande 
intensitet riktad mot olika delar i samhället beroende på vad antagonisten vill uppnå. Genom 
att skapa osäkerhet i olika delar i samhället kan en antagonist försvåra, försena eller förhindra 
nödvändiga beslut. Osäkerheten bidrar till ett beslutsvakuum. 
 
I dag efter den strategiska timeouten har vi en ny normalbild där ett angrepp på Sverige inte 
längre är uteslutet. Tanken är att det skall vara tydligt när det är dags att fatta beslut om höjd 
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beredskap. I ett läge där en antagonist angriper vårt land med militära styrkor och bekämpar 
viktiga mål så blir det tydligt för beslutsfattarna i vilket läge vi befinner oss i. Det är ett läge 
som påminner om den lägesbild som fanns innan den strategiska timeouten, en bild som 
utifrån empirin verkar vara förlegad. Det är här den stora utmaningen ligger för 
beslutsfattarna att kunna agera och ta initiativet trots att aktuell lägesbild är oklar, vilket den 
kommer vara i ett samhälle som brottas med gråzonsproblematik. Så länge inte en aktör går 
över gränsen och triggar igång höjd beredskap kommer stora delar av totalförsvaret vara i 
träda. Så länge en aktör använder dolda metoder och undviker en upptrappning till ett militärt 
fysiskt angrepp kommer inte samhället disponera alla tillgängliga resurser. 
 
Jonsson (2019) menar att aktiviteter i gråzonen kompliceras av att hoten kan vara otydliga och 
att det saknas tillräcklig förvarning för olika skeenden. Mot bakgrund av detta bli vår 
förståelse av gråzonens olika inslag en förutsättning för att kunna planera inför, möta och 
agera på olika potentiella händelseutvecklingar. Agrell (2019) ger ett exempel på svårigheten 
med att skapa en komplett lägesbild trots mycket resurser tillförfogande.   
 
Den östtyska staten firade 1989 sitt fyrtioårsjubileum okunnig om att befolkningen hade fått 
nog och ett par månader senare skulle göra revolution. I det skräckinjagande Ministerium fur 
Staatssicherheit (Mfs) mera känt som Stasi koordinerade den östtyska staten övervakning av 
landets medborgare. Stasi hade infiltrerat varje del av samhället, varje arbetsplats, 
organisation och bostadsområde med sina informella medarbetare. Stasi fanns överallt i 
DDR och bland medborgare utomlands. Stasi åstadkom en detaljövervakning som var mycket 
omfattande, trots all inhämtning drog man inte rätt slutsatser om vad som närmade sig. Ett 
par månader efter firandet hade muren fallit och det kom oväntat snabbt både för Stasi och 
övriga omvärlden. (Agrell, 1998) 
 
Exemplet visar att det inte är insamling av rådata utan tolkningen av den som är mest relevant. 
Vi tycker att exemplet Agrell (2019) lyfter fram understryker det Åkesson (2019) påtalar om 
övertron på en lägesbild. Vi kommer aldrig med stor precision kunna förutse en framtida 
händelseutveckling. Det vi kan göra är att utgå från att oväntade situationer och hot kommer 
att uppstå både på lång och kort sikt.  
 
5.2.1 De små gröna männen 

”De små gröna männen på Krim gjorde så att vi inte såg som det var” 
(Åkesson, 2019).  

Benämningen ”små gröna män” är i realiteten uniformerad personal utan 
nationalitetsbeteckningar och förbandstecken. Kanske hade det gjort skillnad om förbanden 
var tydligt uppmärkta, kanske hade lägesbilden varit uppenbar och västvärlden hade varit 
tvungen att agera. Uppmärkta förband som framryckte över en nationsgräns var under kalla 
kriget en tydlig indikator på krig. Tyvärr lever denna föråldrade och binära bild kvar, vi har 
ett nytt läge nu. En motståndare kan angripa ett annat land utan att nyttja kinetisk energi. Alla 
i västvärlden var rörande överens om vem som låg bakom de små gröna männen på Krim, kan 
det vara så att aktören bakom operationen gav politikerna i väst mentalt handlingsutrymme så 
att de slapp agera? Severin (2018) beskriver händelserna i Ukraina som en ny empirisk 
referenspunkt. ”Ryssland förnekar direkt inblandning, trots att överväldigande bevis talar för 
motsatsen.” (Severin, 2018). Det nya enligt oss är dock på vilket sätt omvärlden och Ukraina 
valde och har valt att hantera denna aggressiva handling från Ryssland. Jonsson (2019) menar 
att det är osannolikt med höjd beredskap om det inte är en väldigt tydlig och kraftfull händelse 
som utlöser den. Den stora utmaningen för systemet och samhället blir därför att avgöra om 
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det är en olycka eller om det är en antagonist som ligger bakom händelsen. Då det är en 
antagonist som ligger bakom händelsen används begreppet ”salamislicing” för att illustrera 
tillvägagångsättet. Precis som namnet antyder betyder namnet att det är något som långsamt 
skärs av, en motståndare håller sig under en given tröskelnivå och långsamt med en aggressiv 
andemening flyttar fram sina positioner (Severin, 2018). 
 
Professor Hal Brands beskriver paradoxen att en stark militärmakt inte behöver vara 
avskräckande då en antagonist använder gråzonsproblematikens alla möjligheter fullt ut. 
Ryggraden i västvärldens maktordning efter andra världskriget ligger i en avskräckande 
militär maktallians. En militär maktallians som i dag inte avskräcker eller kommer kunna 
verka mot gråzonsproblematiken i alla dess former. Det behövas därför andra verktyg för att 
tillsammans med de militära maktmedlen hantera gråzonsproblematiken. Brands avslutar sitt 
resonemang med ” U.S. allies and partners will need to develop well-armed, well-trained 
police forces, and other domestic security capabilities that can handle “little green men” 
without escalating to the overt use of military force.” (Brands, 2016) 
 
Slutsatsen av vår empiri säger att antagonister kommer undvika nivån över höjd beredskap i 
gråzonsproblematikens kontext. De kommer istället genomföra stegvisa förändringar och på 
så vis undvika att samhället kan skapa en lägesbild med beslutsunderlag som gör att Sverige 
nyttjar sina militära resurser fullt ut. Ett aktiverande av totalförsvaret skulle enligt detta 
perspektiv vara ett misslyckande för en antagonist. Utifrån vår empiri kan vi konstatera att det 
inom ramen för gråzonsproblematik och rådande situation växer fram en situation som vi 
benämner beslutsvakuum. Vår tolkning visar att ett system byggt på fred eller krig är anpassat 
efter en lägesbild som rådde under kalla kriget. Antingen reviderar vi det grundläggande 
förhållningsättet till krig och fred eller så kommer gråzonsproblematiken långsamt förgöra 
skillnaden mellan dem med tillhörande folkrätt. Den nya normalbilden är inte längre binär 
oavsett hur vi väljer att se på den, utan vårat regelverk som är till för att möta hotet är det. 
 
I svenska samhället saknar det civila försvaret och krisorganisationen en centraliserad 
ledningsstruktur. Den decentraliserade ledningsstrukturen försvårar hantering av 
gråzonsproblematiken. Beslutsfattaren kan inte ta de beslut som krävs och om de tas sker det 
förmodligen försent, det saknas rätt mandat och helhetsperspektiv. Vi ser att MSB är den 
naturliga myndighet som bör ges i uppdrag att ansvara för detta helhetsperspektiv. Det 
innebär inte att själva hantverket med att hantera lägesbilden skall vara hos MSB. 
Myndigheten har redan liknande uppdrag men till uppdraget inga direkta mandat eller 
beslutsfunktioner. Får tolkning är att MSB kan utgöra det som just nu saknas i fredstid, men 
det kommer förmodligen innebära inskränkning av kommunernas och landstingens 
självbestämmanderätt.  
 

5.3 Finns gråzon 
Empirin visar att det inte råder enighet i om det finns en ”zon” mellan fred och krig. Det var 
under intervjun med Tommy Åkesson som det framkom att han inte ser denna ”zon”. Något 
som även Försvarsberedningens rapport ”motståndskraft” (Försvarsberedningen, 2017) 
empiriskt visar. I rapporten från Försvarsberedningen använder de uteslutande begreppet 
gråzonsproblematik och inte gråzon. Säkerhetspolisen och FOI använder begreppet gråzon 
men går inte riktigt lika långt som Försvarsmakten. I militärstrategiskdoktrin 16 (MSD 16) 
(Försvarsmakten, 2016) förklarar nämligen Försvarsmakten hur de ser en gråzon mellan fred 
och krig. En zon som vi antagligen redan befinner oss i men det exakta läget är osäkert (lägg 
märket till kopplingen mot lägesbild). Det finns även en bild som Försvarsmakten grafiskt 
beskriver var gråzonen finns och vad den innehåller 
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(Försvarsmakten, 2016) 

Figur 9 Försvarsmaktens syn på gråzon. 

 
 Åkesson (2019) menar att det inte kan finns något tillstånd förutom fred eller krig i en 
demokrati. Försvarsberedningen avfärdar dock inte verksamheten som Försvarsmakten, 
Säkerhetspolisen och FOI beskriver. Verksamheten fångas in i ett begrepp som vi i denna 
forskning att förhålla oss till, gråzonsproblematiken. Att det skulle finnas en gråzon mellan 
fred och krig skulle vara ohållbart juridiskt men också folkrättsligt (Åkesson, 2019). 
Konsekvensen av att det inte finns en gemensam syn i samhället underblåser osäkerheten och 
skapar otydlighet kring mandat och resurser. I nuläget appliceras den gamla strukturen som 
bygger på ett binärt föråldrat synsätt på ett nytt fenomen. Även om det finns de som menar att 
gråzonsproblematiken alltid funnits så visar vår empiri att vissa delar av problematiken är ny. 
Vår uppfattning är att frågan om ett gemensamt begrepp inte kan lösas nationellt, frågan 
måste tas upp i FN och kopplas mot folkrätten för att komma fram till en ny internationell 
rättsordning.  
 

5.4 Skyddsvärden 
I fred är fokus för staten att skydda individen och bevara normalbilden, i krig ska istället 
statens överlevnad säkerställas. Vart går brytgränsen där individen får mindre fokus och 
statens överlevnad får högre prioritet? Hur påverkar detta statens skyddsvärden? Ett sätt att 
identifiera och prioritera skyddsvärden kan vara att göra en konsekvensanalys över vilka 
skador eller negativa effekter en händelse får på samhället, en myndighet eller en verksamhet 
om exempelvis en enskild resurs upphör att fungera eller existera.  
 
Ur vår empiri framgår att skyddsvärden i samhället kan bestå av både fysiska faktorer som 
infrastruktur som mjuka faktorer som t.ex. anseende och legitimitet. Hos respondenterna 
framträder rikets ledning, försvarsviljan samt kritisk infrastruktur som de viktigaste 
skyddsvärdena. I riksdagens mål för Sveriges säkerhet är även befolkningens liv och hälsa 
inkluderad som ett skyddsvärde (Bringéus, 2016). 
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För att en försvarsvilja ska existera så bör det finnas en legitimitet för landets ledning, den 
legitimiteten bygger på att det finns ett förtroende för samhället, beslutsfattarna och dess 
förmåga att skydda invånarna (individen). Om samhället i fred inte är kapabel att hantera 
kriser eller upprätthålla fysisk infrastruktur kommer det att påverka förtroendet och 
försvarsviljan i händelse av höjd beredskap Förra sommarens hantering av skogsbränderna 
visade stora brister på koordinering, ledning och resurser. 
 
Det är uppenbart att en antagonist drar fördel av att förtroendet för staten sjunker. I vissa fall 
kan antagonisten bara se på och observera, i andra fall skapa störningar inom ramen för en 
redan existerande kris och på så sätt uppnå önskad effekt. Störningar i kritisk infrastruktur är 
ett effektivt sätt inom gråzonsproblematiken för att skapa missnöje hos befolkningen. Vi har 
tidigare berört hur mycket i samhället som är beroende av elförsörjning och kommunikation. 
Utebliven elförsörjning kommer ge konsekvenser i samhället som ställer invånarna inför stora 
utmaningar. Inledningsvis handlar det om konsekvenser som påverkar förtroendet för 
myndigheter och landets ledning men på sikt innebär det även konsekvenser för 
befolkningens liv och hälsa. Utan el blir det stora störningar i transport- och logistiksektorn, 
vatten och avlopp stannar av, sjukvården går ner, bostäderna blir kalla. Vi ser ett scenario med 
brist på livsmedel, där förmågan att sköta hygien nedgår vilket leder till fler sjukdomar, 
sjukvården får ökad belastning samtidigt som kapaciteten kraftigt nedgår. Många framför allt i 
storstäderna kommer tvingas lämna sina bostäder i jakt på föda och värme, det leder 
förmodligen till plundring förr eller senare. I detta läge är samhällskontraktet ansträngt, 
samhället brottas med interna problem skapade eller underblåsta av en antagonist.  
Försvarsmakten är ålagd att möta ett externt hot, en traditionell militär motståndare. I ett 
scenario enligt ovan kan det vara så att ett internt hot växer sig starkt och påverkar våra 
skyddsvärden innan det externa hotet realiseras. Är samhället och de civila resurserna hårt 
ansträngda inför en mobilisering så kommer inte Försvarsmakten att kunna nå sin fulla 
kapacitet. 
 
Enligt Säkerhetspolisen (2019A) är påverkan på vår demokrati, självständighet samt 
försvarsvilja av intresse för Ryssland, dessa kan anses som tyngdpunkter i det svenska 
samhället. För att analysera empirin kopplat tills skyddsvärden och en antagonists vilja att 
påverka dessa har vi valt att använda oss av Wardens strategiska ringar, även kallat 
”skyddslöken”. Han förespråkade strategiska insatser mot fiendens tyngdpunkter. Han 
menade att det var avgörande i en konflikt att bekämpa motståndarens ledarskap. Detta skulle 
göras genom att slå ut vitala tekniska system och på så sätt skapa kaos och 
handlingsförlamning (ledningskaos). Warden menade att bekämpning av militära förband 
hade en mindre effekt och kunde undvikas om det inte var nödvändigt. Motståndarens 
infrastruktur var avgörande för att nå framgång, genom att angripa fysiska 
informationshanteringssystem skulle man åstadkomma handlingsförlamning och då kunna 
kontrollera händelseförloppet. (Ångström & Widén, 2005) 
 
Wardens antaganden bygger på att man betraktar motståndaren som ett system där ledarskapet 
är systemets kärna. Genom att påverka ledarskapet får man motparten att kollapsa.  I vårt fall 
anser vi att det är möjligt att skada den innersta kärnan (ledning, försvarsvilja och förtroende) 
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genom att endast påverka de yttre ringarna. Vi anser att metoder inom gråzonsproblematiken 
som t.ex. påverkansoperationer riktade mot befolkning i kombination med att t.ex. att störa 
samhällskritisk infrastruktur kan få denna effekt. Om man studerar säkerhetsanalyser inom 
myndighetsvärden så är det skyddsvärda ofta fysiska ting, vanliga rubriker är personal, 
materiel, information, anläggningar och ekonomi. Vår tolkning av empirin är att påverkan på 
samhällskritisk infrastruktur (fysisk) kan påverka skyddsvärden som är av icke fysisk karaktär 
och som är vital för statens överlevnad, t.ex. försvarsviljan som lyfts fram av Åkesson (2019). 
Ett samhälle som inte fungerar och kan skydda individen riskerar att bryta samhällskontraktet. 
Med ett fungerande samhälle avses här beslutsfattare som är kapabla att upprätthålla 
demokratin, ta initiativ och hantera uppkomna kriser, ett samhälle som kan skydda 
medborgarna samt har förmågan att upprätthålla vitala samhällsfunktioner.  
 
Figur 10 Vår empiri fördelad enligt Wardens modell. Vår slutsats avseende skyddsvärden är att den innersta kärnan kan 
påverkas (eller upphöra) genom att angripa någon av de yttre cirklarna utan att möta Försvarsmakten. Förtroendet för rikets 
ledning och försvarsviljan kan förloras på sikt genom uppköp eller angrepp på infrastruktur som samhället är oförmögen att 
skydda. Angrepp mot infrastruktur behöver inte ske fysiskt utan kan utgöras av cyberangrepp. Grundbilden hämtad från 
(Ångström & Widén, 2005). 

(Blomberg & Henningsson, 2019) 

För att upprätthålla förtroendet och motverka effekter av gråzonsproblematik så är det viktigt 
att identifiera egna skyddsvärden, även de som utgörs av mjuka värden (anseende, 
förtroende), motståndaren kommer garanterat att göra det. Om myndigheter eller privata 
företag delaktiga i säkerhetskänslig verksamhet inte kontinuerligt utvärderar egna 
skyddsvärden blir det heller inte möjligt att identifiera och åtgärda sårbarheter kopplat till 
dessa. Om våra skyddsvärden har en hög nivå av sårbarhet krävs endast begränsade resurser 
för att påverka våra ringar i Wardens modell. Om den situationen uppstår menar Warden att 
motståndaren kan skapa handlingsförlamning i vårt system. Under kategorin lägesbild kom vi 
fram till att ett dolt agerande inom ramen för gråzonsproblematik försvårade lägesbilden och 
riskerade att skapa ett beslutsvakuum. Slutsatsen av vår tolkning är att ett svagt agerande från 
beslutsfattarna i kombination med stora störningar kommer påverka befolknings förtroende 
för staten och indirekt försvarsviljan.  Stora störningar mot våra yttre skyddsvärden riskerar 
att skada eller förstöra våra inre skyddsvärden. Vi ställer oss frågan om ett agerande som 
syftar till att destabilisera ett annat land kan inrymmas inom definitionen fred. Om en 
antagonist skulle bomba vår infrastruktur för elförsörjningen så skulle det tolkas som krig. Att 
slå ut samma funktion via cyberförmåga är psykologiskt annorlunda men i grunden samma 
handling. 
 

5.5 Hot 
Säkerhetspolisen (2019A) påtalar att hoten mot vårt land är mer omfattande än på flera år, de 
har breddats och antagit nya former. Under våra intervjuer är det tydligt att respondenterna 
lyfter fram en hotbild som är komplex och som spänner över stora delar av samhället.  De 
statliga aktörerna är inte nya, egentligen inte hoten heller. Det som egentligen är nytt är att 
samhället utvecklas i en rasande takt där digitalisering, kommunikation och effektivitet är 
ledord och där samhället generellt lägger lite resurser på säkerhet och kontinuitetsplanering. 
Oavsett hotnivå innebär det stora risker för samhället då sårbarheterna ofta är höga. De nya 
sårbarheterna ger utökade möjligheter för en antagonist att påverka ett samhälle inom ramen 
för gråzonsproblematiken. 
 
Vi avser inte att i denna analys fokusera på vilka statliga aktörer det är som utgör ett hot mot 
Sverige, det går dock inte att avhandla gråzonsproblematik utan att nämna att Ryssland har en 
särskilt framträdande roll inom detta område där det finns en tendens att utnyttja alla 
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möjligheter som ges i varje given situation. Kina intar också en framträdande roll avseende 
uppköp av viktig infrastruktur globalt samt en framträdande roll inom cyberarenan 
(Säkerhetspolisen, 2019B). 
 
Som framkommit tidigare lyfter respondenterna upp en bred hotbild men det är några hot som 
framträder tydligare, övertagande av kritisk infrastruktur, påverkansoperationer samt 
främmande underrättelseinhämtning. Vår empiri visar att underrättelseinhämtningen har ökat 
och har en mer aggressiv karaktär. Förklaringen ligger nog dels i att samhällsutvecklingen går 
rasande fort och är mer krävande att följa, men vi bedömer också att en ökad inhämtning kan 
vara en indikation på att normalbilden har fått en ny nyans. En ökad ambition hos vissa 
aktörer att kunna påverka vårt samhälle. Inom alla typer av hot så är metoder inom 
cyberarenan effektiva då de är dolda och ger stor effekt oavsett om det handlar om att testa, 
störa, förstöra eller stjäla våra skyddsvärden. En stor fördel är att antagonisten löper mycket 
liten risk att bli upptäckt, utpekad och därmed utsatt för konsekvenser.  
 

 
Figur 11 En ny nyans av kriget eller aggressiva metoder inom ramen för internationell konkurrens? 

(Blomberg & Henningsson, 2019) 
 
Vissa forskare anser också att den moderna människan är sämre rustad än tidigare 
generationer att rationellt ta ställning till olika risker i samhället, inklusive säkerhetspolitiska 
frågor (Engelbrekt & Ångström, 2014). Om man applicerar Engelbrekt och Ångströms 
resonemang på det svenska samhället så skulle påtagliga skillnader i upplevd hotnivå ge stora 
psykologiska effekter på den svenska befolkningen. Även påtagliga störningar i samhället 
skulle förmodligen ge stora psykologiska effekter även om det inte var känt att en antagonist 
låg bakom. Om man observerar vad en störning under några timmar i tunnelbanetrafiken 
åstadkommer i Stockholm så inser man att effekten skulle bli omfattande om den situationen 
kombinerades med andra störningar inom elförsörjning och kommunikation. En störning som 
kan effektueras via internet av någon som vill destabilisera vårt land, ett resonemang även 
Brands (2017) har framfört.  
 

5.6 Varför invadera när du kan äga och påverka 
Uppköp av samhällsviktig verksamhet ses som ett växande problem av Säkerhetspolisen 
(2019B). Säkerhetspolisen (2019A) benämner det som ett relativt nytt fenomen, precis som 
med en alltmer aggressiv underrättelseinhämtning så kan man säga att det här är en indikator 
på en ny nyans i normalbilden. Vår analys visar att faktumet med antagonister som köper och 
på så sätt även kan kontrollerar olika resurser är en farlig utveckling. Den är samtidigt svår att 
stoppa, samhället måste dock börja ta konsekvenserna av sin naivitet. Jonsson (2019) menar 
att man ska fokusera mer på motståndarens syfte snarare än fokusera på agerandet. Uppköp av 
infrastruktur handlar om kontroll av resurser. Syftet borde kunna utrönas om man studerar 
vilka typ av skyddsvärden som är av intresse för en statlig aktör. Samtidigt så har vi tidigare 
beskrivit problematiken med att skapa en bra lägesbild, vid uppköp använder sig statliga 
aktörer av ombud vilket gör det svårt att spåra ägandet och därmed också se syften. Detta 
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utgör ett försök till att dölja hotet och inte bli upptäckt. En väg att gå är att staten bestämmer 
sig för att vissa delar i samhället inte är till salu, oavsett prislapp. Privata aktörer skapar 
sårbarheter i flera dimensioner, de drivs av vinst inte samhällets säkerhet. Utländska företag 
kan bli pressade att stötta landets egen underrättelsetjänst och det kan vara mycket svårt att 
klarlägga att så är fallet. Ett agerande från en statlig aktör i Sverige via ett företag innebär ett 
väldigt lågt risktagande vilket gör det hela ännu mer attraktivt. Privata aktörer går heller inte 
att styra mot försvarsplaneringen på samma sätt som offentlig verksamhet. Det finns självklart 
andra faktorer än säkerhet i samhället, ekonomi är en av de styrande faktorerna. Då det finns 
olika drivkrafter inom försvarsdepartementet och finansdepartementet så blir det extra viktigt 
med en nationell strategi och tydliga prioriteringar. Ur ett långsiktigt perspektiv så är dock 
medveten riskhantering oftast billigare än att reparera stora skador i efterhand. 
Transportstyrelsens outsourcing av IT-system till privata aktörer utan att analysera 
skyddsvärden kopplade till rikets säkerhet är ett exempel (Regeringskansliet, 2018). Om det 
svenska samhället i framtiden ska kunna öka eller bibehålla kontrollen över sjukvård och 
kritisk infrastruktur behöver fler perspektiv än de ekonomiska föras upp på agendan. 
 
Påverkansoperationer är ett annat hot som vår empir pekar på. Åkesson (2019) lyfter fram 
rikets ledning, försvarsviljan och kritisk infrastruktur som skyddsvärden som är av intresse att 
försöka påverka för en antagonist. Åkesson (2019) menar att om du kan kontrollera 
infrastruktur och påverka politiska beslut så behöver du inte ta kontrollen över området med 
hjälp av vapenmakt. 
 
Området blir en form av koloni. Ett sätt att härska är genom att söndra, om det finns interna 
motsättningar i ett land så försvagar det nationen. En enad nation med ett tydligt ledarskap är 
en större utmaning att hantera än ett land som är destabiliserat och har ett svagt ledarskap. Ett 
svagt ledarskap behöver allierade, ett svagt ledarskap är lättare att omkullkasta. Antagonisten 
behöver bara välja vilken sida som bäst gynnar egna intressen.  Jonsson (2018) menar att en 
antagonist kan ha som mål att främja splittring inom svensk politik genom att sätta upp en 
fråga på agendan som har polariserande effekt. Här finns möjlighet att sprida desinformation 
eller ge stöd till politiska grupperingar. Jonsson (2018) ger ett exempel på en situation kopplat 
till energiförsörjningen som skulle kunna skapa splittring i Sverige. Tänk dig att en antagonist 
placerade radioaktivt material utanför ett kärnkraftverk, såg till att det hittades samt 
analyserades. Media skulle vara snabba att rapportera om det, situationen skulle snabbt skapa 
debatt om kärnkraftsfrågan. En debatt initierad av en aktör med ett tydligt syfte bakom. 
Aktören bakom skulle ha goda möjligheter att underblåsa debatten med hjälp av 
ryktesspridning och indirekt stöd från media. Situationen skulle inte bara handla om säkerhet 
kring kärnkraftverk utan förtroendet för statens möjlighet att garantera invånarnas säkerhet 
skulle kunna ifrågasättas. Påverkansoperationer är egentligen inget nytt, flygblad med 
politiska budskap kan ses som en föregångare till inlägg på sociala medier. Det nya är att det 
finns en helt annan plattform att utgå ifrån. Sverige är enligt Åkesson (2019) ett av de mest 
digitaliserade länderna i världen och har ambitionen att vara ett världsledande IT-land. Större 
delen av befolkningen i Sverige är aktiva på internet och konsumerar det som finns på sociala 
medier, ibland utan att reflektera över avsikten i budskapet. Det erbjuds också stora 
möjligheter för en antagonist att nå ut till stora delar av den svenska befolkningen. 
Digitaliseringen gör att ett budskap kan spridas väldigt snabbt och skapa starka reaktioner hos 
många oavsett om budskapet är sant eller inte. Förr gjordes valen om vad som skulle 
publiceras på en tidningsredaktion idag kan var och en publicera det som faller en in.  Vem 
som helst med en internetuppkoppling har potential att nå ut till miljoner potentiella följare. 
Budskap kan snabbt få stor spridning, budskap som oavsett sanningshalt kan påverka våra 
skyddsvärden. De flesta av oss har nog observerat hur en fråga snabbt kan växa sig stark i 
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sociala medier. En enskild person anklagad för något kan snabbt bli dömd i följarnas ögon 
och utsatt för hot eller förföljelse. Det är inte långsökt att dra paralleller till häxjakt i Sverige 
på 1600-talet. Ansvaret ligger hos den enskilde att kritiskt granska den information som 
erbjuds oavsett om det handlar om ett demokratiskt val eller politiker som blir uthängd i 
media.  
 
Demokratiska val är intressanta för auktoritära regimer som bedriver påverkansoperationer. 
Valen avgör demokratins legitimitet och påverkar allmänhetens förtroende för demokratiska 
institutioner. (Weigel, 2018) Utifrån våra tidigare resonemang om förtroende och legitimitet 
och dess påverkan på försvarsviljan så anser vi att den kan påverkas genom att en antagonist 
stör ett demokratiskt val eller underblåser motsättningar. 
 
Påverkansoperationer ses som en aktivitet där en målgrupp påverkas av ett budskap med ett 
bakomliggande politiskt syfte. Utifrån vår analys av skyddsvärden och vikten av förtroende 
mellan individen och samhället så ser vi att störningar mot kritisk infrastruktur kan inrymmas 
inom ramen för en påverkansoperation. 
 
Cyberarenan gör det lättare för främmande underrättelseinhämtning. Detta kan bedrivas på 
många olika sätt beroende på vilken information man är ute efter. Säkerhetspolisen (2019A) 
menar att främmande underrättelseinhämtning har ökat på grund av att samhällsutvecklingen 
går snabbare. En snabb samhällsutveckling inom många områden kräver stora mängder 
underrättelser. Alla aktörer måste göra en avvägning om vart ens egna resurser ger mest nytta.  
Den nya cyberarenan erbjuder stora mängder information till en relativt liten ansträngning. Ett 
exempel är när kreditföretaget Equifax hackades på över 145 miljoner personuppgifter i 
september 2017. Stöldgodset skulle vägt 725 ton eller motsvarande ca fyrahundra personbilar 
om varje akt innehöll ett fysiskt A4-ark (Weigel, 2018). Motsvarande operation för att 
inhämta handlingar fysiskt skulle kräva enorma resurser. 
 
Jonsson (2019) menar att hoten och dess effekter hänger ihop. Underrättelseinhämtning kan 
vara förberedelser för ett sabotage eller ett intrång. Ett intrång eller ett sabotage kan handla 
om att påverka ett skyddsvärde via ett cyberangrepp eller att förstöra något fysiskt. Ett fysiskt 
angrepp kanske inte är nödvändigt men det ger större psykologiska effekter hos befolkningen. 
Psykologiska effekter på befolkningen som mycket väl kan påverka den politiska ledningen 
eller försvarsviljan. Störningar på Englands sjukvårdssystem (se sårbarheter) kunde uppnås 
genom ett cyberangrepp men ett fysiskt angrepp hade gett större psykologiska effekter, 
kanske effekter som i detta läge inte var önskvärda då de hade provocerat fram en för kraftig 
motreaktion. Precis som det finns beroenden mellan olika skyddsvärden och sårbarheter så 
finns det samband mellan olika typer av hot. Hotnivån kommer att påverkas av vilken 
intention en antagonist har, vilken kapacitet som finns samt om det ges tillfälle att agera mot 
något av våra skyddsvärden. Om man reflekterar över hotbilden så inser man att den är svår 
att påverka. Vi kan följa hur hoten utvecklas, vi kan försöka bedöma om de är höga eller låga 
och försöka förstå syftet bakom. Den enda ingående delen i hotet som vi har förmåga att styra 
själva är punkten tillfälle, om vi nekar eller minskar antagonistens möjlighet att påverka våra 
skyddsvärden borde hotet gå ner. En viktig del i det anser vi vara att prioritera 
sårbarhetsanalyser inom egen verksamhet.  
 
Risken blir en helhetsbedömning där hotet är en parameter av alla andra. Vi inser vikten av att 
få en övergripande lägesbild över vilka hoten är, vem som ligger bakom och om de är höga 
eller låga, även om det kan vara svårt. Vi anser dock att det för helheten, beslutsfattarnas 
risktagande är av mindre betydelse att med stor noggrannhet jaga hotbildsbedömningar. Om 



Gråzonsproblematik     44 
Blomberg & Henningsson 

hotet utgörs av en statlig aktör kommer vi aldrig kunna påverka hotet i större utsträckning 
utan måste förhålla oss till det. Faktorer som vi däremot kan identifiera med större precision 
och dessutom påverka är våra sårbarheter. Att sänka sårbarheten i samhället sänker också 
risken att drabbas av en kris oavsett om hotet är högt eller lågt. Lågt hot med höga sårbarheter 
kan innebära högre risker för samhället än ett högt hot med låga sårbarheter.  
 

5.7 Sårbarheter – det vi kan påverka 
Det som utmärker sårbarheterna till skillnad mot hoten är att de är lättare att bedöma och vi 
kan påverka dem. Det är en stor skillnad mellan kategorin sårbarheter och hot när det gäller 
egna handlingsmöjligheter. Eftersom sårbarheter finns inom vår egen verksamhet kan de 
bedömas med stor precision och även avvägas. Tekniska åtgärder i form av brandväggar eller 
reservkraft är en del av åtgärder, vår analys av empirin visar att åtgärderna måste lyftas en 
nivå till. Att anta ett mera filosofiskt perspektiv till denna fråga kan hjälpa oss. Det handlar 
om ett starkt och tydligt ledarskap där man måste analysera vilken nivå av sårbarhet som är 
acceptabel i förhållande mellan individen och samhället. I praktiken sitter politikerna med 
samhällets brister framför sig och har makten att agera eller inte göra det. (Riksdagen, 2019) 
Hur samhället väljer att prioritera sårbarheterna ger också en signal till befolkningen om vad 
som anses viktigt, något som på sikt kommer att påverka förtroendet för staten Sverige. Det 
handlar om att prioritera och koordinera resurser samt ta medvetna beslut om vilka sårbarheter 
som anses acceptabla eller inte. En tydlig ledning, något som aktören bakom 
gråzonsproblematiken med alla medel vill motverka. 

Den mest framträdande sårbarheten finns i kölvattnet av den snabba utvecklingen inom 
digitaliseringen. Utvecklingen kan naturligtvis inte hindras den ger samhället vinster, dock 
måste samhället prioritera åtgärder för att minska sårbarheterna som uppstår. En avvägning 
mellan individens digitala frihet och samhällets sårbarhet bör löpande ske. Även om hotbilden 
är låg eller obefintlig så får vi en problematisk situation om sårbarheterna är höga. Stora 
sårbarheter ger en helhetssituation där små störningar riskerar att påverka större system eller 
samhället i stort. 

”Det finns bara två typer av företag de som blivit hackade och de som inte 
vet att de har blivit hackade”. Ciscos tidigare vd John Chambergs (Weigel, 

2018) 

Den 12 maj 2017 drabbades Englands sjukvårdssystem (NHS) av en krypteringsattack. 
Sjukvårdssystemets digitala infrastruktur påverkades kraftigt med en krypteringskod.  
Provsvar försenades, akutmottagningar fick stänga och ambulanser tvingades vända. Nära 
tjugo tusen patientbesök fick ställas in dagarna efter attacken. (Weigel, 2018) Konsekvenserna 
av attacken som skedde över nätet var lika stora som om någon hade riktat ett fysiskt 
terrorattentat mot verksamheten, startat en brand i lokalerna eller genomfört fysiska attacker 
mot ambulanserna. Incidenten var riktad mot sjukvården men påverkade förmodligen 
förtroendet för hela samhället negativt.  
 
Ett system med lägre sårbarheter hade kanske medfört att avbrottet aldrig hade inträffat. Ett 
system avgränsat från nätet hade aldrig påverkats (väl medvetna om vilka friktioner det kan 
ge). Kanske är det så att samhället måste ändra sina frågeställningar kopplat till 
gråzonsproblematiken och reflektera över vad digitaliseringen innebär. Istället för att ständigt 
fråga vilken hotbilden som finns, så bör frågan istället handla vilka sårbarheter som samhället 
skapat och har att hantera. För även om vi erhåller bra och tydliga hotbildsunderlag så är det 
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hanteringen av sårbarheterna som ger den verkliga effekten på samhällets förmåga att stå 
emot en oönskad händelse. 
 
Åkesson (2019) menar att hot försvann från agendan under den strategiska timeouten. Utan 
hot fanns inte behoven av resurserna för att möta dem. Vår analys pekar på att om politikerna 
istället hade resonerat utifrån sårbarheter så hade kanske nedmonteringen av totalförsvaret sett 
annorlunda ut eller inte skett alls.  
 
5.7.1 Privatisering och systemens beroendeförhållanden ökar sårbarheten 
Som vi inledde med så kan sårbarheter påverkas men också kontrolleras, något som en 
antagonist mest av allt önskar. Detta gäller i synnerhet uppköp av kritisk infrastruktur 
exempelvis när en statlig aktör via ombud skaffar sig kontroll över objekt som tidigare varit i 
statlig ägo. Kontrollen ger flera fördelar, dels att kunna stänga av eller på en funktion dels få 
möjligheten att ta del av information kring säkerhetskänslig verksamhet. Ur ett 
säkerhetsperspektiv borde inte sårbarheten få uppstå, det som komplicerar det hela är att det 
finns olika målsättningar inom landet och alla handlar inte om Sveriges säkerhet. Aktieägare 
och finansdepartementet har andra drivkrafter än vad försvarsdepartementet har (Åkesson 
2019). Även om staten säljer ut verksamhet eller bedriver outsourcing till en aktör som 
bedöms pålitlig så finns det aldrig några garantier. Säkerhetspolisens rapport efter 
Transportstyrelsens outsourcing av säkerhetskänsliga IT-system visade att det fanns brister 
avseende säkerhetsanalysarbete. Transportstyrelsen såg stora vinster för verksamheten med 
upphandlingen men det tog lång tid innan verksamheten som helhet förstod brister och vilka 
sårbarheter detta utgjorde kopplat till skyddsvärden för rikets säkerhet (Regeringskansliet, 
2018). 
 
Ägarförhållanden kan skifta snabbt och därmed också nationalitet. Ett ryskt eller kinesiskt 
företag kan visserligen bedriva affärer i Sverige utan uppsåt att bedriva inhämtning eller 
påverkan, samtidigt gör de sig skyldiga till lagbrott i hemlandet om de inte är landets 
underrättelsetjänst behjälplig (Säkerhetspolisen, 2019A). Tyvärr innebär det att alla företag 
med kopplingar till dessa typ av länder utgör en sårbarhet. Vi måste samtidigt beakta att vi 
riskerar att anklagas för rysskräck när vi avgränsar aktörer pga. av nationalitet. Något som 
Åkesson (2019) menar undergräver demokratin, vårt största skyddsvärde. Egentligen finns det 
bara en väg att gå för att minska sårbarheten gällande utländskt eller privat ägande och det är 
att behålla skyddsvärd verksamhet inom statlig kontroll till det yttersta. Det kommer kosta 
mer pengar och ibland innebära färre arbetstillfällen men det är ett relativt billigt pris jämfört 
med vad konsekvenserna kan bli av att en antagonist skapar sig kontroll över våra 
skyddsvärden och därmed kan hota eller styra delar av det svenska samhället. En annan väg 
att gå är att styra utvecklingen med hjälp av lagstiftning. Detta kan utgöra ett 
påtryckningsmedel och kan ge möjlighet till att lagföra aktörer som inte lever upp till den. 
Den nya säkerhetsskyddslagen är mer inkluderande och tar hänsyn till skyddsvärden som har 
betydelse för det civila samhällets säkerhet, delar som tidigare föll utanför definitionen av 
”rikets säkerhet” (Riksdagen, 2019).  Ett påtryckningsmedel kan föra utvecklingen i rätt 
riktning men löser inte själva problemet. Lagstiftningen talar om att vi måste agera inte 
specifikt hur.  
 
Empirin betonar hur beroende alla samhällsfunktioner är av elförsörjningen. Inom enskilda 
funktioner är det möjligt att identifiera sårbarheter men att se alla samband mellan olika 
funktioner och system är betydligt svårare. Säkerhetspolisen (2019A) menar att detta är ett 
växande problem, något som förstärks med pågående energiomställning. Att samhället är så 
starkt sammankopplat och att det finns så många ömsesidiga beroenden blir en stor sårbarhet i 
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sig, på det får man addera sårbarheter för enskilda funktioner och system. Den komplexa 
bilden gör att det blir mycket svårt att centralt hantera alla kritiska sårbarheter, varje enskild 
verksamhet eller funktion måste själva ta ansvar för att reducera sina egna sårbarheter och på 
så sätt skapa ett robustare system. Central styrning är bra avseende lagstiftning, ledning och 
prioritering av resurser men det kommer aldrig att gå att identifiera sårbarheter från centralt 
håll. Enskild funktion är de som bäst kan sin egen verksamhet, som ser vad som inte fungerar 
eller var det finns brister och sårbarheter. 
 
Sårbarheter kan likställas med brister kopplat mot våra skyddsvärden och de hot som 
förväntas påverka dem. Vi kan bestämma vilken nivå av sårbarhet som vi anser vara 
acceptabel i samhället. Denna fråga äger vi själva, en viktig slutsats. Utbildning och därmed 
förståelse är helt avgörande för att överbrygga de brister som skapar våra sårbarheter. Att 
samhället förbereder sig och prioriterar vilka åtgärder som skall genomföras är en 
grundläggande väg framåt. Vi anser att en demokrati som Sverige alltid kommer ligga i någon 
form av underläge när det gäller att möta gråzonsproblematiken. Kombineras detta med en 
digital utveckling som sker i hög hastighet och en antagonist som nyttjar sig av tveksamma 
och odemokratiska metoder så framträder en mörk och obehaglig bild. Vi vill därför framhålla 
förståelse för hotet som Jonsson (2019) lyfter fram, men vill ändå sätta kategorin sårbarheter i 
fokus. Förståelse för hotet är viktigt men det är en passiv åtgärd, att identifiera sårbarheter och 
åtgärda dem är en aktiv åtgärd för att möta gråzonsproblematiken. 
 
Ett robust samhälle kommer inte vara gratis, en låg sårbarhet kräver generellt mycket resurser. 
Framträdande empiri pekar på okunskap och naivitet kring frågor inom 
gråzonsproblematiken. Utbildning samt ledarskap som ger en förändrad attityd behöver inte 
kosta mycket pengar men det har stor inverkan på sårbarheten och därmed svårare för en 
antagonist att angripa det som är skyddsvärt. 
 

5.8 Resurser 
Resurser utgör de verktyg och tillgångar som samhället ställer till förfogande för att 
säkerställa individens eller samhällets överlevnad. Resurserna är tilldelade en organisation 
eller myndighet. Då samhället tilldelar resurserna regleras användningen i en lag, ett exempel 
på detta är FRA-lagen.  
 
Empirin vittnar om att tillgängliga resurser för att upprätthålla totalförsvaret eller 
krisberedskapen inte på något sätt är i nivå med det som fanns under slutet av kalla kriget 
(Försvarsberedningen, 2017). Detta bör vi alla reflektera över och särskilt ta hänsyn till då nya 
resurser införskaffas. Vilken tröskelnivå skall vi ha och vilket hot skall denna tröskel 
avskräcka. Förutom att resurser avvecklades under den strategiska timeouten har den också 
påverkat vår förmåga att förstå de nya hoten. FOI vittnar om att det kommer vara en stor 
utmaning för samhället att bara förstå de nya hoten som individen och samhället exponeras 
för (Jonsson, 2019). För att förstå vilka resurser som vi skall tillföras behöver vi förstå i 
vilken kontext vi verkar. 
 
Försvarsberedningen pekar på olika resurser som skall tillföras för att individen skall överleva 
men också för samhället fortlevnad. Resurserna för att samhället skall överleva är kraftfulla, 
mycket kraftfulla. De utgör därför också paradoxalt ett hot mot individen och samhället i sig 
självt. Åkesson (2019) beskriver hur det bara kan finns krig och fred i ett demokratiskt 
samhälle. Resurserna är kopplade till vilken nivå som samhället upplever att hotet utgör och 
därmed om det råder höjd beredskap eller inte. Är det bara individens överlevnad som är 
hotad är krisberedskapen den yttersta resursen. Säkerhetspolisen (2019A) ger uttryck för att 
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det finns delar av resurser som är önskvärda även i fredstid. Underförstått att det är 
Säkerhetspolisen själva som vill plocka in de verktyg som saknas.  
 
Resurser finns således i olika former och är i sin utformning anpassade efter samhällets 
uppfattning om hur hoten skall mötas. Att samhället ser en tydlig skillnad mellan inre och 
yttre hot ger Åkesson (2019) uttryck för i sitt binära resonemang om krig och fred. Samhället 
försöker skydda sig mot andra samhällen genom att skapa en potent självskyddsförmåga, i 
vårt fall Försvarsmakten. Försvarsmakten skall rikta sin förmåga mot alla yttre hot. Då inre 
hot skall hanteras är det en mängd olika myndigheter med olika förmågor exempelvis polisen, 
säkerhetspolisen, landstingen, MSB m.m. Gemensamt för dessa är att de alla verkar för att 
säkerställa den enskildes säkerhet och inte samhällets överlevnad. Både Säkerhetspolisen 
(2019A) och Jonsson (2019) beskriver just därför hur det är viktigt att samhället förstår hoten 
och kan möta dessa med rätt resurs. Liknande resonemang har Brands (2016), han menar att 
USA har alla resurser som krävs att möta en gråzonsproblematik men att utmaningen är att 
förstå hur hotet skall mötas.  
 
Resurserna är separerade från varandra likt olja och vatten, det blir det ingen sömnlös 
övergång som Säkerhetspolisen (2019A) eftersöker. Hoten i sig bör utgöra grunden för vilka 
resurser som skall användas, inte vilket läge som samhället fastställt att man befinner sig i. 
Eftersom det ligger i gråzonsproblematikens avsikt att just ligga under nivån krig och dolt 
utgöra ett inre hot så aktiveras aldrig totalförsvaret med sina resurser. Då utgör den 
demokratiska grunden med krig och fred ett hinder för oss att hantera fenomenet 
gråzonsproblematik.  
 
Vi uppfattar att det är mycket farligt för samhället att inte verka för möjligheter att nyttja 
samtliga resurser flexibelt över tiden. Det finns historiska händelser som även visar att 
samhällen kan vara i höga konfliktnivåer utan att befinna sig i krig. Ukraina är i detta fall en 
ny empirisk referenspunkt i detta fall. De befinner sig inte i krig enligt Ukraina självt, utan de 
befinner sig i en operation mot terrorister. Trots överväldigande bevisning kommer troligtvis 
inte Ukraina förklara att det befinner sig i krig (Severin, 2018). Försvarsberedningen ger sken 
av att ett beslut om höjd beredskap kommer komma mer eller mindre med automatik. Vi 
tvivlar på detta och kan konstatera att det ytterst kommer handla om politisk vilja och 
militärstrategiska övervägande.  
 
Gråzonsproblematiken vi befinner oss i kommer kosta att hantera, oavsett vilken väg man 
väljer att gå. Att minska sårbarheten blir därför tillslut en ekonomisk avvägningsfråga, hur 
mycket kan och är vi beredda på att betala för att öka samhällets säkerhet? Vi menar att ett 
robustare civilsamhälle skapar efterfrågad tröskeleffekt mot gråzonsproblematiken men det 
kommer kosta resurser i olika former. En tolkning som även Brands stödjer i sitt 
paradoxresonemang (Brands, 2016). Om Sverige skall köpa ett eget brandbekämpningsplan är 
ett exempel på en sådan fråga och belyser dilemmat på ett bra sätt (Weimar, 2018). Betala 
strukturerat nu eller betala mera senare, vilken risk är vi beredda att ta och vågar vi förlita oss 
på andras resurser. 
 
Samhället måste stanna upp i sin egna utvecklingsiver och reflektera över hur vi disponerar 
befintliga resurser. Genom att exempelvis sälja och outsourca säkerhetskänslig verksamhet 
avyttrar vi det som är viktigt för samhällets överlevnad. Utveckling i samhället är en 
självklarhet, men vår naivitet gentemot vår gemensamma säkerhetskänsliga verksamhet och 
andra statliga aktörers vilja till att ta kontroll över dessa är oroande. Skulle resurser som är 
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skyddsvärda vara under kontroll av en antagonist kanske resurserna inte är möjliga att nyttja 
enligt avsikt. Detta kan kosta samhället mer än pengar. 
 
Vid en kraftmätning blir resursfrågan direkt en fråga om att vara rik eller fattig. Ett 
resurssvagt samhälle kan av en rikare antagonist bli intvingad i olika dilemman. De baltiska 
länderna visar att det finns möjlighet att mäta sig med resursstarkare aktörer genom att ingå i 
allianser. Tidigare förlitade Sverige sig på att vara neutralt, i dag är vi inte neutral men ingår 
inte i en allians. Många menar att ett NATO-medlemskap skulle skapa en mycket hög 
tröskeleffekt (Riedl, 2018). Själva grundfrågan med gråzonsproblematiken kommer dock 
tillbaka även om vi ingår i en allians. Både Brands (2016) och Ångström (2018) stödjer vår 
tolkning där vi menar att det militära maktmedlet i sig inte kan möta gråzonsproblematiken 
som utgör en ny nyans av krig. I första hand krävs det ett robustare samhälle för att skapa en 
bättre tröskeleffekt.  
 

5.9 Sammanfattande tolkning 
Slutsatsen av vår empiri är att en aktör kommer genomföra stegvisa förändringar för att 
undvika höjd beredskap, och på så vis undvika att Sverige nyttjar sina militära resurser som är 
bundna till beredskapsnivåer. Ett aktiverande av totalförsvaret skulle enligt detta perspektiv 
vara ett misslyckande för en antagonist. Sverige är ett samhälle som utsätts för påverkan eller 
andra aktiviteter inom ramen för gråzonsstrategi i fred men som aldrig aktiverar sina resurser 
för att möta dem fullt ut, för systemet är konstruerat binärt utifrån fred eller krig (höjd 
beredskap). Följden blir som Säkerhetspolisen (2019B) uttryckte det, ett ökat gap mellan hot 
och säkerhetsåtgärder.  
 
Som Jonsson (2019) bedömer så är det inte sannolikt med höjd beredskap om det inte är en 
väldigt tydlig och kraftfull händelse som utlöser den. Det är kanske mer troligt att 
Sverige går upp i höjd beredskap i samråd med andra länder. En otydlig hotbild inom ramen 
för gråzonsproblematik skapar svårigheter med att ta fram en bra lägesbild. Stegvisa 
förändringar som sker i fredstid, vad som sker och vem som ligger bakom är svårt att följa. 
Det skapas hela tiden nya normalbilder och gränser förflyttas för vad som anses vara 
acceptabelt. Den stora utmaningen för vår ledning blir därför att avgöra om en incident i 
samhället är kopplad till en antagonist eller inte. Empirin visar att även med utmärkta 
lägesbilder uppstår det beslutsvakuum likt de händelser som utspelats i Ukraina. Samhället 
måste få möjligheter att agera mot en verklig kris eller hotbild utan att vara låst till att invänta 
ett beslut om höjd beredskap, ett beslut som vi bedömer kommer komma försent. Efter vår 
tolkning av empirin menar vi att det krävs en förnyad syn på vad som anses vara krig. 
 
Vår analys visar också att hoten och dess effekter hänger ihop. Underrättelseinhämtning kan 
vara förberedelser för att störa eller sabotera något i våra system. Ett intrång eller ett sabotage 
kan handla om att påverka ett skyddsvärde via internet eller att förstöra något fysiskt. Ett 
fysiskt angrepp kanske inte är nödvändigt men det ger större psykologiska effekter hos 
befolkningen. Psykologiska effekter som garanterat kan påverka några av våra mest 
skyddsvärda delar, den politiska ledningen och försvarsviljan. Vi har en mental bild av hur 
landets demokrati, befolkning, infrastruktur och försvarsvilja skall skyddas mot externa hot, 
Försvarsmakten är den yttersta garanten. Om det yttre hotet påverkar våra viktigaste 
skyddsvärden och de innehåller stora sårbarheter så krävs således lite resurser för att en 
antagonist ska uppnå stor effekt.  
 
Samhällskritisk verksamhet lider av stora sårbarheter, exempelvis elförsörjningen.  
Elförsörjningen har en vital funktion som vid driftstörningar ger stora konsekvenser för 
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befolkningen och samhällets infrastruktur om den påverkas. Upprepade störningar mot vår 
infrastruktur kommer att påverka förtroendet för samhället i stort, framförallt om störningarna 
påverkar många funktioner samtidigt, vilket blir fallet med elförsörjningen. Indikationer på att 
motståndaren agerar kommer förmodligen inte utgöras av ”små gröna män” vid ett 
skyddsobjekt utan skyddsobjektet släcks plötsligt ner och tänds inte upp igen. Beslutsvakuum 
leder då till att förtroendet för landets ledning nedgår, demokratin ett av våra viktigaste 
skyddsvärden påverkas negativt. När legitimiteten för landets ledning och demokratin minskar 
eller upphör är försvarsviljan ett skyddsvärde som påverkas mycket negativt, 
samhällskontraktet är då i fara. 
 
Precis som bilden på vår framsida av denna uppsats har vi skapat ett läge som liknas med av 
eller på. Det blir binärt ett eller noll, krig eller fred. I detta stereotypa utgångsläge ligger en av 
vårt öppna samhälles största utmaning. Hur skall vi undvika att skapa den perfekta spelplanen 
för antagonisters ambitioner att dra fördelar av de grundläggande demokratiska grundpelarna. 
Gråzonsstrategin går ut på att undvika samhällets gemensamma motverkande skyddsresurser, 
undvika ett aktiverande av det militära maktmedlet. Det binära upplägget skapar gynnsamma 
förutsättningar för en antagonist att använda metoder inom gråzonsproblematiken mot Sverige 
utan att möta några konsekvenser. Självklart skall vi utveckla och värna om vår demokrati 
men det innebär inte att vi ska begränsa våra egna möjligheter eller underlätta för en 
motståndare att bryta ner vårt samhälle. 
 

 

Figur 12 En aktör som nyttjar gråzonsstrategi använder metoder för att påverka och störa skyddsvärden i fred men undviker 
att provocera fram höjd beredskap eller nyttjande av militära maktmedel. Eftersom metoderna att slå mot de samkopplade 
sårbarheterna är dolda finns ingen tydlig lägesbild, det uppstår ett beslutsvakuum.  

(Blomberg & Henningsson, 2019) 
 
Ett dilemma för beslutsfattarna när det gäller förtroendet för samhällskontraktet är att agera 
mot hot och störningar i samhället utan att inskränka individens integritet på ett sätt som hotar 
vår demokrati eller påverkar näringslivet på ett sätt som ger ekonomiska konsekvenser. När 
det gäller att motverka uppköp av samhällskritisk verksamhet finns båda utmaningarna 
inkluderade. Kontroll av företag och individer står mot vinst för företaget och arbetstillfällen 
för en kommun. 
 
Sårbarheter kan likställas med brister kopplat mot våra skyddsvärden, brister som är av 
intresse för en antagonist. Vi kan bestämma vilken nivå av sårbarhet som vi anser vara 
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acceptabel i samhället. Denna fråga äger vi själva, en viktig slutsats. Utbildning och därmed 
förståelse är helt avgörande för att överbrygga de brister som skapar våra sårbarheter. Att 
samhället förbereder sig och prioriterar vilka åtgärder som skall genomföras är en 
grundläggande väg framåt. Vi anser att en demokrati som Sverige alltid kommer ligga i någon 
form av underläge när det gäller att möta gråzonsproblematiken. En paradox som vi måste 
övervinna för att lyckas med försvaret av demokratin. Vi vill därför framhålla förståelse för 
hotet som Jonsson (2019) lyfter fram, men vill ändå sätta kategorin sårbarheter i fokus. 
Förståelse för hotet är viktigt men det är en passiv åtgärd, att identifiera sårbarheter och 
åtgärda dem är en aktiv åtgärd för att möta gråzonsproblematiken och undvika 
beslutsvakuum. 
 

5.10 Vårt perspektiv i en utvecklad analysmodell 
Efter kalla kriget växte det fram ett behov av att kunna analysera säkerhet ur ett vidare 
perspektiv än det traditionella med fokus på militära krafter med staten i centrum. Ett minskat 
hot om förstörelse på grund av kärnvapen förändrade den dimensionerande hotbilden. Den 
mest framträdande förespråkaren av det är Barry Buzan, inom den så kallade 
Köpenhamnsskolan. Det vidgade säkerhetsbegreppet handlar om att ge en inkluderande syn 
på säkerhet och säkerhetspolitik. Köpenhamnsskolan ville skapa möjlighet att på ett bättre sätt 
analysera aktörer, skyddsvärden (referensobjekt) och hot. För att möjliggöra det skapades 
flera analysnivåer och en modell där indelning sker i enhetsnivåer och sektorer. 
Analysnivåerna handlar om att se vart olika oönskade händelser kan placeras i en 
säkerhetspolitisk kontext. (Buzan, et al., 1998) 
 
 

 
 
 
 
 
Buzan visar att ett hot som riktar sig mot samhällets existens kan framkalla och legitimera 
nyttjandet av extrema metoder eller framtvinga nya resurser, allt för att säkerställa 
referensobjektets överlevnad. Buzan menar att endast när du har en uppfattning om hotet och 
sårbarheterna kan samhället få en fungerande säkerhetsplanering. Även om Buzan påtalar att 
sårbarheter kan kopplas till referensobjektet, så bygger hans teori på analys av hot riktade 
inom de olika sektorerna. Modellen ger en bredare syn på hotet mot en stat än den traditionellt 
historiska militärfokuserade.  

Figur 13 Ovanstående bild visar Buzans analysmodell. Aktörer, referensobjekt (det som skall skyddas) samt hot infogas i 

de olika analysnivåerna samt sektorerna.   (Blomberg & Henningsson, 2019) 
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Vår uppfattning är att det vidgade säkerhetsbegreppet har påverkat utvecklingen av 
krisberedskapen i landet. Under den strategiska timeouten i Sverige då hoten ignorerades fick 
det vidgade säkerhetsbegreppet större och större genomslag. Tyvärr med för stort fokus på 
icke antagonistiska hot som olyckor, naturkatastrofer och miljöpåverkan. Sverige valde att 
endast tolka in delar av det vidgade säkerhetsbegreppet, delar som låg utanför det traditionella 
militära hotet men också antagonistiska hot inom de övriga sektorerna. Konsekvensen blev 
förödande, ett minskat fokus på skyddsvärden som traditionellt är av intresse för antagonisten. 
Ett mindre fokus på skyddsvärden resulterade i att samhället prioriterade ner hanteringen av 
sina egna sårbarheter. 
 
Vår frågeställning är kopplad till svenska samhället och vår enhetsnivå är nationen. Efter att 
vi har tolkat empirin delar vi uppfattningen om den mer komplexa hotbilden. Att hotet kan 
uppstå på olika nivåer i samhället och inom olika sektorer. Vår empiri visar att hotet ofta är 
dolt och komplext i gråzonsproblematiken. Vår tolkning av empirin visar på svårigheten att 
skapa en bra lägesbild över hotet, beslutsvakuum riskerar att uppstå i väntan på en bättre 
lägesbild. Buzan menar att perspektiv på hotet endast kan erhållas genom att jämföra det mot 
det som är hotat. Med det vidgade säkerhetsbegreppet hoppas Buzan öka förståelsen för 
varför aktörer agerar som de gör både nu och i en framtid. När Buzan jämför sin approach 
med traditionella säkerhetsstudier lyfter han hot, aktörer och referensobjekt, visserligen kan 
sårbarheter ingå i ett referensobjekt men det har ingen egen rubrik i hans teoretiska modell. 
(Buzan, et al., 1998) 
 
Buzans teori utvecklades under en period efter kalla kriget innan digitaliseringen slog igenom. 
Vårt perspektiv visar att referensobjekten är mycket mer sårbara idag än tidigare, sektorerna 
är sammankopplade på ett helt annat sätt än under den tidsperiod som teorin utvecklades och 
det finns starka beroenden mellan dem. Det gör att hotet inte är avgränsat till en enskild 
sektor, en sårbarhet i en sektor kan påverka flera referensobjekt i flera andra sektorer. Hot mot 
olika delar i samhället är ett gammalt fenomen, effekten av dem är det nya. Vår analys visar 
att digitaliseringen har skapat nya referensobjekt och beroenden mellan dem som utgör 
sårbarheter och enorma utmaningar för samhället. Sårbarheter på en helt annan nivå än vad 
som fanns under slutet på 1900-talet.  Buzans indelning av olika sektorer är tänkta att utgöra 
ett mer precist analysverktyg för säkerhetspolitiska studier. Vi samtycker med Buzans 
komplexare syn på hotbilden mot olika delar i en kontext. Vår analys visar dock att Buzans 
indelning av sektorer inte längre är lika relevant i ett digitaliserat land som Sverige. Ett hot 
mot sårbarheter i den ekonomiska sektorn kommer att påverka referensobjekten i övriga 
sektorer på ett helt annat sätt än innan digitaliseringen. Vår empiri visar hur påverkan på t.ex. 
elförsörjning eller banksystem (ekonomiska sektorn) kan påverka mjuka värden i en annan 
sektor t.ex. försvarsviljan (sociala sektorn). Vår analys visar också vikten av att kunna hantera 
sårbarheterna på ett tydligare sätt. Då Buzan fokuserar på referensobjekt och hot blir hans 
modell endast tvådimensionell. Genom att tydligare påvisa sårbarheternas betydelse och 
sektorernas inbördes förhållanden till varandra skulle hans modell bli mer anpassad efter den 
ny säkerhetspolitiska situationen.  
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Figur 14 Buzans modell där vi har exemplifierat ett vardagsexempel för att visa på den av oss tänkta utvecklingsteorin. 

    (Blomberg & Henningsson, 2019) 
 
 
För att visa att det finns förbättringspotential i Buzans modell väljer vi att använda hans 
modell på en vardaglig situation i den lägsta enhetsnivån. Enhetsnivån är individ, val av 
sektor har i detta fall mindre betydelse men vi väljer att placera det i sociala sektorn 
(samhällssektorn).  Exemplet utgörs av individer i en familj, en förälder som skall skjutsa 
barnen till skolan. Nedan väljer vi att genomföra en analys utifrån Buzans ingående delar. 
 
Referensobjektet utgörs av familjemedlemmarna, skyddsvärden som vi kan identifiera är 
familjens liv och hälsa samt anseendet som förälder. Deras överlevnad har hög prioritet. 
Aktörer utgörs av familjen, medtrafikanter samt eventuell trafikpolis. Hotet utgörs av 
medtrafikanter som är berusade alternativt läser mobilen från förarsätet, icke antagonistiska 
hot utgörs av isigt väglag (ekologiska sektorn). Föräldern i det här fallet benämns Peter, han 
försöker att analysera riskerna innan färden, han konstaterar att det är svårt att bedöma hotet 
trots att det finns god tillgång på aktuell statistik. På trafikverkets hemsida (2019) kan Peter ta 
del av antalet omkomna i trafiken under föregående år, det framgår också hur många olyckor 
som bedöms relaterade till alkohol. Det finns trafikpolis i länet men det påverkar inte hotet 
märkbart. Aktuell väderprognos visar att det finns viss risk för halka. Han drar slutsatsen att 
det finns ett relevant hot att förhålla sig till, att det är svårt att bedöma och ännu svårare att 
påverka det. 
 
Peter funderar på vilka möjligheter som finns att själv påverka situationen. Vilka sårbarheter 
finns kopplat mot den verksamhet som skall bedrivas? Han går igenom egna rutiner samt 
aktuellt fordon. Peter konstaterar att rutinerna är bristfälliga, familjen är ofta stressad pga. att 
de går upp för sent, de framrycker i 70km/h på 50 väg trots att den är smal och har mötande 
trafik. Peter är medveten om att fordonet är av äldre modell, liten i storlek, slitna däck, samt 
saknar airbag. Efter en snabb analys konstaterar han att verksamheten (färden till skolan och 
vidare till arbetet) måste genomföras. Han beslutar dock att vidta några omedelbara åtgärder 
för att påverka situationen, Peter ändrar sina rutiner och sänker hastigheten. Efter att han har 
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sett över sin budget beslutar han sig för att byta till en större bil med airbag och bättre däck. 
Hotet finns kvar men sårbarheterna är reducerade vilket minskar riskerna för familjen i stort. 
Åtgärderna kommer även att lindra konsekvenserna vid någon av de oönskade händelserna. 
Även om resonemanget vi har fört anser är kraftigt förenklat anser vi att det går att applicera 
på vilken myndighet eller verksamhet som helst. Exemplet visar också att ekonomi är av stor 
betydelse vid hanteringen av sårbarheter. En stark ekonomi skapar goda förutsättningar för att 
hantera egna sårbarheter. En stark ekonomi utgör en maktfaktor både när det gäller att bedriva 
och möta gråzonsstrategi. 
 
Enligt Buzan (1998) utgörs ekonomisk säkerhet av att utveckla regler och möjliggöra 
rörlighet mellan marknader och internationella ekonomier. Globaliseringen och den fria 
handeln kommer vara en viktig del av framtiden. Hur den ekonomiska säkerheten skall se ut 
och vilken roll stater skall ha råder det delade meningar om. Oavsett om man förespråkar mer 
eller mindre statlig ekonomisk styrning så finns tydliga skillnader i om det är staten och 
samhället eller näringslivet som skall ges företräde. (Buzan, et al., 1998) Buzan (1998) menar 
att ekonomisk säkerhet blir komplext i ett kapitalistiskt system då konceptet bygger på 
osäkerheter när det gäller att driva en effektiv marknad framåt. Buzan (1998) menar att synen 
på den ekonomiska säkerheten vi har idag har präglats av liberalism. När det gäller att möta 
uppköp eller outsourcing av statlig verksamhet så kommer det ekonomiska perspektivet att 
spela en stor roll. Efter tolkning av vår empiri kan vi konstatera att vi har en situation i 
samhället där det finns starka ekonomiska drivkrafter som inte alltid lyfter säkerheten i första 
hand, särskilt inte när det gäller kontroll av samhällskritisk verksamhet.  
 
Utmärkande för marknadsekonomi är valfrihet, vinstmaximering, fri företagsetablering och 
effektivitet. De flesta länder idag inklusive Sverige har en blandekonomi där tillgång och 
efterfrågan styr prisbilden, i en blandekonomi finns det privatägda och statligt ägda företag 
(Nationalencyklopedin, 2019). Om vi kan enas om att sårbarheter behöver få en större tyngd i 
samhällsplaneringen så kommer det också få konsekvenser för sättet att reglera den fria 
marknaden. En fri marknad utan statlig reglering med outsourcing och utförsäljning av 
samhällskritisk verksamhet skapar stora sårbarheter. Vår tolkning av empirin visar att en 
öppen samhällsstruktur med en fri marknad erbjuder stora möjligheter att påverka vårt 
samhälle. Girighet skapar sårbarheter, visst kan det finnas ett egenintresse hos ett företag av 
att kunna motstå störningar i samhället men det innebär säkerligen också omotiverade 
kostnader för det enskilda företaget. Kostnader som förmodligen är svåra att motivera i 
relation till vinst. Den enda tänkbara vägen för att inkludera näringslivet blir åtgärder som 
bygger på lagstiftning tillsammans med ekonomiskt stöd från staten.  
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Figur 15: Efter tolkning av vår empiri presenterar vi vårt perspektiv på en utvecklad version av Buzans analysmodell. 
Sårbarheter och ekonomi får större inverkan på slutsatserna i vår modell, sårbarheterna är sammankopplade varav 
sektorerna får mindre relevans.  Modellen visar också att det är lättare att få en tydlig lägesbild kring referensobjekt och 
sårbarheter då vi äger dessa själva. Hotbild kommer alltid baseras på en bedömning. 

(Blomberg & Henningsson, 2019) 
 
Buzan menar att osäkerheten kring samhällets överlevnad kan reduceras genom att hindra 
hotet eller att reducera sårbarheterna. Vår analys visar att det är svårt att påverka hotet och få 
en bra lägesbild, det vi kan göra är att identifiera, prioritera och åtgärda våra egna sårbarheter. 
Sårbarheterna kan till skillnad mot hotet fastställas med en högre precision. Färre sårbarheter 
kommer också försvåra möjligheterna för en antagonist att påverka våra skyddsvärden. På så 
sätt minskar vi det Buzan benämner osäkerhet som är kopplad till referensobjektets 
överlevnad. Att ett existentiellt hot kan framtvinga extrema metoder menar vi kan vara ett hot 
mot demokratin, det referensobjekt som för Sverige kanske är det allra viktigaste att skydda. 
Ett långsiktigt arbete med fokus på egna sårbarheter menar vi minskar risken för att det egna 
landet vidtar hastiga och extrema åtgärder som påverkar den egna befolkningen. Buzan och 
det vidgade säkerhetsbegreppet som även inkluderar icke antagonistiska hot citeras ofta i 
uppsatser och andra dokument inom säkerhetspolitiska studier. Det som ges tyngd i det 
vidgade säkerhetsbegreppet är den utvecklade hotbilden. Buzans modell är bra och fyller ett 
syfte men vår uppfattning är att den behöver anpassas efter de stora förändringar som skett i 
samhället sedan modellen togs fram. Efter vår analys menar vi att modellen kan förbättras 
genom att ge sårbarhet en egen rubrik i modellens olika analysnivåer. Vår analys visar också 
att olika syn på samhällsåskådning kan inverka på hur den ekonomiska säkerheten hanteras. 
Ett förhållningssätt där den fria marknaden ges företräde framför staten, där vinst och effekt är 
ledord underlättar för en antagonist att bedriva gråzonsstrategi. Avslutningsvis så visar vår 
empiri att det är mer gynnsamt att investera och äga en skyddsvärd verksamhet än att bedriva 
underrättelseinhämtning mot densamma. Vårt perspektiv ger därmed en utvecklad 
analysmodell med större fokus på sårbarheter och ekonomin. 
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6 Slutsatser, rekommendationer och fortsatt forskning 
 

6.1 Slutsatser 
Vi har sex slutsatser som vi presenterar i detta kapitel och vill ge läsarna en bild av vilka 
tolkningar i resultatdiskussionen vi gjort. Gråzonsproblematiken som huvudtema och i 
enlighet med vårt resultat olika karaktärer. Vår utvecklade analysmodell sätter ett ökat fokus 
på sårbarheter och ekonomi. Sammanfattningsvis så är det med utgångspunkt i vår 
resultatdiskussion och den utvecklade analysmodell som dessa slutsatser presenteras. 
 
Gråzonsproblematiken skapar ledningsvakuum 
Så länge inte en aktör går över gränsen och skapar ett läge där Sverige tvingas upp i höjd 
beredskap kommer stora delar av totalförsvaret aldrig bli aktiverat. En lyckad gråzonsstrategi 
mot ett land som Sverige kan leda till svåra påfrestningar för samhället utan att resurserna för 
det yttersta läget (krig) aktiveras, motståndaren skapar ett beslutsvakuum i vårt samhälle. Det 
råder en tro på att lägesbilder skall ge en komplett bild över situationen i alla lägen och 
därmed avgörande beslut. Vi visar att så inte är fallet och att det trots övertygande lägesbilder 
uppstår beslutsvakuum där beslut om beredskapshöjning aldrig tas. Vår uppfattning är även 
att lägesbilden kan vara en förevändning för att slippa agera och ta svåra beslut. Rysslands 
annektering på Krim är ett bra exempel, Ryssland gav handlingsutrymme för tolkningar. Nato 
valde att undvika en eskalation även om lägesbilden egentligen var tillräckligt bra. Ingen 
kommer att trycka på knappen för höjd beredskap om det inte är oundvikligt eller om det inte 
sker påtryckningar från våra samarbetspartners. För att motverka beslutsvakuum bör en 
tydligare ledningsstruktur skapas inom totalförsvaret och ansvariga tilldelas tydliga mandat 
innan höjd beredskap är kommenderat. 
 
Ett demokratiskt samhälle slår initialt i ett underläge 
Demokratin ett av våra viktigaste skyddsvärden kan paradoxalt nog utgöra ett hinder för att 
försvara sig självt. I en demokrati förutsätts att vissa värden och normer prioriteras, metoder 
inom gråzonsstrategin kan därför uppfattas som moraliskt tveksamma. Antagonister kan 
komma att trycka ner demokratiska samhällen och deras ledare till olika former av dilemman 
och ytterst rena moment 22 beslut. En av våra slutsatser blir därför att samhällen som möter 
antagonister vilande på totalitära maktstrukturer försätter de demokratiska samhällena i en 
form av underläge med sitt utövande av gråzonsproblematik. Detta faktum kan vi som värnar 
en demokratisk ordning bara förhålla oss till. Dock så är det viktigt att vi får en förståelse för 
detta initiala underläge och aktivt försöka minska effekten av detta genom att minimera 
sårbarheterna. Även tydliga beslutsmandat och strukturer minimerar ett framprovocerat 
beslutsvakuum och effekterna av det initiala underläget. 
 
Genom att reducera kritiska sårbarheter minskar vi antagonistens möjligheter att 
påverka eller kontrollera samhällskritisk verksamhet 
Det mest framträdande hoten inom gråzonsproblematiken utgörs av påverkansoperationer, 
uppköp av samhällskritisk verksamhet samt främmande underrättelseinhämtning. 
Hotbildsunderlag är viktigt men det är hanteringen av sårbarheterna som ger den verkliga 
effekten på samhällets förmåga att stå emot en oönskad händelse. Vår analys visar att hotet är 
dolt och komplext och baserat på bedömningar. Hotet kan i de flesta fall inte påverkas utan vi 
kan bara förhålla oss till det. Det vi däremot har goda möjligheter att göra är att identifiera, 
prioritera och påverka samhällets egna sårbarheter i mycket större utsträckning. En lägre nivå 
av sårbarhet kommer försvåra möjligheterna för en antagonist att påverka prioriterade 
skyddsvärden. 
 



Gråzonsproblematik     56 
Blomberg & Henningsson 

Vi bedömer inte att hotbilden kommer att bli lägre och även om så vore fallet så anser vi ändå 
att det är relevant att bygga ett robust samhälle där sårbarheter medvetet byggs bort. Hot 
kommer finnas kvar oavsett om de är relaterade till en antagonist, en olycka eller en 
miljökatastrof. Att reducera sårbarheter i en säkerhetspolitisk kontext kommer att kosta, den 
stora frågan är vad det svenska samhället är villigt att betala. Kanske är det så att vi måste ta 
ett steg tillbaka, reflektera över vilka sårbarheter som digitaliseringen har gett och reducera 
vissa av dem. Säkerhet är bra och nödvändigt men den är inte gratis, ur ett långsiktigt 
perspektiv kan dock en bra säkerhetsplanering ge stora ekonomiska vinster för samhället. En 
robustare infrastruktur innebär mindre kopplingar mellan Buzans olika sektorer, det kommer 
påverka effektiviteten i samhället. Vissa funktioner kommer att ta längre tid, kosta mera 
pengar och ställa högre krav på användaren. Användaren individen, företagen och 
myndigheterna kommer behöva ta ett större ansvar över sina egna skyddsvärden och 
sårbarheter. Det handlar om att prioritera och koordinera resurser samt ta medvetna beslut om 
vilka sårbarheter som anses acceptabla eller inte. Om inte det görs så kommer samhället att 
riskera förlorad kontroll över kritiska basala funktioner. Påsikt riskerar det att urholka 
förtroendet för samhället vilket också riskerar att påverka försvarsviljan och i förlängningen 
legitimiteten för hela vår demokrati.  
 
Det vidgade säkerhetsbegreppet behöver anpassas till verkligheten 
Vi delar Buzans syn på det vidgade säkerhetsbegreppet och vi instämmer i hans syn på 
aktörer, hot och referensobjekt (skyddsvärden). Många av de hot vi möter inom 
gråzonsproblematiken utgör ett problem just för att samhället inom de olika sektorerna är så 
sårbara. Buzans fem sektorer är idag sammanflätade och beroende av varandra på ett annat 
sätt än när modellen togs fram. Med tanke på att hans modell togs fram innan den moderna 
digitaliseringen så anser vi att hans modell behöver anpassas till den rådande verkligheten och 
hans analysnivåer bör tydligare kopplas till sårbarheter. Vi har i alltför många forum fått höra 
om det vidgade säkerhetsbegreppet och den bredare hotbilden som inkluderar mer än det 
militära maktmedlet. Nu efterlyser vi ett ökat fokus på en utveckling som minimerar 
sårbarheter på stor bredd inom ramen för aktuell hotbild. 
 
Prioritering av resurser sker efter ett föråldrat synsätt 
Det vi behöver göra för att motverka gråzonsproblematiken är att ta initiativet. Det krävs stora 
utbildningsinsatser för att skapa förståelse och medvetenhet, det kommer kräva tydligt 
ledarskap för att prioritera rätt saker och det kommer kräva en ny syn på förhållandet mellan 
ekonomi och säkerhet. Ett robust samhälle med ökat fokus på säkerhet där befolkningen har 
kunskaper och färdigheter för att kritiskt granska information skapar förutsättningar för att vi 
ska kunna möta gråzonsproblematiken. Lyckas vi med det tillsammans med våra 
samarbetspartners så har vi goda möjligheter att fortsatt kunna välja hur vi vill leva samt 
kontrollera våra egna skyddsvärden.  
 
Vi delar uppfattningen att Försvarsmakten behöver mer resurser för att möta det rådande 
säkerhetspolitiska läget men vi efterlyser en modernare syn avseende prioritering av resurser. 
Försvarsberedningens (2019) rapport Värnkraft föreslog utökad militär verksamhet på flera 
platser samt fler värnpliktiga, tonvikten låg på armén.  Utökningen bygger på en för oss 
föråldrad syn på kriget med en militär invasion i åtanke. Vår analys visar att det krävs mer 
resurser för att möta gråzonsproblematiken men inte i första hand militära, vi behöver också 
stärka andra delar i samhället. För att möta gråzonsproblematiken krävs andra åtgärder än fler 
ubåtar och stridsflygplan. Vi behöver ökade satsningar i samhället för att möta 
påverkansoperationer, minskad utförsäljning av statlig verksamhet, bättre säkerhetsplanering 
samt utökad säkerhetsprövning av personal och företag för att motverka 
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underrättelseinhämtning. Civilplikt i form av driftvärn av samhällskritisk verksamhet borde 
vara mer aktuellt än någonsin. En mer robust elförsörjning och minskad sårbarhet för våra IT-
system borde få en högre prioritet oavsett säkerhetspolitiskt läge. Vi anser att samhället 
behöver ta ett tydligare ansvar avseende vad som skall kopplas upp mot internet eller inte. Det 
är ingen självklarhet att elförsörjning och ventilationen på ett sjukhus eller en dammlucka i 
Norrland ska kunna regleras via nätet. Vår tolkning av gråzonsproblematiken är att det är 
främst civila objekt som kommer vara av intresse för en antagonist, att tro något annat är 
naivt. Fungerar inte samhället, har vi heller ingen fungerande Försvarsmakt. Utan ett samhälle 
med robust infrastruktur och en vilja att försvara Sverige kommer vi få utmaningar i fred som 
gör att en mobilisering kan bli svår. Vi anser att alla delar i samhället behöver ta ett större 
ansvar för att uppnå detta, det kommer krävas både morot och piska, ledarskap och 
lagstiftning. 
 
Gråzonsproblematiken är en ny nyas av kriget 
Vår analys visar att Försvarsberedningen, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och 
Totalförsvarets Forskningsinstitut inte förhåller sig till begreppet gråzon på samma sätt. Detta 
påverkar hur gråzonsproblematiken diskuteras och hanteras på alla nivåer. Detta faktum 
skapar spänningar och även direkta missförstånd mellan Regeringskansliet och 
Försvarsmakten. Försvarsmakten menar att det finns en ”zon” mellan krig och fred, något som 
Regeringskansliet menar inte är möjligt i ett demokratiskt samhälle. Försvarsmakten bör 
nyttja sig av begreppet gråzonsproblematik istället för gråzon, det blir första steget mot att 
ensa begreppen mellan myndigheter och Regeringskansliet. Vår analys visar att det binära 
förhållningssättet till fred och krig är föråldrat och skapar mentala och juridiska låsningar. Vi 
har en situation där stater agerar mot andra stater med olika maktmedel inom huvuddelen av 
Buzans fem sektorer, allt i syfte att uppnå sina egna politiska målsättningar. Samma agerande 
med tydliga militära maktmedel (kinetiska energi) hade utan tvekan definierats som en 
krigshandling. Vi har ett nytt normalläge som behöver definieras, ett normalläge som vi anser 
ligger något närmare ett konventionellt krig än tidigare.  
 
I strid finns krigets lagar, folkrätten är det som styr, genom att agera inom 
gråzonsproblematiken undviker man att bryta mot dem. Krig i dess traditionella form innebär 
ett alltför högt risktagande för att få igenom sin politiska vilja, gråzonsproblematiken erbjuder 
ett alternativ. Gråzonsproblematiken är en del i kriget och ska inte tolkas som något annat. 
Med detta nya perspektiv kommer förhoppningsvis en ny syn på mandat och resurser inom 
totalförsvaret. Det kommer leda till att agerandet för en antagonist blir svårare och medför en 
högre risk för motåtgärder samt juridiska och politiska konsekvenser. Ett nytt perspektiv där 
gråzonsproblematiken innebär ett högre risktagande för antagonisten gör agerandet mindre 
attraktivt. Om agerandet inom gråzonsproblematiken kan ses för vad de egentligen är så är vi 
bättre rustade att möta den, det nya sättet att föra krig.  
 
Sammantaget är vår slutsats att samhället måste stanna upp och reflektera över vilken nivå av 
sårbarhet som är acceptabel innan det är försent. Vårt samhälle behöver förstå och analysera 
konsekvenserna av de nya sårbarheterna. Ledare behöver tillse att resurser återförs för att 
kartlägga och hantera sårbarheterna på samhällets samtliga nivåer.  Samhällets förmåga och 
möjligheter att möta gråzonsproblematiken har försämrats under den strategiska timeouten 
delvis pga. av en olycklig tolkning av det vidgade säkerhetsbegreppet. En ny tolkning av det 
vidgade säkerhetsbegreppet som ligger närmare verkligheten kommer ge positiva effekter på 
säkerhetsplaneringen i samhället. Det kommer kräva nya perspektiv både från beslutsfattare, 
tjänstemän och medborgare. En osäker omvärld med en komplex hotbild ställer stora krav på 
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det nya totalförsvaret. Genom ett robust samhälle som värnar om sina skyddsvärden kan 
Sverige möta gråzonsproblematiken. 
 

6.2 Rekommendationer till Försvarsmakten 
Med utgångspunkt i vår analys och de presenterade slutsatserna ger vi Försvarsmakten våra 
rekommendationer av hur gråzonsproblematiken bör hanteras. Rekommendationerna är utan 
inbördes rangordning och presenteras i punktform.  
 
Ett gemensamt begrepp för gråzonsproblematik 
Försvarsmakten bör tillsammans med Försvarsdepartementet skapa en gemensam definition 
av gråzonsproblematiken. Justitiedepartementet, Säkerhetspolisen, samt MSB bör beredas 
möjlighet att delta i arbetet och därmed skapa en definition som alla kan utgå ifrån gemensamt 
på en övergripande samhällsnivå. Vår analys visar att en gemensam utgångspunkt är ett 
viktigt steg mot att hantera detta fenomen. Totalförsvarets Forskningsinstitut tillsammans med 
Försvarshögskolan skulle kunna vara de som är sammanhållande i arbetet med att skapa den 
gemensamma definitionen.  
 
Ökad fokusering på sårbarheterna 
Vi rekommenderar att Försvarsmakten med hjälp av den nya säkerhetsskyddslagen ger 
sårbarheter ett ökat fokus. Denna rekommendation innefattar både Försvarsmakten internt och 
externt då Försvarsmakten ger sitt stöd till övriga delar inom totalförsvaret. 
 
Fortsätt att utveckla adaptiva förmågor som möter gråzonsproblematik 
Vi rekommenderar Försvarsmakten att fortsätta utveckla förmågor som är adaptiva och som 
inte är bundna i den enligt oss föråldrade synen på krig och fred. Analysen visar att 
antagonister kan påverka vår politiska ledning utan konventionellt krig. Gråzonsstrategi 
behöver redan nu mötas både aktivt och passivt av Försvarsmakten. 
 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
Denna forskning har visat att det finns mycket empiri som behöver tolkas och hanteras i olika 
nivåer. Enligt oss är forskningen en om inte den enda vägen fram för att skapa den en grund 
för beslutsfattning vi inte har i dag. Vi själva hoppas att det bidrag vi skapat är till gagn för 
den strukturerade vägen framåt. Vi hoppas att nyansen framträder som tydlig och att vi får 
möjlighet att fortsätta med forskning i framtiden. Nedan presenterar vi olika frågor som kan 
vara till hjälp vid vidare forskning. 
 
När samhället vänder sig mot sig själv 
Extrema åtgärder för att försvara samhällets skyddsvärden kan motverka sitt egna syfte och 
vara framprovocerade av en antagonist. Ett samhälles överlevnad och oberoende är viktigare 
än individens, en slutsats som vi kan applicera på många om inte alla samhällen. Ser vi något 
djupare på vad detta innebär för oss i Sverige så kan vår frihet och det öppna samhälle vi lever 
i idag påverkas negativt om gråzonsproblematiken gör så att samhället vänder sig mot 
individen. Samhället kommer nämligen att bevaka sin överlevnad med alla tillbuds stående 
medel, även om detta kommer kräva kraftiga inskränkningar i individens integritet eller ytterst 
individers liv och hälsa. Det hela utgör en paradox, strävan efter frihet kan istället ge 
individen ett slutet och odemokratiskt samhälle. Om en antagonist dolt utmanar samhället 
riskerar samhället att ta till extrema åtgärder för att säkerställa sin egen överlevnad. 
 
Vilka offensiva åtgärder anses legitima i en demokrati 
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Likt paradoxen där de demokratiska samhällena hamnar i ett underläge blir frågan om vilka 
offensiva åtgärder som ett demokratiskt land kan ta till mot sina antagonister. Vi ser att det 
finns ett behov av att identifiera offensiva åtgärder samt utvärdera vilka metoder som skulle 
kunna vara tänkbara för ett demokratiskt samhälle att använda ur ett folkrättsligt perspektiv 
Denna studie skulle kunna ge svar på vad som anses legitimt inom gråzonsstrategi ur ett 
svenskt perspektiv. 
 
Avslutningsvis hoppas vi att andra tar vid där vår forskning slutar, en forskning som vi har 
upplevt som intressant och spännande. Vår övertygelse är att fenomenet gråzonsproblematik 
inte kommer försvinna och därför behövs det mera forskning som visar hur vi alla skall 
förhålla oss till den nya nyansen.  
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Appendix och bilagor 
 

Ordlista  
 

 Adaptiv - anpassning till nya omständigheter. 
 Beredskapsplanering – förberedelser som statliga myndigheter, kommuner, 

landsting, företag och enskilda vidtar i fred för att kunna hantera situationer då 
beredskapen höjs. 

 Civilt försvar - den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det 
möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs, för att skydda 
befolkningen, säkerställa samhällsviktiga funktioner samt övriga samhällets stöd till 
Försvarsmakten. 

 Hot - En aktör med intention, kapacitet och tillfälle att skada ett identifierat 
skyddsvärde. 

 Höjd beredskap - ett beslut regeringen kan fatta vid krig eller krigsfara, vilket 
innebär aktivering av hela eller delar av det militära och civila försvaret. 

 K-företag – krigsviktiga företag, ett begrepp som används för att peka ut i särskilda 
företag i näringslivet som måste fungera under kris och krig. 

 Krisberedskap – den förmåga som skapas genom utbildning, övning och andra 
åtgärder, samt den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en 
kris för att förebygga, motstå och hantera krissituationer (Norén, 2015).  

 Militärt försvar – av stat utsedd enhet som försvarar och främja säkerhet, vid behov 
genom väpnad strid. 

 Risk – en sammanvägd bild av en organisation eller stats möjligheter och 
begränsningar samt behov av att möta oönskade händelser eller hot. 

 Säkerhet – minimera risker, säkerställa statens överlevnad (Buzan, 1991). 
 Skyddsvärde – Skyddsvärt med hänsyn till Sveriges säkerhet, alternativt behov av 

skydd mot terrorism. Kan också utgöras av en vital funktion för samhällsviktig 
verksamhet. 

 Sårbarhet – identifierade brister i att möta ett hot eller en oönskad händelse kopplat 
mot ett skyddsvärde 

 Totalförsvar – den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig, vilket 
består av militärt och civilt 
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Intervjuguide 
 
Uppstart 
Presentation av deltagare, namn och ordinarie tjänstgöringsplats. 
 
Inledning (presentation av upplägg) 

 Syftet med uppsatsen 
 

 Information om vår syn på sekretess och citat. 
 

 Redogörelse avseende inspelning och transkribering. 
 

 Intervjupersonen delges nyckelord för att därefter reflektera fritt utifrån dessa. 
Nyckelord i vårt arbete är gråzonsproblematik, resurser, fred-kris-krig. 
 

 Upplägg: ”Induktiv ansats på intervjun, den intervjuade får reflektera fritt inom ämnet. 
Därefter sker transkribering och bearbetning, slutligen tolkar författarna empirin för att 
sedan dra slutsatser av det. Vid behov skjuter författarna in relevanta frågor. 
 

 Författarna avser inte inleda med frågeställningen, risk för att styra informanten. 
 

 Delge informanten ”karta” för reflektionen, ok att gå utanför. Kartan innebär en bild 
med nyckelorden. 
 

 Avgränsningar: politiska inriktningar, krisberedskap riktad mot icke antagonistiska hot 
(farliga ämnen, utsläpp etc.). 
 

 Inhämtad empiri fram till intervjutillfällen. Vi har tagit del av Motståndskraft, 
Inriktning av totalförsvaret och utformning av det civila försvaret 2021–2025. 

Exempel på frågeställningar under intervjun  
 Kan du utveckla ditt svar angående… 
 Totalförsvar: Hur möter totalförsvaret det som ytterst hotar rikets existens? 
 Det civila försvaret: Resurs som saknas i fred? 
 Hur ser du på krisberedskapsorganisationen? 
 Hotbild: Inom vilket område finns de största utmaningarna enligt dig? 
 Resurser: (Militära), civila- Inom vilket område är bristerna mest påtaglig?  
 Framtid: I vilken riktning borde resurserna kraftsamlas? 
 Hur kan vi skapa ett robustare samhälle? 
 Är hotbilden förändrad och är den svår att bedöma eller identifiera i en gråzon? 

 


